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WSTĘP 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg na rok 2021, zwany dalej Programem, określa 

kierunki lokalnej polityki wobec alkoholu i narkotyków w zakresie nie tylko rozwiązywania 

istniejących problemów będących skutkiem używania i nadużywania w/w środków 

psychoaktywnych, ale także przedstawia działania związane z przeciwdziałaniem 

występowania problemów alkoholowych i tych, które związane są z używaniem narkotyków. 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w 

szczególności:  

1) zwiększanie 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, 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; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej.  
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Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do 

zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dotyczą w szczególności:  

1)  działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej;  

2) leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych;  

3) ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych;  

4) nadzoru nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

5) zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

6) nadzoru nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić 

do narkomanii. 

W celu realizacji w/w zadań został opracowany „Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg 

na rok 2021”. 

 Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika 

przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania 

profilaktyczne oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane 

z tych samych środków. 

Korzystając z pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji działań 

profilaktycznych podejmowanych przez Gminę w latach ubiegłych, w Programie na rok 2021, 

zawarte zostały zadania, które są kontynuacją, ale także i rozwinięciem działań 

podejmowanych we wcześniejszym okresie. Sposoby realizacji tych zadań dostosowane są do 

potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby 

instytucjonalne, osobowe, finansowe. 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Brzeg 

opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych we 

współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te 

odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru 

uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z 

uzależnieniem.  
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ROZDZIAŁ I 

 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BRZEG 

 

 

Podstawą opracowania i realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg są następujące 

akty prawne:  

 

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

3. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

10. Inne ustawy i przepisy prawne właściwe dla realizacji Gminnego Programu.  

Gminny Program wpisuje się również w Nr 2 celu operacyjnego Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020, przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 

r., który obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi. Gminny Program jest także częścią Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022.   

 

Rekomendacje.  

Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 
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ROZDZIAŁ II 

INSTYTUCJONALNE ZASOBY GMINY BRZEG W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

 

 

Zadania dotyczące różnych obszarów zapobiegania problemom związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom z tego wynikających, 

realizowane są przez podmioty posiadające odpowiednie zasoby i przygotowanie do realizacji 

zadań z zakresu edukacji, profilaktyki, terapii oraz  redukcji szkód.  

1. Rada Miejska i jej Komisje- zajmują się wytyczaniem kierunków i priorytetów w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie.  

2. Burmistrz Brzegu- inicjuje oraz realizuje kierunki i priorytety wytyczone przez Radę 

Miejską.  

3. Prokuratura Rejonowa- zajmuje się m.in. ściganiem i karaniem osób dopuszczających się 

czynów karalnych pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także przemocy w rodzinie.  

4. Sąd Rejonowy- orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, prowadzi postępowania karne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  

5. Komenda Powiatowa Policji- kontroluje m.in. placówki prowadzące obrót alkoholem, 

egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, prowadzi systematyczne 

kontrole trzeźwości kierowców, interweniuje w przypadkach zakłócania porządku publicznego 

i przemocy w rodzinie, prowadzi akcje edukacyjne i profilaktyczne.  

6. Straż Miejska- kontroluje m.in. funkcjonowanie placówek prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych, egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- podejmuje działania 

zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, 

podejmuje działania w przypadku powzięcia informacji o stosowaniu przemocy domowej, 

dokonuje kontroli placówek sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opiniuje wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonuje m.in. pracę socjalną z rodzinami, w 

których występuje alkoholizm, narkomania, przemoc, motywuje do podjęcia leczenia, udziela 

pomocy materialnej, psychologiczno- terapeutycznej.  
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9. Punkt Pomocy Kryzysowej- będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Brzeg oraz Gminy Olszanka, na podstawie 

podpisanego porozumienia o współpracy, mogą skorzystać z różnych form wsparcia 

kryzysowego.  

10. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wdraża 

systemowe rozwiązania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integruje i 

koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w tym zakresie, prowadzi działania 

interwencyjne w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

11. Placówki oświatowe- realizują w ramach profilaktyki programy w formie zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.  

12. Placówki ochrony zdrowia- świadczące pomoc medyczną osobom i ich rodzinom 

mającym wszelakie problemy związane z uzależnieniami.  

13. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia- realizuje działania zmierzające do 

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i współuzależnionych oraz dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków 

odurzających i substancji psychotropowych, a także dla członków ich rodzin, a także dorosłych 

osób uzależnionych od alkoholu. 

14. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- placówka  zajmująca się wspieraniem rozwoju 

dzieci i młodzieży oraz pomocą w pracy podejmowanych przez nauczycieli i rodziców 

działaniach kształcących i wychowawczych. 

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- realizuje zadania m.in. wynikające z ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzi mieszkanie chronione dla ofiar 

przemocy domowej. 

16. Organizacje pozarządowe- w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadają w celach statutowych zadania w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocji i ochrony zdrowia. 

17. Jednostki organizacyjne Gminy Brzeg. 
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ROZDZIAŁ III 

DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

GMINY BRZEG 

 
 

 

1. WSTĘP 

Diagnoza problemów społecznych Gminy jest uznawana za narzędzie dostarczania 

informacji dotyczących stanu społeczeństw, a w tym przypadku mieszkańców Gminy Brzeg. Z 

racji faktu, że życie w obecnych czasach podlega niezwykle dynamicznym zmianom diagnozę 

taką wykonuje się okresowo, co kilka lat, by móc uchwycić istotę zmian w wymiarze Gminy w 

celu dostosowania udzielanego i organizowanego wsparcia dla mieszkańców z poziomu 

Gminy, zwłaszcza w obszarach potencjalnie problemowych.   

Poniższy dokument przedstawia zatem opis problemów społecznych które podlegają okresowej 

diagnozie w Gminie Brzeg:  

 problematyka spożywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu, 

 problematyka korzystania z narkotyków oraz dopalaczy, jak i uzależnienia od tychże 

substancji, 

 problematyka palenia papierosów oraz korzystania z nikotyny, 

 problematyka uzależnień behawioralnych, 

 problematyka doświadczania przemocy, agresji oraz cyberprzemocy, 

 problematyka postaw społecznych wobec tychże zjawisk. 

W celu przeprowadzenia diagnozy, analiz oraz wyciągnięcia wniosków i rekomendacji 

posłużono się danymi z jednostek realizujących oraz wspierających realizację zadań w powyżej 

wymienionych obszarach na terenie Gminy Brzeg oraz z badań ankietowych 

przeprowadzonych na czterech grupach społecznych: 

a) dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, 

b) dzieci uczęszczające do szkół ponadpodstawowych, 

c) dorośli mieszkańcy Gminy Brzeg, 

d) sprzedawcy oraz właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
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1.1. CEL BADANIA I DIAGNOZY 

Niniejsza diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Gminy Brzeg ma na celu: 

 rozpoznanie skali problemów korzystania z substancji uzależniających (nikotyna, 

alkohol, dopalacze, narkotyki) na terenie Gminy, jak również problematyki uzależnień 

behawioralnych w obszarze hazardu oraz uzależnień od Internetu, 

 rozpoznanie problemu przemocy, agresji oraz cyberprzemocy, 

 ukazanie postaw społecznych wobec tychże zjawisk, 

 zbiorczą analizę funkcjonowania pomocy na terenie Gminy w obszarze 

przeciwdziałania problemom z uzależnieniami oraz przemocą, 

 poprzez powyższe działania wyciągnięcie wniosków i rekomendacji w celu lepszego 

dostosowania kierunków oddziaływań Gminy wobec jej mieszkańców.  

 

1.2. PROBLEMATYKA BADANIA 

Zakres działań badawczych oraz diagnostyki obejmował następujące obszary:  

a) Problematyka spożywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu z perspektywy 

instytucji gminnych oraz podmiotów realizujących działania w tym obszarze, z 

perspektywy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz sprzedawców alkoholu. Badano poglądy 

i przekonania dotyczące alkoholu i jego spożywania, częstotliwość spożywania i 

dostępność alkoholu, jak i możliwość skorzystania z pomocy w tym obszarze na terenie 

Gminy Brzeg w przypadku wystąpienia problemów z uzależnieniem.   

b) Problematyka korzystania z narkotyków oraz dopalaczy oraz uzależnienia od 

tychże substancji z perspektywy instytucji gminnych oraz podmiotów realizujących 

działania w tym obszarze, z perspektywy dzieci, młodzieży, dorosłych. Badano poglądy 

i przekonania dotyczące substancji uzależniających, częstotliwość spożywania i 

dostępności substancji psychoaktywnych, jak i możliwość skorzystania z pomocy w 

tym obszarze na terenie Gminy Brzeg w przypadku wystąpienia problemów z 

uzależnieniem i innych problemów towarzyszącym funkcjonowaniu narkotyków, 

dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych w środowisku.  

c) Problematyka palenia papierosów oraz korzystania z nikotyny z perspektywy 

instytucji gminnych oraz podmiotów realizujących działania w tym obszarze, z 

perspektywy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz sprzedawców alkoholu. Badano poglądy 

i przekonania dotyczące nikotyny, częstotliwość korzystania i dostępności nikotyny jak 
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i możliwość skorzystania z pomocy w tym obszarze na terenie Gminy Brzeg w 

przypadku wystąpienia problemów z uzależnieniem od nikotyny  

d) Problematyka uzależnień behawioralnych, z perspektywy instytucji gminnych oraz 

podmiotów realizujących działania w tym obszarze, z perspektywy dzieci, młodzieży, 

dorosłych. Badano poglądy, postawy i przekonania dotyczące korzystania z Internetu i 

urządzeń multimedialnych, perspektywy problemowej uzależnienia od Internetu i 

hazardu, jak i możliwość skorzystania z pomocy w tym obszarze na terenie Gminy 

Brzeg w przypadku wystąpienia problemów z uzależnieniami behawioralnymi.   

e) Problematyka doświadczania przemocy, agresji oraz cyberprzemocy z 

perspektywy instytucji gminnych oraz podmiotów realizujących działania w tym 

obszarze, z perspektywy dzieci, młodzieży, dorosłych. Badano poglądy, postawy i 

przekonania dotyczące przemocy i agresji w środowisku domowym, jak i szkolnym 

oraz cyberprzemocy, poziomu doświadczania i bycia świadkiem tych zjawisk. Badano 

funkcjonowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy i agresji, oraz 

oceniano możliwość skorzystania z pomocy w tym obszarze na terenie Gminy Brzeg.  

Powyższe obszary podlegają diagnozie również w szerszym spectrum, zarówno na 

poziomie ogólnopolskim, jak i ogólnoeuropejskim. Celowym zatem wydaje się opisanie 

poruszonych w badaniu i diagnozie problemów z perspektywy wybranych opracowań, jako 

odnośnik względem niniejszego dokumentu.  

