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UCHWAŁA Nr IV / 17/2011 

Rady Gminy  Lubiewo 

 z dnia  31 stycznia 2011 r. 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo na rok 2011. 

 

 Na podstawie art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn.zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 

ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Lubiewo na rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubiewo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2011 oraz podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

 Lubiewo 

 
  /-/    Henryk Hoppe 
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Uzasadnienie: 

 

 Organy samorządu gminnego są zobowiązane do podejmowania 
działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 
oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 
mających na celu zmiany obyczajów w zakresie spożywania tych 
napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 
powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów 
pracy. Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja 
tych zadań jest w postaci opracowanego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez 
Radę Gminy. W związku z powyższym uchwałę uważa się za zasadną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
                                                                                                   Załącznik Nr 1 

                           do Uchwały Rady Gminy  Lubiewo  

                    Nr  IV/ 17/2011 

                           z dnia  31 stycznia 2011 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M 
 

 

 

 

 

PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKII  II  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  

PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  AALLKKOOHHOOLLOOWWYYCCHH  

 

dla gminy Lubiewo 
 

 

 

na rok 2011 
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I. Wstęp. 

II. Cele i zadania programu. 

III. Metryka Gminy. 

1. Ogólna charakterystyka gminy. 

2. Rynek alkoholowy. 

3. Skala problemów społecznych w tym alkoholowych. 

4. Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych. 

5. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 

IV. Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców. 

1. Grupa badawcza. 

2. Cel badania.  

3. Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców gminy. 

4. Spożywanie alkoholu oraz związane z nim problemy społeczne. 

V. Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzieży. 

1. Grupa badawcza. 

2. Cel badania. 

3. Dzieci i młodzież, a substancje psychoaktywne. 

4. Spożywanie alkoholu wśród dzieci i młodzieży. 

VI. Palenie papierosów. 

VII. Badanie punktów sprzedaży alkoholu. 

VIII. Wnioski. 

IX. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem  problemów alkoholowych na terenie gminy 

Lubiewo. 

X. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

XI.    Podział zadań i środków finansowych na 2011rok. 

XII. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

XIII. Postanowienie końcowe. 
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I Wstęp. 

Alkohol jest substancją psychoaktywną, szybko przedostaje się do układu 

nerwowego i wywołuje specyficzne efekty, których rodzaj i nasilenie związane z 

poziomem stężenia alkoholu we krwi. Jest substancją toksyczną, ma silny i 

szkodliwy wpływ na nieomal wszystkie tkanki i narządy organizmu. Jest 

substancja tłumiącą, działa depresyjnie, hamuje mechanizmy kontrolujące. 

Pobudzenia odczuwane tuż po spożyciu alkoholu jest przejściowe. Do 

maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 

godziny od chwili jego spożycia. Proces metabolizowania alkoholu przebiega 

wolniej niż proces jego wchłaniania i dokonuje się głównie w wątrobie ( w 

mniejszym stopniu również w żołądku) 

Alkohol rozkładany jest w organizmie ze średnią szybkością ok. 0,15 prom. na 

godzinę i nie ma skutecznych sposobów na radykalne przyspieszenie tego 

procesu, ani mocna kawa, ani zimny prysznic nie mogą przyspieszyć eliminacji 

alkoholu z organizmu, choć mogą dać subiektywne poczucie, że jesteśmy już 

trzeźwi. 

Posługując się wskaźnikami europejskimi, zgodnie z którymi ok. 2-3% dorosłych 

uzależnia się od alkoholu, liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować 

między 700 tys. a 900 tys., z czego ok. 80% stanowią mężczyźni. Uzależnienie 

jest zaburzeniem bio-psych-społecznym. Powoduje zmiany w funkcjonowaniu 

fizjologicznym, psychologicznym i poznawczym osoby uzależnionej.  Przyczynia 

się do rozwoju szeregu poważnych  chorób (są to między innymi choroby 

wątroby – zapalenie, marskość, alkoholowe zespoły Wernickego- Korsakowa, 

napady drgawkowe abstynencyjne czy polineuropatia obwodowa) oraz powodują 

dezorganizację życia społecznego osób uzależnionych i ich rodzin. Istnieje 

wysoka zależność między uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym 

statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemocą. Ryzyko zgonu 

alkoholików oszacowano w badaniach Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest 4,8 