 

PRZEMOC 

Według badań (raport CBOS, Komunikat z badań: Przemoc w rodzinie, Warszawa, 

kwiecień 2019), już drobne nieporozumienia i konflikty w polskich domostwach są zdarzeniem 

częstym. Badani deklarują, że znaczna większość z nich (71%) doświadcza ich w rodzinie, 

jednak dochodzi do nich bardzo rzadko (54% respondentów). W aż 17% przypadków kłótnie 

domowe wybuchają przynajmniej raz w miesiącu. Na częstotliwość starć pomiędzy 

domownikami ma wpływ rozmiar gospodarstwa domowego – wraz z większą ilością 

zamieszkałych osób rośnie ilość kłótni. O konfliktach częściej wspominają ludzie młodzi 

(33%), z większych miejscowości (30%), lepiej wykształceni (20% badanych z 

wykształceniem średnim, 18% z wykształceniem wyższym), z zadowalającą sytuacją 

materialną (24% z przychodem minimum 2 500 zł). Spory te najczęściej są powodowane przez 

sytuacje błahe lub związane z życiem codziennym, obowiązkami domowymi. Najrzadziej 

dotyczą zaangażowania w życie rodzinne lub kłopotów z dorastającymi dziećmi.  
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Drobne konflikty pomiędzy domownikami bardzo łatwo mogą przerodzić się w 

przemoc domową. Jest to temat trudny do badania, ze względu na opór respondentów do 

przyznawania się do bycia sprawcą lub ofiarą przemocy.  

Średnio co piąty badany wskazuje na znajomość osoby, która doświadczyła przemocy 

domowej. Co dziesiąty sam padł ofiarą agresji ze strony partnera lub partnerki. Wynik ten 

utrzymuje się na stałym poziomie od około 17 lat. Wciąż częściej ofiarami przemocy domowej 

zostają kobiety niż mężczyźni (12% wobec 8%). Są to zazwyczaj osoby słabiej wykształcone, 

gorzej sytuowane materialnie, w wieku 25-34 lat. Większość badanych (56%), będących 

ofiarami agresji, również używała wcześniej agresji wobec partnera. 

 Do przemocy domowej zalicza się także przemoc słowną, czy agresję psychiczną. 

Zawiera ona najczęściej zachowania takie jak wyzywanie, obrażanie, poniżanie, wyśmiewanie, 

ograniczanie kontaktu z innymi, szantaże, groźby, popychanie lub szarpanie czy zmuszanie do 

aktywności seksualnej. Badania wykazują, że to mężczyźni częściej niż kobiety są ofiarami 

takich form przemocy. Częstotliwość takich zachowań zwiększa występowanie pozostałych 

form agresji. 

 Pozytywnie na przyszłość rokuje brak akceptacji wobec przemocy domowej w polskim 

społeczeństwie – aż 88% badanych wyraża taką opinię. Wciąż jednak badani uznają obecne 

przepisy i rozwiązania prawne za niewystarczające dla ochrony ofiar przemocy.  

 

ALKOHOL 

 Według powszechnych stereotypów spożywanie alkoholu wśród Polaków jest 

zjawiskiem bardzo częstym. Jego obecność w życiu codziennym przyjęła formę wręcz 

elementu kultury, stałej części wystroju otoczenia. Popularne opinie na ten temat mają również 

oparcie w danych statystycznych (Komunikat z badań CBOS: Konsumpcja alkoholu w Polsce, 

grudzień 2019) 

 Ponad połowa badanych (56%) deklaruje, że alkohol spożywa sporadycznie, od czasu 

do czasu. Co trzeci unika spożycia, a co dziesiąty spożywa go bardzo często. W porównaniu do 

poprzednich lat, mniej jest całkowitych abstynentów (z 22% do 16%). Częstotliwość spożycia 

różni się między kobietami i mężczyznami (dwa razy więcej kobiet niepijących niż mężczyzn). 

Również wiek różnicuje spożycie alkoholu, najczęstszymi pijącymi są badani z grupy 

wiekowej 25-34 lata. 

 Obecnie najczęściej preferowanym alkoholem jest piwo (39%). Na kolejnych miejscach 

plasuje się wino (25%), oraz wódka (16%). Wysokogatunkowe alkohole wybiera 11% 

respondentów. Według popularnych opinii, rodzaj pitego alkoholu wymusza również 
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częstotliwość jego picia, sposób oraz okazję. Zdecydowanie najczęściej spożywają alkohol 

osoby preferujące piwo. 

 Alkohol obecny jest w życiu Polaków również w czterech ścianach ich domostw (74%) 

znacznie częściej niż w jakimkolwiek innym miejscu, takim jak bar czy pub (9%). 

Najczęstszym towarzystwem do spożycia alkoholu są znajomi (49%) i rodzina (48%), zdarzają 

się również przypadki spożycia w samotności (4%). Według oceny badanych piją oni albo 

bardzo małe ilości (54%), albo mieszczące się w granicach normy (44%). Jedynie pojedyncze 

przypadki respondentów zgłaszały problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu. 

 Ogólną opinię Polaków na temat spożycia alkoholu można określić jako utrzymywanie 

się w granicach normy – niewielka jest ilość osób, będących całkowitymi abstynentami, oraz 

pijącymi ponad normę.  

 Kolejne wnioski nasuwają również badania dostępności alkoholu i miejsca jego zakupu 

w Polsce (Komunikat z badań CBOS: Opinie o sprzedaży alkoholu – grudzień 2019). 

Według znacznej większości badanych (67%), w ich okolicy nie znajduje się żaden 

sklep z alkoholem czynny całodobowo. 83% respondentów nie kupuje alkoholu w miejscach 

takich jak sklepy całodobowe, czy stacje benzynowe. Również opinia na temat ewentualnych 

zmian dostępności alkoholu jest nieprzychylna – 63% badanych stwierdza, że nie należy 

zmieniać ilości dostępnych sklepów całodobowych.  

Większość badanych uważa, że nadużywanie alkoholu jest problemem w Polsce (43% 

- bardzo dużym, 48% - raczej dużym). Jest to spójne z badaniami dotyczącymi spożycia 

alkoholu – większość społeczeństwa spożywa alkohol, lecz jego nadmierne stosowanie uważa 

za problem w skali kraju. Aż 96% respondentów popiera stanowcze egzekwowanie ograniczeń 

w sprzedaży alkoholu wobec nieletnich. Również kampanie i działania odgórne 

przeciwdziałające alkoholizmowi cieszą się dużą popularnością (90% badanych), tak samo jak 

egzekwowanie zakazów spożycia w miejscach publicznych (86%). 

 

NARKOTYKI, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

Według badań, odsetek zażywania narkotyków w Polsce jest znacznie niższy niż w 

większości krajów europejskich. Najczęściej używanym narkotykiem jest marihuana (12%). 

Wśród osób, które podejmowały leczenie z powodu uzależnienia, najbardziej popularnym 

narkotykiem również była marihuana. Drugą w kolei substancją była amfetamina (Raport o 

stanie narkomanii w Polsce (2019), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Warszawa 2019).  
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 Pomimo specyfiki tematu badań, zaledwie 1% respondentów odmówiło udziału w 

ankiecie. 9% badanych deklaruje, że zna sposób na kupno narkotyków. Propozycję taką 

przynajmniej raz w życiu otrzymało 11%, 10% zaś uważa, że w jego otoczeniu, środowisku 

jest osoba zażywająca narkotyki lub środki odurzające. 7% badanych twierdząco 

odpowiedziało na pytanie, czy chociaż raz w życiu zażywali środki psychoaktywne, większość 

z nich stanowili mężczyźni. Większość przyjmujących to osoby w młodym wieku (18-24; 25-

34 lata), pracujące na własny rachunek (23%), oceniający swoje warunki materialne jako dobre 

(12%). Sięganiu po narkotyki sprzyja znajomość osoby zażywającej narkotyki oraz brak 

jakichkolwiek praktyk religijnych. 

 Według ogólnej opinii, narkotyki można podzielić na tzw. narkotyki „miękkie” 

(marihuana, haszysz), oraz „twarde” (np. kokaina, heroina). Powszechnie uważa się, że wpływ 

narkotyków „miękkich” na zdrowie jest znacznie mniejszy, niż narkotyków „twardych”. 

Ryzyko uzależnienia psychicznego jest jednak obecne, a konsekwencje są bardzo trudne do 

wyeliminowania. 40% badanych potrafi rozróżnić narkotyki „miękkie” i „twarde”. Większość 

z nich (78%) jest zdania, że zarówno „miękkie” narkotyki uzależniają i są zagrożeniem dla 

zdrowia. Tylko 18% opowiada się za ich legalizacją (Komunikat z badań CBOS: Postawy 

wobec narkotyków – styczeń 2011). 

 

MŁODZIEŻ A PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ  

(Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i 

narkotyków przez młodzież szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych 

zrealizowanych w 2019 r.) 

Problem palenia tytoniu wśród nieletnich jest bardzo rozpowszechniony i widoczny na 

co dzień. Według badań ESPAD z 2019 roku, 50% uczniów w wieku 15-16 lat i 65% uczniów 

w wieku 17-18 lat miało jakiekolwiek doświadczenie z paleniem papierosów. Wśród nie 

palących nigdy, więcej jest chłopców w grupie starszej – w grupie młodszej wyniki są zbliżone 

u oby płci. Jeśli zaś chodzi o palenie stałe (mierzone w ciągu ostatnich 30 dni), łączna grupa 

palących wynosi około 23% (młodsi), oraz 36% starsi) – w grupach według płci wyniki te są 

zbliżone do siebie. 

 Ostatnimi czasy dużą popularnością cieszą się e-papierosy. Wśród uczniów młodszych 

odsetek tych, którzy kiedykolwiek spróbowali e-papierosa wynosi 56%, w czasie 30 dni przed 

badaniem 30%. W grupie starszej wynosi to odpowiednio 65% i 36%. Wyniki te różnią się 

wobec płci, w grupie chłopców jest to odpowiednio 60% i 33% w grupie młodszej, 68% i 41% 
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w grupie starszej, w grupie dziewcząt 53% i 28% w grupie młodszej, 62% i 32% w grupie 

starszej. 

 Picie alkoholu jest najczęstszym przypadkiem substancji psychoaktywnej zażywanej 

przez ludzi młodych, jak również przez dorosłą część społeczeństwa. Podobnie jak w 

przypadku tytoniu, możemy rozróżnić u młodzieży zarówno próby picia, jak i spożywanie 

alkoholu na przestrzeni ostatniego roku. Inicjację alkoholową ma za sobą aż 80% uczniów w 

wieku 15-16 lat i 93% uczniów w wieku 17-18 lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy alkohol 

spożywało 68% młodszych uczniów i 89% uczniów starszych. O ile w przypadku uczniów 

starszych nie jest to liczba, która mogłaby wprawić w przerażenie, ze względu na wiek 

badanych zbliżony do pełnoletniego, o tyle w przypadku dzieci młodszych, zmusza to do 

myślenia. W porównaniu do badań z poprzednich lat, jedynie w przypadku uczniów młodszych 

pijących w ciągu ostatnich 30 dni możemy zaobserwować spadek pozytywnych odpowiedzi, 

pozostałe wyniki wydają się utrzymywać na stałym poziomie. W przeciwieństwie do 

papierosów, nie ma dużych różnic w piciu alkoholu pomiędzy chłopcami a dziewczętami. 

Najczęściej preferowany alkohol wśród młodzieży, to piwo oraz wódka. Bardzo duży odsetek 

badanych deklaruje również, że przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wypić ponad miarę, czyli 

wprowadzić się w stan upojenia alkoholowego. W przypadku młodszych uczniów jest to 33%, 

wśród starszych 56%.  

 Poza stosowaniem alkoholu i tytoniu, młodzież sięga również po inne substancje 

psychoaktywne. Według badań, wśród uczniów młodszych najczęściej jest to marihuana i 

haszysz (21%), leki uspokajające i nasenne wydawane bez recepty (15%). Wśród uczniów 

starszych na pierwszym miejscu również jest marihuana i haszysz, jednak już w większym 

procencie w stosunku do młodszej grupy (37%), oraz leki uspokajające (18%). Od roku 1995 

można zauważyć wyraźny i znaczny trend wzrostowy przy zastosowaniu marihuany i jej 

przetworów. Istnieje wyraźna różnica pomiędzy stosowaniem substancji psychoaktywnych 

według płci. Przykładowo, stosowanie marihuany wykazuje 25% chłopców i 18% dziewcząt 

wśród uczniów młodszych, oraz 41% chłopców i 33% dziewcząt wśród uczniów starszych. 

 Ponieważ przetwory konopi są najczęściej rozpowszechnionym narkotykiem wśród 

młodzieży, ich stosowanie wymaga dogłębnego zbadania. Coraz częściej zdarzają się 

przypadki samodzielnego zakupu marihuany wśród uczniów starszych (11,2% w roku 2011 i 

13% w roku 2015 oraz 2019). Zdarzają się również sytuacje palenia marihuany samodzielnie, 

bez towarzystwa oraz problemy szkolne wywołane zażyciem tego środka, na szczęście rzadziej 

niż w ostatnich latach. 
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W Polsce temat dopalaczy stał się popularny pod koniec poprzedniej dekady (w Europie 

w połowie dekady). Problem tych substancji polegał na umieszczeniu ich na styku świata 

legalnego oraz nielegalnego. Są to przede wszystkim środki zawierające substancje 

psychoaktywne nie objęte kontrolą prawną, pochodzenia roślinnego lub syntetycznego. Ze 

względu na brak wiedzy i doświadczenia, stosowanie takich substancji niesie za sobą wiele 

zagrożeń i może być śmiertelnie niebezpieczne. 

Wśród uczniów młodszych, dopalacze kiedykolwiek w życiu zażyło 5% badanych, 

wśród uczniów starszych, również 5%. Wyniki te są znacznie niższe od tych z lat poprzednich, 

co wskazuje na spadek zainteresowania tymi substancjami. 

  Młodzież w całej Polsce pytana o dostępność napojów alkoholowych, uznaje zgodnie, 

że poziom dostępności tych środków jest wysoki. Uczniowie młodsi uznają za bardzo łatwe do 

zdobycia: piwo (45%), wino (36%), wódkę (33%). Również tytoń uznawany jest za łatwo 

dostępny (41% badanych). W ocenie uczniów starszych poziom ten jest jeszcze wyższy, co 

łączy się z wiekiem zbliżonym do pełnoletności. Wynosi on odpowiednio: 64% w przypadku 

tytoniu, piwa – 72%, wina – 67%, wódki – 64%.  

 W przypadku leków uspokajających i nasennych, ocena dostępności okazała się 

trudniejsza. Za bardzo łatwe do zdobycia uznaje je 20% młodszych uczniów i 22% starszych. 

Inne substancje nielegalne również plasują się na niższym poziomie, jednak w ocenie 

młodzieży nie są całkowicie niedostępne. Młodsi uczniowie za całkowicie niemożliwe do 

zdobycia uznają odpowiednio: amfetaminę (33%), meta amfetaminę (34%), ecstasy (32%), 

kokainę (33%), crack (35%), heroinę (35%), dopalacze (30%). W przypadku uczniów starszych 

jest to odpowiednio: 23%, 24%, 23%, 24%, 27%, 26%. Nie są to liczby zbyt duże, zważając 

przede wszystkim na to, że pozostali ankietowani uznają te substancje za możliwe do zdobycia 

w różnym stopniu. Większość uczniów w Polsce zatem uznaje środki psychoaktywne za 

ogólnie dostępne do zdobycia. 

 Za warte wspomnienia wydaje się być badanie spożycia napojów alkoholowych przez 

młodzież w miejscach publicznych, takich jak pub, bar, kawiarnia, dyskoteka. W przypadku 

uczniów młodszych wynosi to 33% dla piwa, 17% dla wina i 21% dla wódki. W przypadku 

uczniów starszych – aż 56% dla piwa, 28% dla wina oraz 45% dla wódki.  

 

HAZARD 

Według powszechnej opinii, hazard jest nałogiem z pozoru niewidocznym, w pewnym 

sensie ukrytym. Często jego efekty nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a symptomy 

pojawiają się dopiero po dłuższym czasie. Jest to jednak nałóg tak samo destruktywny jak 
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wszystkie inne, często również połączony z innymi problemami, takimi jak nadużywanie 

alkoholu czy narkotyków. 

 Według ogólnopolskich badań, niemal połowa Polaków (49%) przynajmniej raz w 

życiu wzięła udział w grze na pieniądze. Wśród tych osób, najwięcej wybrało gry liczbowe 

Totalizatora Sportowego (Lotto – 40%, zdrapki – 23%, inne – 8%). Zainteresowaniem cieszyły 

się również inne konkursy SMS-owe (8%).  

 Wśród grających więcej jest mężczyzn niż kobiet (55% do 44%). Wśród grup 

wiekowych przodują osoby w wieku od 35 do 44 lat oraz 18-24 lata. Według deklaracji 

badanych, aż 77% z nich więcej pieniędzy wydaje na gry niż w nich wygrywa. Jedynie 15% 

odnotowuje zyski. Znaczna część respondentów uważa, że poczuliby się szczęśliwi dopiero po 

wygraniu kwoty powyżej 800 000 zł (46%) (CBOS Komunikat z Badań: Hazardziści. 

Warszawa, czerwiec 2017). 

 Według badań, zagrożenie uzależnieniem od gier hazardowych można zaobserwować 

na poziomie niskim u 3,9% społeczeństwa, na poziomie umiarkowanym u 0,7%, aktywny 

problem u 0,7% badanych. Wśród graczy jest to odpowiednio: 11,4%, 2,2% oraz 2,2% (CBOS 

Komunikat z badań: Pracoholicy, seksoholicy, hazardziści… Uzależnienia od zachowań. 

Warszawa, 2015). 

 

INTERNET 

 Według ogólnopolskich badań (CBOS Komunikat z badań: Pracoholicy, seksoholicy, 

hazardziści… Uzależnienia od zachowań. Warszawa, 2015) znaczna większość społeczeństwa 

(67,9%) korzysta sporadycznie z Internetu. Problem z uzależnieniem może dotyczyć 0,08% 

całkowitej populacji, czyli 0,12% użytkowników. Pewne symptomy wykazuje 1,2% ogółu, 

czyli 1,8% użytkowników. 

 Korzystanie z Internetu wśród społeczeństwa stopniowo rośnie. Obecnie aż 68% 

dorosłych korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu. Najczęściej są to ludzie młodzi 

(do 34 r.ż.), z wykształceniem wyższym lub średnim (CBOS Komunikat z badań: Korzystanie 

z internetu. Warszawa, 2020). 

 Korzystanie z Internetu przynosi wiele zagrożeń, których nie każdy użytkownik może 

być świadomy. Według ogólnopolskich badań, najczęściej wskazywanym przez respondentów 

ryzykiem jest natrafianie na nieprawdziwe informacje. Aż 45% badanych spotkało się z taką 

sytuacją, w tym 40% z nich więcej niż raz. Kolejnym zagrożeniem są tzw. wirusy internetowe. 

32% badanych spotkało się z nimi bezpośrednio, w tym co piąty (20%) – więcej, niż raz. 
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 Kolejnymi negatywnymi zdarzeniami mogą być: nadmierne korzystanie z Internetu i 

niedopilnowanie swoich obowiązków z tego powodu (25% badanych), bycie obrażanym 

(15%), natrafianie na obraźliwe treści (10%), poznawanie osoby podającej się za kogoś innego 

niż w rzeczywistości (11%), bycie ofiarą oszustwa (10%), bycie ofiarą rozpowszechniania 

nieprawdziwych informacji na swój temat (10%), uzyskanie dostępu przez osobę niepowołaną 

do prywatnych danych lub plików (9%). Tylko 35% badanych nie było ofiarą żadnej z wyżej 

wymienionych sytuacji. Według analiz statystycznych, liczba takich sytuacji wiąże się z 

intensywnością korzystania z internetu (r Pearsona=0,31). Kolejnym czynnikiem wpływającym 

pozytywnie na występowanie takich zdarzeń jest publiczne udostępnianie informacji o sobie. 

W porównaniu z poprzednimi latami (2008, 2009, 2015), jedynie ilość fałszywych informacji 

znacznie wzrosła, co jest powiązane z widocznym dziś trendem walki ze zjawiskiem tzw. „fake 

newsów” (CBOS Komunikat z badań: Bezpieczeństwo w Internecie. Warszawa, 2018). 

 

2. DYSKUSJA I WNIOSKI 

2.1 DYSKUSJA I WNIOSKI Z DOSTĘPNYCH DANYCH Z INSTYTUCJI 

FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BRZEG 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spełnia swoją funkcję 

ustawową, jednocześnie jej funkcjonowanie z poziomu diagnozy funkcjonowania jest 

transparentne, przejrzyste i spełnia ona zadania do których została powołana tj.  

 inicjuje działania Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów 

określonych w gminnym programie, jednocześnie go opiniując i tworząc,  

 podejmuje adekwatne czynności poprzedzone analizą sytuacji beneficjenta wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu, 

 opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, 

 kontroluje i reaguje na problemy w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod 

względem zgodności ich działalności z przepisami obowiązującego prawa, 

 bierze udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w rodzinie w Brzegu poprzez udział członka Komisji w pracach zespołów,  

 opiniuje wnioski w sprawach związanych z udzieleniem wsparcia finansowego w celu 

realizowania profilaktyki na terenie Gminy Brzeg.  
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Również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Brzegu pracuje 

prawidłowo i spełnia zadania nałożone na niego przez ustawodawcę, diagnozuje, nadzoruje i 

wspiera rozwiazywanie problemów z istnieniem przemocy w Gminie Brzeg. Zespół 

interdyscyplinarny poprzez wsparcie MKRPA w Brzegu pogłębia swoją wiedzę i kompetencje 

w obszarze przeciwdziałania przemocy (celowe szkolenia dla członków zespołu). Inicjuje 

pozytywne działania w celu zwiększenia dostępności do pomocy w Gminie Brzeg dla osób 

dotkniętych przemocą, co potwierdza m.in. wsparcie w celu utworzenia grup pomocy 

specjalistycznej dla osób stosujących przemoc jak dla osób jej doświadczających.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu spełnia także swoje ustawowe zadania 

nałożone przez ustawodawcę. Udziela wsparcia finansowego i niefinansowego dla 

mieszkańców Brzegu, którzy potrzebują wsparcia socjalnego i się kwalifikują do jego 

uzyskania. Z poziomu merytorycznego istotnym wydaje się poszerzenie zespołu i jego 

postępująca profesjonalizacja względem różnorodności osób wykonujących pracę 

bezpośrednią z mieszkańcami Brzegu.  