razy wyższe niż ryzyko zgonu w populacji generalnej. 
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Uzależnienie jest chorobą, którą przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia 

można zatrzymać. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej jest 

psychoterapia grupowa  i indywidualna. Natomiast leczenie farmakologiczne 

wspomaga psychoterapię i dotyczy głównie usuwania somatycznych powikłań 

spowodowanych długotrwałym przyjmowaniem alkoholu. Wszywanie Esperalu 

nie jest metodą leczenia i ze względu na brak skuteczności nie powinno być w 

ogóle stosowane. 

Od kilku lat następuje systematyczny wzrost liczby pacjentów z rozpoznaniem 

zaburzeń związanych z używaniem alkoholu we wszystkich typach zakładów 

lecznictwa odwykowego  i wynosi ok. 230 tys. 

Uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby i związane z tym jej nieprawidłowe 

funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny 

zarówno dorosłych, jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, 

psychologiczne, społeczne i materialne. Uzależnienie jest czynnikiem, który 

może prowadzić do dysfunkcji rodziny. Dotkliwą konsekwencją życia w bliskiej 

relacji z osobą uzależnioną może być współuzależnienie. Jest to szkodliwy 

sposób przystosowania się, który utrudnia optymalne funkcjonowanie i znacząco 

ogranicza umiejętność realistycznej oceny sytuacji i tym samym możliwość 

rozwiązywania problemów osobistych, jak całej rodziny. U osób 

współuzależnionych często występują różnego rodzaju choroby o podłożu 

psychosomatycznym, a także problemy emocjonalne, zaburzenia depresyjne i 

lękowe. Aby poradzić sobie z tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami, osoby 

współuzależnione niejednokrotnie zaczynają nadużywać substancji 

psychoaktywnych, takich jak leki uspokajające i nasenne oraz alkohol. 

Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie z 

problemem alkoholowym. Dysfunkcja takiej rodziny zakłóca prawidłowy rozwój 

– poznawczy, emocjonalny i społeczny. Dzieci te doświadczają wielu 

traumatycznych sytuacji, w tym przemocy ze strony rodziców. Przebywanie w 

sytuacji przewlekłego stresu sprawia, że dzieci te chorują i są słabsze fizycznie. 

W rodzinie dysfunkcyjnej brakuje prawidłowych wzorców, norm i systemu 
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wartości, przekazywanych w procesie wychowania dzieciom. Szacuje się, że w 

rodzinach z problemem alkoholowym wychowuje się ok.1,5 do 2 mln dzieci, z 

czego ok. 500 tys. znajduje się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu i 

wymaga natychmiastowej interwencji.  

Na terenie Gminy Lubiewo występują podobne problemy związane z 

nadużywaniem alkoholu,  jak w skali kraju. 

 
 W związku z powyższym  konieczne są zintegrowane działania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie, pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz innych instytucji i osób, które określone są w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Działania w tym zakresie reguluje 

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

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r, Nr 70, poz. 473 z póżn. zm) Stanowi ona, że prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja 

społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy ( art. 4
1
ust.1), 

czyli takich, które samorząd realizuje względnie samodzielnie – względnie ponieważ w ramach 

obowiązującego prawa, ma zagwarantowane środki finansowe. 

     

II. Cele i zadania Programu. 

 

 Na szczeblu lokalnym działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest on dokumentem uchwalanym corocznie 

przez Radę Gminy.  

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 

uwzględnione zostały wskazówki wynikające z ,,Rekomendacji do realizowania i finansowania programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011’’ 

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w ramach Gminnego Programu są zadania określone w ustawie oraz założenia i priorytety przyjęte i 

zaakceptowane przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2006 -2010.  