Z danych  Policji na terenie Gminy Brzeg statystyki wynika, że stosunkowo często w 

porównaniu do populacji Gminy dochodzi do zatrzymań osób nietrzeźwych. Tendencję 

spadkową można zauważyć w statystykach wszczętych postepowań z Art. 207. KK czyli 

znęcania się, jak również tendencję spadkową względem wszczynanych procedur Niebieskich 

Kart.  

Funkcjonowanie instytucji wspierających realizacje zadań z profilaktyki, przeciwdziałania 

problemom narkotykowym, alkoholowym i przemocy zarówno w wersji instytucjonalnej tj. 

Punktu Pomocy Kryzysowej, jak pozarządowej (poprzez instytucje, stowarzyszenia, fundacje) 

zdaje się być dopasowane do szerokiej grupy odbiorców i zapotrzebowania mieszkańców 

Gminy Brzeg.   

Istotnym jest również funkcjonowanie Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie statystyki 

wskazują na dużą potrzebę i istotę istnienia możliwości uzyskania wsparcia przez szeroką gamę 

odbiorców z terenu Gminy Brzeg. Uwagi pracowników poradni wskazują również na  potrzebę 

działań edukacyjnych w obszarze udzielania wsparcia dla osób nadużywających bądź 

uzależnionych jak i ich rodzin.  
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2.2. DYSKUSJA I WNIOSKI Z BADANIA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW BRZEGU 

Względem częstotliwości spożywania alkoholu codziennie alkohol spożywa niewielki 

odsetek respondentów, 17,2 % spożywa kilka razy w tygodniu, 17,7 % raz w tygodniu, 24,4% 

kilka razy w miesiącu, a 30,6 % kilka razy w roku. Abstynencję deklaruje 8,1% badanych. 

Według badań ogólnopolskich (Komunikat z badań CBOS: Konsumpcja alkoholu w Polsce, 

grudzień 2019), 56% badanych spożywa alkohol sporadycznie, 10% bardzo często, 

całkowitych abstynentów jest około 16%. Możemy na tej podstawie wnioskować, że 

mieszkańcy Brzegu mieszczą się w średniej ogólnokrajowej w przypadku sporadycznego 

stosowania alkoholu, jednak znacznie mniej jest osób całkowicie nie pijących, oraz pijących 

bardzo często. Dorośli mieszkańcy Brzegu starają się zachować większy umiar w spożywaniu 

alkoholu, choć większa ilość z nich po niego sięga. 

33,3% badanych przyznaje się do palenia papierosów, a około 8% udało się je rzucić.  

Spośród badanych blisko 30% pali w sposób regularny, co potwierdza ogólnoeuropejski trend 

zmniejszającej się ilości osób uzależnionych od nikotyny.  

Względem oceny własnych doświadczeń z nakrotykami i innymi substancjami 

odurzajacymi większość 52% stwierdziło że nigdy nie próbowała narkotyków, 10% jeden raz 

spróbowałą, 33% kilka razy, ok 5% przyznało, że regularnie z nich korzysta. Spośród 

narkotyków, które wskazali uczestnicy w ankiecie dominowła marichuana (94 rekordów), 

amfetamina (14), kokaina (5) i LSD (3), Haszysz (3), leki (2), exstasy (2,) pojedynczo grzybki 

i MDMA.  Jest to wynik zbliżony do ogólnopolskich danych, gdzie również największa część 

respondentów wybierała marihuanę jako najbardziej preferowany środek odurzający. Ok. 21% 

badanych uznaje, że problem ten dotyka zbyt wielu osób w Gminie, 37% ocenia, że ma on taką 

częstotliwość jak w innych miejscach, 16% uznaje, że jest to problem sporadyczny. Względem 

pozyskania narkotyków ok. 53% badanych nie ma wiedzy na temat ich dostępności, bądź w ich 

opinii są trudno dostępne (ok. 7%), 39% badanych uważa, że są one łatwo dostępne. 

Porównując to do wyników badań ogólnopolskich (Komunikat z badań CBOS: Postawy wobec 

narkotyków – styczeń 2011), gdzie 9% badanych deklaruje wiedzę, jak zdobyć narkotyki, 

również oznacza to znacznie większy poziom występowania środków psychoaktywnych w 

okolicy. Porównując liczbę 21% badanych uznających, że problem narkomanii występuje zbyt 

często, a 10% w skali kraju uznających, że znają osoby zażywające narkotyki, również można 

stwierdzić, iż mieszkańcy Gminy Brzeg są bardziej zagrożeni przez występowanie problemów 

z narkomanią w bliskim ich otoczeniu. 
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W kwestii oceny profilaktyki w Gminie Brzeg, 54,5% nie ma zdania w zakresie 

dostępności do specjalisty zajmującego się problematyką uzależnień- terapeuty i psychologa 

w terenie Gminy, 23,4% uważa, że ten dostęp jest łatwy, a 22% uważa, że jest on trudny. 

Wskazuje to na brak wiedzy mieszkańców na temat bezpośredniego przeciwdziałania 

negatywnym skutkom uzależnień. Koniecznym w takim wypadku może być stopniowe 

zwiększanie świadomości mieszkańców na temat pracy wyżej wymienionych ośrodków, ich 

specyfiki i wpływu na radzenie sobie z problemami. 

Spośród samodzielnie wskazanych instytucji w Gminie Brzeg, w których osoby 

uzależnione od alkoholu/ narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych mogą uzyskać 

jakąkolwiek pomoc, respondenci wskazali Punkt Pomocy Kryzysowej (19,6%) MOPS 

(15,80%) instytucje i specjalistów prywatnych (14,80%), Poradnię Uzależnień na Herberta 

(11,50%) Klub AA (9,10%), co wskazuje na stosunkowo małą spontaniczną świadomość na 

temat istnienia w Gminie celowych punktów w udzielaniu pomocy.  

W zakresie oceny problemu hazardu w środowisku Brzeskim respondeci ocenili, że 

problem ten jest rzadki/ bardzo rzadki w około 82,6%, 14% stwierdziło, że jest dość 

powszechny, a 3,4% uznało, że bardzo powszechny. Względem oceny uzależnienia od 

Internetu wśród osób dorosłych badani ocenili, że problem ten jest rzadki i bardzo rzadki w 

około 28%, ok. 72% uznało, że jest to problem powszechny i bardzo powszechny wśród 

dorosłych mieszkańców Gminy. Z kolei względem oceny uzależnienia od Internetu wśród 

dzieci i młodzieży jedynie 5,7% badanych stwierdziło, że jest problem rzadki i bardzo rzadki, 

94,3% uznało, że jest to problem powszechny i bardzo powszechny.   W przypadku hazardu, 

wyniki te możemy uznać na zbliżone do badań ogólnopolskich (CBOS Komunikat z badań: 

Pracoholicy, seksoholicy, hazardziści… Uzależnienia od zachowań. Warszawa, 2015). Jeśli 4% 

mieszkańców Brzegu uważa, że problem hazardu w środowisku jest bardzo powszechny, wynik 

ten jest spójny z odsetkiem około 6% społeczeństwa, mogącego wykazywać jakiekolwiek 

problemy z uzależnieniem od hazardu. Konfrontując to z niemalże połową Polaków (49%), 

którzy kiedykolwiek grali na pieniądze, z czego 77% więcej przegrywa, niż wygrywa, możemy 

uznać, że jest to wynik zbliżony do ogólnokrajowej średniej (CBOS Komunikat z Badań: 

Hazardziści. Warszawa, czerwiec 2017).  

Ok. 45% badanych było świadkiem przemocy wobec kogoś bliskiego, bądź w 

najbliższym otoczeniu, a 36,7% doświadczyło przemocy na sobie samym, kolejno 

częstotliwością poprzez przemoc psychiczną (67,4%), fizyczną (38,8%), zaniedbaniem 

(21,7%), ekonomiczną (20,2%) i seksualną (14%). Wyniki te prezentują znacznie wyższy 

poziom niż wyniki ogólnopolskie (raport CBOS, Komunikat z badań: Przemoc w rodzinie, 
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Warszawa, kwiecień 2019), gdzie znajomość osoby, która padła ofiarą przemocy prezentuje się 

w okolicy 20% respondentów, a 10% dotyczyło samego bycia ofiarą. Oznacza to, że wśród 

mieszkańców Brzegu problem przemocy występuje znacznie częściej niż wśród reszty 

społeczeństwa, oraz wymaga podjęcia odpowiednich środków. Problem przemocy często 

prowadzi do wzajemnego występowania problemów z uzależnieniami, często również jest ich 

skutkiem, lub powodem.  

Większość respondentów jest świadoma istnienia procedury Niebieskiej Karty (89,5%). 

Około połowa populacji badanych jest świadoma, ze procedurę może wszcząć Policja, bliska 

rodzina, bezpośrednio respondent, specjalisci szkolni i pozaszkolni i członkowie rodziny, 

jednak druga połowa  ma wątpliwosci w tym obszarze, bądź nie ma pełnej wiedzy o tym, kto 

może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty. Spośród badanych 17,3% uważa, ze trudno jest się 

dostać do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, odwrotnie sądzi 21,6% respondentów.   

Duża część badanych zna osobiście osoby, które padły ofiarą przestępstwa 

internetowego, jednak około jedna trzecia respondentów uważa, że możliwość uzyskania 

pomocy w Gminie w tym temacie jest średnio możliwa do uzyskania, bądź niemożliwa. Jest to 

tożsame z wynikami ogólnopolskimi (CBOS Komunikat z badań: Bezpieczeństwo w Internecie. 

Warszawa, 2018), gdzie aż 65% badanych było ofiarą negatywnych zdarzeń związanych z 

korzystaniem z Internetu, w tym także oszustw oraz kradzieży. Można na tej podstawie 

wnioskować, że mieszkańcy Brzegu nie są dotknięci tym problemem bardziej niż pozostała 

część kraju. 