 

Nadrzędnym celem programu  jest: 

1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2) Zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują na terenie gminy 

3) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

 

 

III  Metryka gminy 
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1. Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Lubiewo położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w 

powiecie tucholskim, przy drodze wojewódzkiej Łódź – Świecie – Chojnice – Koszalin. Pod względem liczby 

mieszkańców i powierzchni zaliczana jest do grupy gmin średnich. Obecnie gmina Lubiewo obejmuje swym 

zasięgiem obszar 16,280 ha, który zamieszkuje   

5 888 mieszkańców. Gmina charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą. Funkcje ośrodka 

gminnego w zakresie obsługi mieszkańców pełnią dwie wsie – Lubiewo oraz Bysław, należące do grupy dużych w 

skali województwa, miejscowości wiejskich. 

 

Tabela nr 1. Statystyka stałych mieszkańców wg płci i wieku (stan na dzień 30.11.2010 r.) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 111 123 234 

3-6 161 134 295 

7-14 324 295 619 

15-17 138 130 268 

18-19 107 86 193 

20-29 480 429 909 

30-39 457 437 894 

40-49 375 298 673 

50-59 421 390 811 

60-64 150 178 328 

65-więcej 263 401 664 

Ogółem 2987 2901 5888 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC 

 

2.  Rynek alkoholowy 

W terenie gminy Lubiewo (według stanu na dzień 22 grudnia 2010 r.) 16 

podmiotów gospodarczych prowadzi sprzedaż detaliczną i gastronomiczną 

napojów alkoholowych, z kolei ilość punktów sprzedaży wynosi 46 (24 punktów 

poza miejscem sprzedaży i 22 punktów w miejscu sprzedaży):\ 

Ogólna liczba wydanych zezwoleń wynosi – 86  

W tym: 

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży  - 59 w tym: 

 do 4,5% - 26 

 od 4,5% do 18% - 20 
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 powyżej 18% - 13 

b) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w 

miejscu sprzedaży  - 27 w tym: 

 do 4,5% - 19 

 od 4,5% do 18% - 4 

 powyżej 18% - 4 

Średnio na jeden punkt sprzedaży przypada 128 mieszkańców gminy. Ilość 

zezwoleń w porównaniu do 2009 roku zmniejszyła się o 2 zezwolenia jedno 

zezwolenie do spożycia w miejscu sprzedaży i jedno zezwolenie  do spożycia 

poza miejscem sprzedaży.  

 

3. Stan problemów społecznych (w tym alkoholowych) na terenie Gminy Lubiewo. 

W gminie Lubiewo widoczne są też skutki związane z alkoholizmem  

na podstawie przekazanych danych przez Komisariat Policji w Bysławiu.  

 

 Tabela  nr 2. Zachowania patologiczne, które doprowadziły do konfliktu z prawem. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość w latach 

2009 2010 

1.Przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu 42 38 

 kradzieże i włamania 0 0 

 znęcanie się nad rodziną 1 1 

 groźby karalne  0 0 

 wypadki drogowe 1 2 

 uszkodzenia mienia 2 0 

 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie 

nietrzeźwości 

26 19 

 kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny 

w stanie nietrzeźwości 

12 15 

 usiłowanie wręczenia korzyści majątkowych 0 1 

2.Wykroczenia popełnione w stanie po spożyciu 

alkoholu 

6 9 

 kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu 4 6 
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alkoholu 

 podejmowanie czynności zawodowych w 

stanie nietrzeźwości 

0 1 

 uszkodzenie mienia 1 1 

 bezpodstawne wezwanie interwencji 1 1 

3.Inne   

 interwencje domowe 28 31 

 interwencje w miejscach publicznych 26 21 

 

Źródło: Informacje przekazane z Posterunku Policji w Bysławiu( dane na dzień 20.12.2010r.) 

 

Z powyższych zestawień wynika, że zarówno problem nadużywania alkoholu, jak 

i przemocy w rodzinie jest obecny w gminie Lubiewo. Istnieją w gminie ośrodki i 

instytucje, oferujące specjalistyczną pomoc, z której mogą korzystać osoby z 

problemami alkoholowymi. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 261 rodzinom, w 

tym 21 korzystającym ze świadczeń z powodu problemów uzależnień.  

 Istnieje w gminie jeden Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin, gdzie przyjmuje terapeuta i 

psycholog.  

 W związku z procedurą „Niebieskich Kart” skierowano 1 wniosek do 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 GOPS udzielił pomocy  dla rodzin w postaci świadczeń : w tym 261 

rzeczowych, 261 pieniężnych i 73 porady w postaci pracy socjalnej. 

Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej było: 

 ubóstwo - 250 

 bezrobocie – 113 

 niepełnosprawność - 105 

 bezradność opiekuńczo - wychowawcza - 26 

 osoby dotknięte długotrwałą chorobą - 10 

 alkoholizm – 21 
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 przemoc w rodzinie – 3 

 potrzeba ochrony macierzyństwa - 24 

 

W roku 2010 w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 337 

osób bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Stopa bezrobocia wynosi 10,7%. 

 

 

4.Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych 

 

W gminie Lubiewo działa system wspierania osób uzależnionych i ich 

rodzin oraz ofiar przemocy, a także innych osób dotkniętych problemami 

społecznymi. Mieszkańcy mogą się zwrócić do następujących instytucji: 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Lubiewo, składa się z 7-miu członków, którzy reprezentują różne 

środowiska społeczne. Komisja jest miejscem, do którego najczęściej 

zgłaszają się po pomoc członkowie rodzin z problemem alkoholowym, 

gdyż komisja podejmuje czynności zmierzające do wydania orzeczenia o 

zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do działań 

wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należą: 

przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęły zgłoszenia, 

kierowanie osób na badania przez biegłych (psycholog i psychiatra), w 

przypadku, gdy wezwane osoby nie zgodzą się dobrowolnie poddać 

leczeniu; przygotowywanie dokumentacji związanych z postępowaniem 

sądowym oraz składanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu. Sąd 

Rejonowy wydaje postanowienie o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

Do zadań Komisji należy m.in. 

 inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
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 wykonywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

składanie rocznego sprawozdania Wójtowi,  

 propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości, 

 aktywne reagowanie na łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, 

 opiniowanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  

 podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem  

i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na badanie dotyczące 

ustalenia uzależnienia od alkoholu, 

 udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu 

odwykowemu, 

 współdziałanie z Kościołem Katolickim w zakresie wychowywania  

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 dokonywanie kontroli placówek handlowych. 

W roku 2010  odbyło się 4 ogólne posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 

wysłano 38 wezwań w związku ze złożonymi wnioskami do przeprowadzenia rozmów oraz raz przeprowadzono 

kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 Punkt Pomocy Rodzinie „KROKUS” w Lubiewie i w Bysławiu, w 

którym porad udziela psycholog rodzinny oraz psycholog -terapeuta . 

Dyżury pełnione są w każdy piątek od godziny 15.00 do 17.00 w 

Ośrodku Zdrowia w Bysławiu i od 17.15 do 20.00 w pomieszczeniach 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez psychologa – terapeutę. 

Dyżury pełni również psycholog w każdy piątek od godziny 10.00 do 

11.45 w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Bysławiu i od 

godziny 12.00 do 14.00 w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w 

Lubiewie. W roku 2010 terapeuta udzielił 250 porad, psycholog 226 

porad osobom z różnymi problemami  

Punkt Pomocy Rodzinie w gminie Lubiewo pełni następujące zadania:  

 motywuje zarówno osoby uzależnione, jak i osoby współuzależnione do podjęcia psychoterapii 

w placówkach lecznictwa odwykowego; 

 motywuje osoby pijącą ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnione do zmiany szkodliwego 

wzoru picia; 

 udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy 

podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po leczeniu 

w placówce odwykowej); 

 rozpoznaje zjawiska przemocy domowej, udziela stosownego wsparcia i informacji o możliwości 

uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 
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 inicjuje interwencje w przypadku diagnozy przemocy domowej; . 

 diagnozuje problemy całej rodziny i planuje pomoc dla wszystkich jej członków. 