Mieszkańcy Gminy wykazują prawidłowe podejście do wielu kwestii społecznych, w 

tym: 

- negatywne podejście do spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży,  

- stosunkowo adekwatne rozumienie problemu choroby alkoholowej i uzależnienia od 

alkoholu, od substancji psychoaktywnych oraz nikotyny, 

- niekierowania samochodu pod wpływem alkoholu,  

- potrzeby zachowania umiaru w korzystaniu z używek, 

- potrzeby reagowania na problemy z uzależnieniem i przemocą. 
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2.3. DYSKUSJA I WNIOSKI Z BADANIA DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH W BRZEGU 

Tylko 17 uczniów przyznało, że zdarzyło im się zapalić papierosa. Przy czym 

analogicznie do wieku 9 osób spróbowało w klasie 4-6, a 7 dzieci w klasie 7-8. Tylko trójka 

dzieci pali okazjonalnie i częściej, co należy uznać za bardzo dobry wynik pośród dzieci 

względem inicjacji nikotynowej. Porównując to do badań ogólnopolskich (Europejski Program 

Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież 

szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.), gdzie aż 50% 

młodszych uczniów deklarowało, że przynajmniej raz w życiu zapaliło, możemy uznać, że 

młodsi uczniowie z Brzegu prezentują znacznie niższy poziom zainteresowania nikotyną. Jest 

to wynik bardzo korzystny i napawający pozytywnie na przyszłość.  

Spośród badanych dzieci żadne dziecko nie spróbowało dopalaczy, 18% zdarzyło się 

spróbować alkoholu.  19 respondentom w klasie 4-6, a 13 osobom w klasie 7-8. Przy czym 

tylko 5% zdarza się to okazjonalnie. Tylko dwie osoby spośród badanych miały dostęp do 

marihuany, żadnemu z dzieci nie zdarzyło się zażyć również innych narkotyków. Wciąż są to 

wyniki znacznie niższe niż średnia ogólnopolska (Europejski Program Badań Ankietowych w 

Szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną: Raport z 

ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.), gdzie aż 80% młodszych 

uczniów ma za sobą inicjację alkoholową. Również w przypadku innych substancji, gdzie 

stosowanie marihuany przedstawia się na poziomie 25% w skali kraju. 

W zakresie przekonań dzieci co do dostępności niektórych substancji, tylko 12% dzieci 

uznało, że łatwo jest kupić alkohol, tylko 8% dzieci uznało, że łatwo jest kupić narkotyki i 

dopalacze, 15% dzieci uznało, że łatwo jest kupić papierosy. Porównywalne badania w skali 

ogólnopolskiej (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie 

alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych 

zrealizowanych w 2019 r.) prezentują około 30% przy alkoholu, 41% przy papierosach i 20% 

przy narkotykach. Młodsi uczniowie z Brzegu mają zatem znacznie mniejszy dostęp do 

substancji nielegalnych niż ich rówieśnicy z pozostałych części kraju. 

Względem doświadczania przemocy i agresji w środowisku szkolnym w okresie 

ostatnich 12 miesięcy uczniowie dosyć często doświadczają negatywnych zachowań, które 

mogą negatywnie wpływać na ich obecne funkcjonowanie jak i w przyszłości. Doświadczają 

agresji i przemocy emocjonalnej (takiej jak wyzwiska, wyśmiewanie) jak i form fizycznych 

(takich jak popychanie, bicia, niszczenie mienia). Może to wpływać negatywnie na 

funkcjonowanie dzieci w dorosłości, negatywnie wpłynąć na ich postawy społeczne 
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zachowania i nasilenie problemów osobistych i niskie poczucie bezpieczeństwa w szkole.  W 

związku z tym zasadnym jest zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i zwiększenia 

poczucia komfortu dzieci w szkołach.  

W środowisku domowym w okresie ostatnich 12 miesięcy ponad 1/4 uczniów 

doświadczyła negatywnych zachowań w postaci przemocy fizycznej czy psychicznej, podobnie 

sytuacja ma się w sferze funkcjonowania online. Łącznie, powyższe wnioski wskazują na 

potrzebę intensywnych działań obserwacyjnych kadry wobec dzieci, jak i prowadzenie działań 

warsztatowych i szkoleniowych w celu wzmacniania dzieci i poszerzania ich wiedzy względem 

radzenia sobie z przemocą wśród rówieśników i w środowisku domowym.  

Rekomendację taką potwierdzają również wyniki samooceny dzieci– 33% badanych 

dzieci w małym stopniu siebie lubi, 25% nie jest zadowolona jak wygląda jego życie, 19 % nie 

jest zadowolonych ze swoich relacji z innymi osobami, 18% nie jest zadowolona z czynności 

podejmowanych poza szkołą, 20% nie wykazuje chęci rozwoju samego siebie.  

Względem korzystania z Internetu większość dzieci (ponad 90/%) korzysta z komputera 

i Internetu powyżej 1 godziny dziennie, co może wskazywać na ryzyko rozwoju problemowego 

używania „Internetu” oraz rozwoju procesu uzależnienia od Internetu, fonoholizmu itp. co 

wskazuje na potrzebę kształtowania dzieci w obszarze rozsądnego korzystania z urządzeń 

multimedialnych.   

 

2.4. DYSKUSJA I WNIOSKI Z BADANIA MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJACEJ DO 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BRZEGU 

W zakresie przekonań co do dostępności niektórych substancji, tylko 42%młodzieży 

uznało, że jest trudno kupić alkohol osobie poniżej 18 r.ż., 27% młodzieży uznało, że łatwo jest 

kupić narkotyki i dopalacze, 63% dzieci uznało, że łatwo jest kupić papierosy, co może 

wskazywać na stosunkowo często ilość tego typu sytuacji w najbliższym otoczeniu 

rówieśniczym. Porównując te wyniki do skali ogólnopolskiej (Europejski Program Badań 

Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną: 

Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.), są one wyższe niż 

analogiczne badania lub do nich zbliżone (22% w przypadku narkotyków, 64% w przypadku 

papierosów, około 68% w przypadku alkoholu). Oznacza to, że im bardziej uczniowie zbliżają 

się do wieku pełnoletności, tym bardziej podatni są na negatywny wpływ otoczenia, oraz że to 

właśnie grupa osób dorosłych jest odpowiedzialna za ewentualną ekspozycję młodych ludzi na 

substancje nielegalne. 
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Spośród respondentów czynne palenie zadeklarowało jednak tylko 36%, z czego 

problem z uzależnieniem może mieć około 10% badanych palących kilka razy w tygodniu i 

częśćiej. Spośród badanych tylko 4% młodzieży spróbowało dopalaczy,  nikt nie zadeklarował 

regularnego korzystania z tego typu substancji. Konfrontując to z wynikami w skali 

ogólnopolskiej (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie 

alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych 

zrealizowanych w 2019 r.), gdzie aż 65% starszych uczniów miało jakiekolwiek doświadczenie 

z paleniem papierosów, a 5% z zażywaniem dopalaczy, możemy uznać, że problem 

nadmiernego użycia tych substancji występuje na poziomie znacznie niższym, niż wśród reszty 

kraju.  

Względem spożywania alkoholu, 77,3 % badanych przyznało, że zdarzyło im spożyć 

alkohol. Względem częstotliwości tylko 7,3% spośród badanych spożyło alkohol jeden raz, a 

blisko 68,2 % respondentom zdarza się z częstotliwością od okazjonalnie do kilku razy w 

tygodniu- 10% co stanowi duży odsetek młodzieży ponad szkolnej. Młodzież spożywa 

najczęściej piwo, wódkę i wino. Wyniki te możemy uznać za zbliżone do średniej 

ogólnopolskiej (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie 

alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych 

zrealizowanych w 2019 r.), choć niższe w przypadku inicjacji alkoholowej (93% w skali kraju). 

Oznacza to, że dalsza praca nad przeciwdziałaniem problemów alkoholowych wśród młodzieży 

wciąż jest konieczna. 

Spośród badanych około 26% miało styczność z marihuaną, przy czym około 12% 

korzysta z niej nadal z różną częstotliwością. Tylko 5% miało kontakt z innymi narkotykami 

niż marihuana. Mimo, że tak niski odsetek jest zadowalającym wynikiem warto wspomnieć, że 

spośród innych narkotyków młodzież miała dostęp do haszyszu, amfetaminy czy kokainy, przy 

czym w zasadzie tylko trzech respondentów twierdzi, że korzysta z tych substancji nadal z 

różną częstotliwością. Są to wyniki znacznie niższe niż w skali ogólnopolskiej (Europejski 

Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez 

młodzież szkolną: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.), 

gdzie aż 37% uczniów miało styczność z marihuaną, oraz znacznie częściej w przypadku 

innych środków. W przypadku takich wyników zasadne wydaje się być wzmożenie programu 

edukacyjnego dotyczącego zagrożenia płynącego ze stosowania również narkotyków tzw. 

„miękkich”, czyli właśnie marihuany. 

Podobnie jak u badanej grupy dzieci uczęszczający do szkół podstawowych w okresie 

ostatnich 12 miesięcy młodzież dosyć często (choć wskaźniki są nieco niższe do porównywanej 
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grupy) doświadczała negatywnych zachowań na terenie szkół do których uczęszczają, które to 

zachowania mogą negatywnie wpływać na ich obecne funkcjonowanie jak i w przyszłości. 

Doświadczają agresji i przemocy emocjonalnej (takiej jak, wyzwiska, wyśmiewanie) jak i form 

fizycznych (takich jak popychania, bicia, niszczenia mienia). Może to wpływać negatywnie na 

funkcjonowanie dzieci w dorosłości, negatywnie wpłynąć na ich postawy społeczne 

zachowania, nasilenie problemów osobistych i niskie poczucie bezpieczeństwa w szkole.  W 

związku z tym zasadnym jest zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i zwiększenia 

poczucia komfortu dzieci w szkołach.  

W środowisku domowym w okresie ostatnich 12 miesięcy około 20% uczniów 

doświadczało negatywnych zachowań w postaci przemocy fizycznej czy psychicznej, podobnie 

sytuacja ma się w sferze funkcjonowania online, porównując do grupy młodszych dzieci i ten 

wskaźnik spadł, co może być związane z rosnąco autonomią wśród młodzieży.  Zasadnym 

jednak jest prowadzenie i wobec tej grupy działań warsztatowych i szkoleniowych w celu 

wzmacniania poszerzania ich wiedzy względem radzenia sobie z przemocą wśród rówieśników, 

w środowisku domowym i życia online.   

Rekomendację taką potwierdzają również w tej grupie wyniki samooceny młodzieży: 

27% respondentów w małym stopniu siebie lubi, 30% nie jest zadowolona jak wygląda jego 

życie, 25 % nie jest zadowolonych ze swoich relacji z innymi osobami, 26% nie jest 

zadowolona z czynności podejmowanych poza szkołą, 19% nie wykazuje chęci rozwoju 

samego siebie.  

Względem korzystania z Internetu większość młodzieży (ponad 95/%) korzysta z 

komputera i Internetu powyżej 1 godziny dziennie, co może wskazywać na ryzyko rozwoju 

problemowego używania „internetu” oraz rozwoju procesu uzależnienia od internetu, 

fonoholizmu itp. co kieruje i w tej grupie na potrzebę kształtowania dzieci w obszarze 

rozsądnego korzystania z urządzeń multimedialnych.   

Około 34% respondentów grało na automatach, a 18% w gry internetowe na pieniądze, 

10% respondentów potwierdza, że zna kogoś uzależnionego od hazardu. Wyniki te możemy 

uznać za zbliżone do badań ogólnopolskich (CBOS Komunikat z Badań: Hazardziści. 

Warszawa, czerwiec 2017), jednak konfrontując je z wynikami badań osób dorosłych, mogą 

wskazywać na istnienie faktycznego problemu z hazardem wśród mieszkańców Brzegu. 
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2.5. DYSKUSJA I WNIOSKI Z BADANIA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU W 

BRZEGU 

W Gminie Brzeg na dzień przeprowadzenia badań funkcjonuje 100 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, w tym 71 punktów, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży ( tzw. Sprzedaż 

detaliczna) i 29 stanowią punkty sprzedaży, w których sprzedaż i  spożywanie odbywa się w 

miejscu sprzedaży. Gmina Brzeg posiada podjęte dwie uchwały w zakresie napojów 

alkoholowych, tj. uchwała Nr XLV/590/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, oraz uchwała Nr XLV/591/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Brzeg, także rynek sprzedaży alkoholu w Brzegu należy uznać że znajduje 

oparcie w odpowiednich, lokalnych przepisach. Spośród badanej grupy sprzedawców alkoholu 

63% respondentów uważa, że alkohol zawarty w piwie lub winie jest tak samo groźny, jak ten 

w wódce. 26% badanych ma przeciwne zdanie, a 11% nie jest w stanie się wypowiedzieć na 

ten temat. Oznacza to, że wciąż aż co czwarty respondent nie zdaje sobie w pełni sprawy z 

zagrożeń płynących ze spożywania takich rodzajów alkoholi, jak piwo. Może to świadczyć o 

brakach w edukacji dotyczącej uzależnień, złych nawykach lub bagatelizowaniu problemu 

alkoholizmu. 

Wśród badanych, 43% twierdzi, że sprzedaż alkoholu w ciągu ostatnich dwóch lat 

wzrosła, 37% jest przeciwnego zdania, a 20% nie jest w stanie się wypowiedzieć, zaś w 

przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych, opinie respondentów są podzielone. 33% z nich 

uważa, że sprzedaż ta wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat, 30% twierdzi, że zmalała, 28% nie 

ma zdania na ten temat, a 9% uważa, że sprzedaż utrzymuje się na stałym.  

67% respondentów deklaruje, że w obrębie ich sklepu takie sytuacje nie mają miejsca. 

33% badanych wskazuje na występowanie takich zdarzeń, z czego 17% uważa, że mają one 

miejsce prawie codziennie, 7% że raz w tygodniu, a 6% że raz w miesiącu.  

Znaczna większość respondentów (70%), deklaruje, że w ostatnich miesiącach w 

obrębie ich sklepu/lokalu nie doszło do żadnych nieprzyjemnych zdarzeń. 30% twierdzi, że 

takie sytuacje miały miejsce. 

78% deklaruje, że nigdy nie sprzedała napojów alkoholowych osobie nietrzeźwej, 17% 

wskazuje na to, że czasami się to zdarza, a 4% uważa, że zdarzyło się to bardzo rzadko. 

Sprzedaż wyrobów tytoniowych w Polsce podlega cenzusowi wieku (18 rok życia). 

Większość respondentów (59%) zgadza się ze stwierdzeniem, że sprzedaż wyrobów 
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tytoniowych powinna być ograniczona tym wiekiem. 39% badanych uważa, że granica ta 

powinna zostać przeniesiona do 21 roku życia. Jedynie 2% badanych twierdzi, że sprzedaż 

powinna być dozwolona już od 16 roku życia. Oznacza to, że prawie wszyscy sprzedawcy zdają 

sobie sprawę z zagrożeń płynących ze stosowania używek takich jak papierosy w młodym 

wieku. Aż 48% badanych twierdzi, że zna przypadki sprzedaży papierosów osobom nieletnim 

na terenie Gminy Brzeg. 52% nie wskazuje na znajomość takich sytuacji. W przypadku 

znajomości przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim na terenie Gminy Brzeg, 37% 

badanych stwierdza, że posiada wiedzę na temat takich sytuacji, 63% stwierdziło, że takie 

zdarzenia nie występują.  

54% badanych stwierdziło, że próby zakupu wyrobów tytoniowych w ich lokalach 

zdarzają się bardzo rzadko, 39% że co najmniej raz w tygodniu, 4% że zdarza się to codziennie, 

2% że bardzo rzadko, podobnie sprawa się ma z próbami kupienia alkoholu bo 54% badanych 

twierdzi, że odbywa się to bardzo rzadko, 28% że co najmniej raz w tygodniu, 6% że nigdy, 

3% że kilka razy w tygodniu, 2% z nich, że codziennie. 

Znaczna większość badanych (96%) twierdzi, że nigdy nie sprzedała alkoholu osobie 

niepełnoletniej. 4% respondentów przyznaje się do takiej sytuacji. 93% badanych 

odpowiedziało, że nigdy nie sprzedało papierosów nieletnim, 4% że czasami takie sytuacje się 

zdarzają, 2% że rzadko.  Względem sprawdzenia wieku osób kupujących alkohol 48% uznaje, 

że zawsze podejmuje się takiego działania w wypadku wystąpienia wątpliwości co do wieku 

klienta, 41% robi to często, a 11% rzadko. Aż 67% badanych deklaruje, że nigdy nie wzywa 

Policji z powodu zakłócania porządku w obrębie lokalu sprzedaży przez osoby będące pod 

wpływem alkoholu. 32% twierdzi, że robi to rzadko. 

Aż 93% respondentów twierdzi, że zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych 

osobom nieletnim, osobom nietrzeźwym, pod zastaw i na kredyt. 7% badanych uważa, że 

według Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom 

niepełnoletnim i kobietom w ciąży. Zgodnie z treścią aktów prawnych odpowiedziało 93% 

badanych. Oznacza to, że znaczna większość sprzedawców w sklepach alkoholowych posiada 

wiedzę na temat aktów prawnych regulujących ich pracę. Również względem wiedzy na temat 

obligatoryjnej informacji dotyczącej szkodliwości alkoholu zgodną z ustawą, wskazali 

prawidłową odpowiedź (93,5 %).  

Zapytani o odczuwanie potrzeby uczestnictwa w szkoleniach dla sprzedawców napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych organizowanych przez Gminę Brzeg w zakresie 

odpowiedzialnej sprzedaży, badani odpowiadali następująco: 17% odpowiedzi pozytywnych, 
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17% tylko w szkoleniach warsztatowych, 28% tylko w krótkich szkoleniach bezpośrednio w 

punktach sprzedaży, 37% deklaruje, że nie odczuwa takiej potrzeby. Łącznie 63% badanych 

zgłasza odczuwanie potrzeby uczestnictwa w wyżej wymienionych szkoleniach. 

 

3. REKOMENDACJE 

       Biorąc pod uwagę całą treść dokumentu, badań oraz analiz przedstawia się następujące 

rekomendacje po wykonaniu diagnozy społecznej w wybranych obszarach w Gminie Brzeg:  

1. Z racji stosunkowo małego wykazanego odsetku wsparcia udzielanego rodzinom z 

problemem uzależnień i przemocy, warto rozpatrzyć prawidłowości analizy sytuacji 

podopiecznych i zweryfikowania czy problemom z którymi się zgłaszają nie 

towarzyszy problem przemocy czy też uzależnienia, jednocześnie będącą weryfikacją 

jawności powyższych problemów dla Gminy Brzeg.  

2. Z racji niskiej społecznej, świadomości spontanicznej możliwości uzyskania pomocy w 

Punkcie Pomocy Kryzysowej i ewentualnych innych działań sugeruje się 

przeprowadzanie okresowych kampanii informacyjnych dla mieszkańców Brzegu, 

względem oferty pomocy dla mieszkańców Brzegu z poziomu  instytucji gminnych 

takich jak MOPS, MKRPA oraz funkcjonowania Punktu Pomocy Kryzysowej.  

3. Wskazanym jest również utworzenie grupy wsparcia bądź innej formy pomocowej dla 

osób współuzależnionych, gdyż z analiz wynika, że pomoc taka poza formą 

indywidualną nie jest realizowana, a zasadnym wydaje się poszerzenie oferty Gminy w 

tym obszarze.  

4. Kontynuowanie udzielania dotacji zarówno na projekty oddolne, dostosowane do 

potrzeb mieszkańców Gminy, jak i poszerzanie oferty realizacji w Gminie programów 

rekomendowanych przez PARPA.  

5. Analiza ilości dostępnych punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Brzeg w związku z 

wątpliwościami wyrażonymi przez istotny procent dorosłych mieszkańców Brzegu co 

do ich nadmiernej ilości. 

6. Organizowanie kampanii edukacyjnych oraz różnych form otwartych zdobywania 

wiedzy (np. szkolenia, warsztaty) dla dorosłych mieszkańców Brzegu, zarówno w 

obszarze edukacji rodzicielskiej radzenia sobie z problemem uzależnień i przemocą.  

7. Zintensyfikowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i zwiększenia poczucia komfortu 

dzieci w szkołach. 
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8. Wskazane jest rozpatrzenie utworzenia stałego punktu wsparcia dla dzieci i młodzieży 

z racji dużej ilości dzieci doświadczających trudności w środowisku szkolnym i 

domowym, np. poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego.  

9. Prowadzenie działań warsztatowych i szkoleniowych w celu wzmacniania dzieci i 

poszerzania ich wiedzy względem: 

 radzenia sobie z przemocą i agresją wśród rówieśników, w obszarze 

funkcjonowania online oraz w środowisku domowym, 

 warsztaty z obszaru bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń 

multimedialnych,  

 organizowanie warsztatów z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży, z 

naciskiem na problematykę alkoholową i antynikotynową. 

10. Zwiększenie nacisku na edukację grupy sprzedawców pod względem zagrożeń 

płynących z nadmiernej konsumpcji nawet niskoprocentowych napojów alkoholowych 

i negatywnego ich wpływu na organizm i funkcjonowanie człowieka. 

11. Zwiększenie nacisku na konsekwentne egzekwowanie sankcji przewidzianych prawem 

za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych przez Policję w punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

12. Zidentyfikowanie punktów sprzedaży, w których dochodzi do niebezpiecznych, czy też 

nieprzyjemnych sytuacji związanych z alkoholem i jego spożywania i wzmocnienie 

środków bezpieczeństwa, w celu wsparcia lokalnych punktów sprzedaży alkoholu. 