 

W gminie Lubiewo działają dwie świetlice: Świetlica Profilaktyczno-

Wychowawcza w Lubiewie z filią w Bysławiu oraz Świetlica Środowiskowa 

„Barka” w Suchej. Pracuje w nich trzech wychowawców. W świetlicy w 2010 

roku spędzało wolny czas 63 dzieci, w tym 24 dzieci z rodzin alkoholowych. 

Ponadto w gminie działa: 

 Dom Kultury w Lubiewie,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie,  

 Klub Integracji Społecznej w Lubiewie  

  Posterunek Policji w Bysławiu. 

5. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

W gminie Lubiewo znajdują się szkoły podstawowe oraz gimnazja, w 

których prowadzone są oddziaływania profilaktyczne dla młodzieży. W szkołach 

podstawowych uczy się 448 uczniów, zaś w gimnazjach – 270 uczniów. Zajęcia z 

zakresu uzależnień i zagrożeń społecznych prowadzone są nie tylko dla samych 

uczniów, ale też dla ich rodziców oraz grona pedagogicznego. W 2007 roku 

realizowane były programy Spójrz Inaczej oraz Nasze Spotkania, w którym 

uczestniczyło 138 uczniów, 8 nauczycieli oraz 20 rodziców. Rok później w 

zajęciach profilaktycznych brało udział 98 uczniów, 6 nauczycieli oraz 40 

rodziców. W 2009 roku realizowane były dwa programy profilaktyczne – Spójrz 

Inaczej oraz Trening Zastępowania Agresji, w których uczestniczyło 112 

uczniów, 8 nauczycieli oraz 30 rodziców. Z kolei w 2010 roku realizowane były 

dwa programy – Spójrz Inaczej oraz Trening Zastępowania Agresji, w których 

uczestniczyło 80 uczniów, 8 nauczycieli i 25 rodziców. Programy Spójrz inaczej 

w roku 2010  realizowane były w szerokim zakresie przez nauczycieli na 

godzinach wychowawczych. 

Realizacją Gminnego Programu zajmuje się kadra, w skład której wchodzi 

specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, dwóch pedagogów szkolnych, 

absolwenci studium socjoterapii. W realizację programu profilaktyczno-

wychowawczego Spójrz Inaczej zaangażowanych jest 26 osób, Nasze Spotkania 

– 13 osób, Drugi Elementarz – 2 osoby. 8 osób przeszło szkolenia na temat 
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przemocy i agresji, 42 osoby brały udział w szkoleniach na temat agresji w 

szkole, zaś 6 osób uczestniczyło w szkoleniach Treningu Zastępowania Agresji. 

Ponadto w gminie odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. W 2007 roku uczestniczyło w takich zajęciach 38 dzieci, w 2008 

roku – 48 dzieci,  w 2009 roku- 50 dzieci a w 2010 - 48 dzieci. Oprócz tego 

regularnie w okresie wakacyjnym organizowane są kolonie i obozy z programem 

zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. W 2007 roku na obóz wyjechało 16 dzieci, w 2008 

roku - 25 dzieci,  w 2009 roku - 37 dzieci a w 2010 roku 48 dzieci. 

 

 

IV. Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców 

 

Badania przeprowadziło Studium Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie wspólnie z  

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkołami. 

 

1.Grupa badawcza 

W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 80 kobiet i 20 mężczyzn. 

Odpowiadające respondentki miały wykształcenie: (42,5% wykształcenie wyższe, 

30% wykształcenie średnie, 17,5% zawodowe, 10% podstawowe). Z kolei 

większość mężczyzn miała wykształcenie średnie (50%), kolejno wyższe (25%), 

zawodowe (15%) oraz podstawowe (10%). Ogólnie 73% miało wykształcenie 

średnie lub wyższe. Średnia wieku respondentów wynosi 38 lat. 

2.Cel badania 

Kwestionariusz ankiety, przeprowadzony wśród 100 dorosłych osób w gminie 

Lubiewo, miał na celu zbadanie zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym. 