Rozpatrzenie pogłębionego współdziałania KPP Brzeg ze sprzedawcami alkoholu pod 

postacią np. systemu zgłaszania zakłócania porządku w obrębie sklepów.  

13. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz tematyki 

uzależnień od alkoholu i nikotyny.  

14. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Brzeg w obszarze 

prawidłowego podejścia do leczenia problemów uzależnienia i współuzależnienia.  

15. Wskazanym jest również analiza zapotrzebowania na wsparcie finansowe z poziomu 

gminy na rzecz funkcjonowania i rozwoju Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu i w 

przypadku takiego zapotrzebowania udzielenie takiejże pomocy.   
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ROZDZIAŁ IV 

 WYKAZ CELÓW STRATEGICZNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH  

WRAZ Z PLANOWANYMI DZIAŁANIAMI 

 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, 

w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania 

narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

Cel główny będzie realizowany w obszarach: 

- profilaktyki uniwersalnej- adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Brzeg /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 wykazują symptomy 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów 

diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia. 

- terapii- obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. 

Realizacja programów terapeutycznych dla uzależnionych. 

- rehabilitacji- realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne, 

społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Brzeg,  w szczególności dzieci i młodzież, 

w tym pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, osoby „ryzykownie pijące”, osoby uzależnione i 

współuzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Program określa zadania gminy w obszarze ochrony zdrowia zawarte w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020, obejmujące profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i 

innymi zachowaniami ryzykownymi. 
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Cel strategiczny 1 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancje psychoaktywne oraz 

członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZACOWANA 

KWOTA 

/ZŁ./ 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ  

1. Ograniczanie 

konsekwencji 

zdrowotnych i 

społecznych u osób 

eksperymentujących, 

uzależnionych i ich 

rodzin. 

1.Wspieranie działań placówek 

lecznictwa odwykowego m.in. 

poprzez:  

- finansowanie programów 

terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla 

osób eksperymentujących i 

uzależnionych od alkoholu i środków 

psychoaktywnych. 

- objęcie pomocą psychologiczną i 

psychoterapeutyczną osób 

wywodzących się z rodzin z 

problemem alkoholowych (DDA). 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu poprzez dofinansowanie  

działalności środowisk abstynenckich 

oraz innych form działań 

pomocowych, których odbiorcami są 

osoby uzależnione i ich rodziny. 

 

50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.000 

3.3.pkt.1,5 
Redukcja szkód, 

rehabilitacja  

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 pkt.4 

Redukcja szkód, 

rehabilitacja 

(…) 

 

 

Realizatorzy zadania: Podmioty lecznicze zajmujące się terapią uzależnień, Organizacje pozarządowe, 

Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia UM Brzeg, inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba placówek objęta dofinansowaniem, 

- liczba realizowanych programów, 

- liczba osób uczestnicząca w programach, 

- liczba wykwalifikowanej kadry, 

- liczba osób z syndromem DDA, 

- liczba osób korzystających z oferty środowisk abstynenckich. 

Przewidywany termin realizacji zadania: II-XII 2021 r. 
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Cel strategiczny 2   

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychospołecznego, prawnego, a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZACOWAN

A KWOTA 

/ZŁ./ 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ  

1. Upowszechnianie 

informacji dotyczących 

zjawiska przemocy w 

rodzinie i 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

j

ą

c

y

c

h 

z 

a

l

k

o

h

o

l

e

m 

i 

i

n

n

y

m

i 

ś

r

o

d

k

a

m

i 

p

s

y 

1.Finansowanie Punktu Pomocy 

Kryzysowej przy MOPS Brzeg, 

zwanym dalej PPK.  

2. Bezpłatne poradnictwo w zakresie 

- psychologicznym, 

- socjalno -prawnym, 

- uzależnień, 

- przemocy w rodzinie, 

- rodzinnym. 

3. Działalność grup 

samopomocowych/grup wsparcia oraz 

grupy korekcyjno-edukacyjnej. 

4. Wykonanie i zakup materiałów 

profilaktycznych, np. broszury, 

plakaty, ulotki, bilboardy  oraz inne 

materiały informacyjne, edukacyjne i 

promocyjne, w ramach zadań 

realizowanych przez PPK. 

5. Upowszechnianie informacji na 

temat lokalnej oferty pomocowej 

realizowanej przez PPK.  

6.Prowadzenie działań edukacyjnych  

z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.600 

2.1 

Zadania na rzecz 

ograniczania   

stosowania 

środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych

(…) 

 

3.1.1 

Edukacja 

zdrowotna 

 

 

Realizatorzy zadania: Punkt Pomocy Kryzysowej przy MOPS Brzeg, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg. 

Mierniki efektywności:  

- liczba osób wykwalifikowanej kadry, 

- liczba godzin zrealizowanych dyżurów,  

- liczba odbytych konsultacji/porad, 

- liczba grup samopomocowych/grup wsparcia, 



33 
 

- liczba uczestników w grupach wsparcia/ grupy korekcyjno-edukacyjnej, 

- liczba uczestników szkoły dla rodziców i wychowawców, 

- liczba: ulotek, plakatów, materiałów promocyjnych, bilboardów, itp., 

- liczba stron internetowych, informacji w prasie, 

Przewidywany termin realizacji zadania: II-XII 2021 r. 

 

2. Zwiększenie dostępu i 

podnoszenie jakości 

pomocy dla osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie 

oraz stosujących 

przemoc. 

Podejmowanie działań 

interwencyjnych i 

edukacyjnych 

adresowanych do osób 

dopuszczających się 

przemocy w rodzinie 

oraz doświadczających 

przemocy. 

1. Prowadzenie działań skierowanych 

do osób doświadczających przemocy 

w rodzinie i osób wobec, których 

istnieje podejrzenie, że  stosują 

przemoc. /Prowadzenie programu  

korekcyjno-edukacyjnego/. 

2. Koordynacja działań w ramach 

procedury Niebieska Karta i 

funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego d/s 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

3. Prowadzenie konsultacji dla osób 

podejrzewanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie (objętych 

procedurą Niebieska Karta). 

4.  Prowadzenie konsultacji dla osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie i rodzin zagrożonych 

przemocą (objętych procedurą 

Niebieska Karta). 

5. Prowadzenie grup wsparcia dla osób 

i rodzin z problemem uzależnienia i 

przemocy w rodzinie 

6. Szkolenie osób pracujących z 

osobami stosującymi przemoc oraz 

doświadczających przemocy. 

Superwizja dla pracowników 

socjalnych, specjalistów PPK. 

 

Koszty 

ponoszone 

w ramach 

prac zespołu 

interdyscy- 

plinarnego  

i grup 

roboczych 

 

Ustawa o 

przeciwdzia- 

łaniu 

przemocy w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

Szkolenie kadr 

Realizatorzy zadania: Punkt Pomocy Kryzysowej przy MOPS Brzeg, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg. 

Mierniki efektywności:  

- liczba osób uczestnicząca w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

- liczba wszczętych procedur Niebieska Karta, 

- liczba zakończonych procedur Niebieska Karta, 

- liczba posiedzeń  Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- liczba posiedzeń grup roboczych, 

- liczba przeprowadzonych konsultacji dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie, 

- liczba przeprowadzonych konsultacji dla osób doświadczających przemocy  

  w rodzinie i rodzin zagrożonych przemocą, 

- liczba osób uczestnicząca w grupie wsparcia, 

- liczba przeprowadzonych szkoleń, 

- liczba uczestników. 

Przewidywany termin realizacji zadania: II-XII 2021 r. 
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Cel strategiczny 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 prowadzenie pozalekcyjnych programów 

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym działania na rzecz dożywiania dzieci. 

 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZACOWANA 

KWOTA 

/ZŁ./ 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ  

1. Kształtowanie  

i realizacja działań  

w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom od 

substancji 

psychoaktywnych, 

behawioralnych, w tym 

promocja zdrowego 

stylu życia u dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

 

1. Realizacja programów ze 

szczególnym uwzględnieniem 

programów znajdujących się w bazie 

programów rekomendowanych 

adresowanych do dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

2. Realizacja programów 

profilaktycznych 

nierekomendowanych. 

 

 

25.000 

 

 

 

 

 

100.000 

2.3.1 

Profilaktyka 

uniwersalna 

 

 

 

3.2.1 

Profilaktyka 

uniwersalna 

 

Realizatorzy zadania: Placówki Oświatowe, Organizacje pozarządowe, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg, inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba programów zrealizowanych w ramach systemu Rekomendacji, 

- liczba uczestników programów, 

- liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych, 

- liczba uczestników. 

Przewidywany termin realizacji zadania: według potrzeb realizatora zadania. 

2.Promowanie 

aktywnych form 

spędzania czasu 

wolnego dla dzieci, 

młodzieży, rodzin. 

Prowadzenie działań 

prospołecznych, 

programów 

profilaktyczno- 

sportowych. 

Realizacja pozalekcyjnych zajęć 

rozwijających zainteresowania, pasje 

dzieci i młodzieży. Wsparcie 

mentorów i działań rówieśniczych w 

obszarze profilaktyki  

i promocji zdrowia (zajęć 

sportowych i innych). Warsztaty, 

działania integracyjne. 

Organizowanie miejskich imprez i 

programów sportowo-rekreacyjnych. 

 

 

 

55.000 3.1.1 

Edukacja 

zdrowotna 

 

Realizatorzy zadania: Placówki Oświatowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Organizacje 

pozarządowe, Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia UM Brzeg, inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba prowadzonych zajęć sportowych, 

- liczba uczestników zajęć sportowych. 

Przewidywany termin realizacji zadania: według potrzeb realizatora zadania. 

3.Rozwój umiejętności 

twórczego spędzania 

czasu wolnego dzieci 

i młodzieży. 

1. Organizacja wypoczynku letniego 

(np. kolonie, półkolonie) wraz z 

realizacją programów 

profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych z terenu Gminy 

Brzeg. 

60.000 3.1.1 

Edukacja 

zdrowotna 
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Realizatorzy zadania: Organizacje pozarządowe, Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia UM Brzeg, inne 

podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku letniego, 

- liczba zrealizowanych programów. 

Przewidywany termin realizacji zadania: okres wakacji letnich. 

4. Prowadzenie zajęć 

psychoeduka- 

cyjnych, celem rozwoju 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców i 

wychowawców 

kształtujących postawy 

prozdrowotne wśród 

dzieci i młodzieży. 

1. Prowadzenie zajęć,  w tym w  

formie warsztatowej, dla rodziców i 

wychowawców z zakresu 

umiejętności wychowawczych i 

budowania relacji Rodzic-Dziecko 

oraz Wychowawca-Dziecko  

(np. Szkoła dla Rodziców i 

Wychowawców). 

 

12.000 2.3.1 

Profilaktyka 

uniwersalna 

Realizatorzy zadania: Punkt Pomocy Kryzysowej przy MOPS Brzeg, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg. 

Mierniki efektywności:  

- liczba przeprowadzonych zajęć, 

- liczba uczestników. 

Przewidywany termin realizacji zadania: II-XII 2021 r. 

5. Stworzenie 

warunków do pomocy 

psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i 

opiekuńczej dla dzieci i 

rodzin z problemem 

alkoholowym 

 

1. Finansowanie działań placówki 

wsparcia dziennego, w tym 

dożywianie dzieci. 

2. Realizowanie profilaktycznych, 

zorganizowanych zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym dożywianie 

dzieci. 

 

340.000 

 

 

 

45.000 

3.2.2. pkt. 2 
Profilaktyka 

selektywna 

Poszerzanie i 

podnoszenie 

jakości  

psycholo- 

gicznej (…) dla 

dzieci z rodzin z 

problemem 

alkoholowym 

Realizatorzy zadania: Organizacje pozarządowe, Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia UM Brzeg, inne 

podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba placówek wsparcia dziennego, 

- liczba dzieci uczęszczających do placówki, 

- liczba pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w profilaktycznych zajęciach pozalekcyjnych. 

Przewidywany termin realizacji zadania:  

- placówka wsparcia dziennego IX-XII 2021 r. 

- zajęcia pozalekcyjne II-XII 2021 r. 

6. Edukacja publiczna  

w zakresie 

problematyki 

uzależnień i innych 

zachowań ryzykownych 

(np. plakaty, ulotki), 

edukacja prawna, 

konferencje, spoty 

radiowe). 

 

1. Prowadzone kampanii 

społecznych, edukacyjnych, 

skierowanych do młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 3.1.1.  
Edukacja 

Zdrowotna 

 



36 
 

Realizatorzy zadania: Organizacje pozarządowe, Placówki Oświatowe, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg, inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba przeprowadzonych kampanii, konferencji, spotów radiowych, i innych. 

Przewidywany termin realizacji zadania: według potrzeb realizatora zadania. 

 

 

Cel strategiczny 4 

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych. 

 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZACOWANA 

KWOTA 

/ZŁ./ 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ  

1. Zaangażowanie 

instytucji, organizacji i 

osób zajmującymi się 

problematyką 

uzależnień i 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

1. Wspomaganie działalności 

organizacji pozarządowych i innych, 

realizujących programy 

rekomendowane, profilaktyczne, np. 

w placówkach oświatowych, 

placówkach wsparcia dziennego, 

innych miejscach organizujących 

czas wolny dla dzieci i młodzieży w 

ich środowiskach lokalnych, podczas 

wyjazdów itp. 

 

2. Prowadzenie edukacji publicznej 

w obszarze profilaktyki i zachowań 

ryzykownych, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i promocji 

zdrowego stylu życia poprzez  

dofinansowanie, organizację m.in. 

szkoleń, seminariów, konferencji, 

podnoszące kwalifikacje, m.in.: 

osobom, które realizują zadania 

określone w Programie np. 

nauczycielom, pedagogom szkolnym, 

pracownikom socjalnym, 

pracownikom merytorycznym 

BSSiZ, członkom Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Szkolenia osób 

zajmujących się profilaktyką 

ubiegających się o dofinansowanie.  

Szkolenie nowych realizatorów 

Programów.  

Orgaznizowanie szkoleń dla 

sprzedawców napojów alkoholowych 

oraz innych zainteresowanych służb, 

np. Straż Miejska, Policja. 

 

 

 

 

Koszty ujęte w 

celu strate- 

gicznym nr 3- 

pkt.1,2,3,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000 

Ustawa o 

działalności 

pożytku 

publicznego i  

o wolontariacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  

Szkolenie kadr 
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Realizatorzy zadania: Placówki Oświatowe, Organizacje pozarządowe, Biuro Spraw Społecznych i 

Zdrowia UM Brzeg, inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba szkoleń, 

- liczba uczestników biorących udział w szkoleniu. 

Przewidywany termin realizacji zadania: według potrzeb realizatora zadania. 

 

Cel strategiczny 5 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  

13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZACOWANA 

KWOTA 

/ZŁ./ 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ  

1. Działalność Miejskiej 

Komisji ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

 

1. Zabezpieczenie finansowe 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, zgodnie  

z ustawą z dnia 26 października  

1982 r. w wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

w tym: 

- wynagrodzenie dla jej członków za 

pracę w komisji, w tym finansowanie 

przeprowadzanych kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 

lub innych zadań, np., dyżurów 

członków MKRPA, 

- pokrycie kosztów sądowych, 

wydanie opinii przez biegłych 

orzekających w sprawie uzależnienia 

od alkoholu, 

- ponoszenie opłat sądowych za 

wnioski o skierowanie na leczenie 

odwykowe, i innych niezbędnych 

kosztów wynikających  

z działalności Komisji. 

2. Podejmowanie interwencji  

w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art.131 (reklama, 

promocja) i art. 15 (zakaz sprzedaży 

alkoholu) ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w tym występowanie 

przed Sądem w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego. 

Prowadzenie kontroli przez 

członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz pracowników 

merytorycznych Urzędu Miasta. 

3. Prowadzenie przez Policję i Straż 

Miejską interwencji w związku z 

łamaniem zakazu spożywania 

 

 

 

 

 

 

 

80.000 

 

 

 

 

 

 

 

6.000 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa o 

wychowaniu  

w trzeźwości 

i przeciwdzia-

łaniu 

alkoholizmowi 

 

 



38 
 

napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym. 

 

 

Realizatorzy zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro Spraw 

Społecznych i Zdrowia UM Brzeg, Biuro Budżetu  i Księgowości, Straż Miejska, Komenda Powiatowa 

Policji,  inne podmioty. 

Mierniki efektywności:  

- liczba wniosków skierowanych do Sądu, 

- liczba osób wezwanych, którzy stawili się przed MKRPA, 

- liczba przeprowadzonych kontroli, 

- liczba przeprowadzonych interwencji, 

- liczba posiedzeń. 

Przewidywany termin realizacji zadania: I-XII 2021 r. 
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ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członków Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, 

powołuje i odwołuje Burmistrz. Komisja jest  organem podejmującym przede wszystkim 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

 

I. Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do zadań Komisji należy, m.in.: 

- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia  odwykowego, 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego poprzez zapraszanie na rozmowy  motywujące z osobami uzależnionymi,  mające 

na celu zmianę postawy oraz dobrowolne poddanie się terapii,  

- prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego i 

przekazywanie jej do właściwości  sądu, 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,  

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

alkoholowych  zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

- udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

Brzegu i grup roboczych, 

- opiniowanie wniosków w sprawach realizacji działań i programów profilaktycznych 

związanych z udzieleniem wsparcia finansowego  kierowanych  do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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- opiniowanie  projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak również innych dokumentów 

związanych z realizacją programu, 

- opiniowanie projektu preliminarza wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego 

programu. 

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się na podstawie art. 24 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: ,,Osoby, które w 

związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”. 

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na etapie 

doprowadzenia osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w 

sądzie i do placówki leczenia uzależnienia od alkoholu celem podjęcia terapii, jeśli osoba ta 

odmawia współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych zatrzymania pacjenta w placówce 

wbrew jego woli. 

` W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą, 

przede wszystkim, przedstawiciele służb i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej 

spotykają się  z problemami  związanymi z alkoholem i uzależnieniami, w ilości dziewięciu 

członków, w tym :  

1. Przewodniczący Komisji, 

2. Zastępca Przewodniczącego,  

3. Sekretarz Komisji, 

4. Członkowie w ilości 6 osób. 

 

II. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brzegu. 

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w oparciu o Rozporządzenie Rady 

Ministrów, w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej: 

1. Przewodniczącemu Komisji w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego  

za udział w posiedzeniu, 

2. Zastępcy przewodniczącego Komisji w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia 

miesięcznego za udział w posiedzeniu,  
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3. Członkom Komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za udział 

w posiedzeniu, 

4. Sekretarzowi Komisji w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego  za 

udział w posiedzeniu,  

5. Wynagrodzenie za kontrolę jednego punktu sprzedaży w wysokości: 50,00 zł., dla członka 

uczestniczącego w kontroli, 

6. Wynagrodzenie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za uczestnictwo w 

charakterze strony w postępowaniu sądowym związanym z orzeczeniem o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,   

7. Wynagrodzenie za udział w innych czynnościach nie wymienionych powyżej, a zleconych 

przez Przewodniczącego Komisji lub związanych z realizacją ustawowych zadań Komisji w 

wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za 1 godzinę pracy. 

 Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, stanowi lista 

obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji, protokół z wykonanych zadań oraz 

upoważnienia potwierdzające udział w kontroli. 

Wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest do 10-go dnia po upływie miesiąca 

kalendarzowego na podstawie listy obecności. Organizowaniem działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zajmuje się Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia 

Urzędu Miasta Brzegu.  
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ROZDZIAŁ VI 

ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg, będzie realizowany przez cały rok 

kalendarzowy, w ramach środków finansowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym w 

dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- profilaktyka alkoholowa oraz w rozdziale 

85153- przeciwdziałanie narkomanii. Finansowanie niniejszego Programu będzie dokonywane 

z rocznych opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Realizacja zadań może być ponadto finansowana z innych dochodów własnych gminy. Ponadto 

pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu mogą stanowić środki pozabudżetowe.  

Plan rzeczowo- finansowy wydatków na rok 2021 wynosi: 1.021.440 zł., w tym:  

- 898.600 zł- środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  

- 122.840 zł- środki finansowe przeznaczone na realizację przeciwdziałania narkomanii. 

Przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami w ramach Programu nie 

skutkują koniecznością dokonywania zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Brzeg. Zmiany w preliminarzu wydatków dokonywane będą zgodnie z 

zasadami obowiązującymi przy dokonywaniu zmian w budżecie Gminy Brzeg.  
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PODSUMOWANIE 

 

 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych 

i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i 

kadrowe. Program jest otwarty i ma charakter ramowy. Może ulegać modyfikacji i być 

wzbogacony o nowe treści, w zależności od zaistniałych potrzeb i uwarunkowań ustawowych. 

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeg na rok 2021 jest Biuro 

Spraw Społecznych i Zdrowia wraz z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

realizującymi w Gminie Brzeg zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ochrony zdrowia. 

Po zakończeniu zadań, realizatorzy Programu zobowiązani będą do przedstawienia 

sprawozdań z wykonanych czynności. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie 

poprzez sprawozdania zewnętrzna dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Ponadto do 31 marca 

każdego roku Gminy przekazują roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w 

ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego  właściwemu wojewodzie oraz raport 

dla Rady Gminy z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, następującego po roku, którego dotyczy 

raport. 

 

 

 

 