Odwołano się do takich obszarów jak: 

• spożywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu, działania władz w tym 

zakresie; 

• przemoc w rodzinie, zachowania agresywne w miejscach publicznych; 

• dostępność narkotyków w środowisku. 
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3.Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców gminy 

W pierwszy pytaniu poproszono o uszeregowanie problemów społecznych 

od najważniejszego do najmniej ważnego występującego w środowisku 

lokalnym. Za najważniejszy większość respondentów uznała bezrobocie i 

związane z tym zubożenie społeczeństwa, kolejno alkoholizm, kryzys rodziny 

oraz kryzys norm moralnych, następnie przestępczość i problemy mieszkaniowe, 

natomiast na dalszych pozycjach znalazła się: narkomania, zanieczyszczenie 

środowiska, a na samych końcu HIV/AIDS 

                                       I. BEZROBOCIE 

II. ZUBOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA 

III. ALKOHOLIZM 

IV. KRYZYS RODZINY 

V. KRYZYS NORM MORALNYCH 

VI. PRZESTĘPCZOŚĆ 

VII. PROBLEMY MIESZKANIOWE 

VIII. NARKOMANIA 

IX. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 

X. HIV/AIDS 

Wysoka pozycja zjawiska alkoholizmu jednoznacznie wskazuje 

priorytetowy kierunek działań, jakie powinien podejmować samorząd w ramach 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Kwestie te poruszono również w przeprowadzonych w 2002 r. przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badaniach 

„Problemy alkoholowe na tle innych problemów społecznych.” W skali całego 

kraju na pierwsze miejsce wysuwa się problem bezrobocia, kolejno spadek stopy 

życiowej, przemoc i agresja na ulicach, picie alkoholu przez młodzież oraz 

alkoholizm, który przecież tak blisko powiązany jest z pierwszymi problemami. 

Zubożenie społeczeństwa pozytywnie koreluje ze wzrostem spożywania 

alkoholu. 
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4.Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne. 

W gminie Lubiewo problem alkoholizmu pojawia się na wysokim trzecim 

miejscu ważnych problemów społecznych. Zjawisko to jest jednak dość 

powszechne w całej Polsce. 

„Przyjęło się sądzić, że Polacy piją alkohol często, w dużych ilościach. Należałoby więc 
wnioskować, że istnieje społeczne przyzwolenie, norma, która nie potępia częstego spożywania 
alkoholu, lecz przeciwnie –czyni je społecznie akceptowalnym wzorem postępowania. Jednak 
nie potwierdza tego rozkład deklaracji, jaki uzyskaliśmy w trakcie badania. Ponad połowa 
Polaków (53%) twierdzi, że pije alkohol, ale tylko od czasu do czasu i mając ku temu dobrą 
okazję. Można to nazwać umiarkowanym stylem picia. Niewielkie grupy badanych deklarują 
częste (4%) i dosyć częste (7%) wykorzystywanie różnych okazji do napicia się alkoholu. Co 
szósty respondent (16%) przyznaje, że unika okazji do tego, żeby pić alkohol, a prawie co piąty 
(19%) deklaruje abstynencję. Warto zauważyć, że pewien normatywny styl picia nie zmienił się 
od dziesięciu lat, gdyż w badaniu z 1997 roku respondenci odpowiadali bardzo podobnie.”

1
 

W badaniach zwrócono uwagę na kilka zagadnień: jaka jest wiedza i stosunek 

do alkoholu, czy w środowisku lokalnym występują zagrożenia (bójki, 

wandalizm) związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu, czy respondenci 

widzą jakieś zmiany związane z alkoholem na przestrzeni ostatnich 10 lat, oraz 

jak oceniają działania władz związane z tym zagadnieniem. 

Na początek zapytano, czy uważają, że alkohol zawarty w piwie lub 

winie jest mniej szkodliwy od tego w wódce. 87 osób stwierdziło, że jest tak 

samo szkodliwy, 6 osób że jest mniej szkodliwy, 7 osób nie miało zdania. 
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Alkohol jest tą samą substancją, bez znaczenia, w jakim napoju się znajduje. 

Różnice polegają jedynie na procentowej zawartości w poszczególnych trunkach. 

Opinie stwierdzające, że alkohol w wódce jest bardziej groźny od tego w piwie 

lub winie może być związany z szybszym wprowadzaniem się w stan upojenia, 

co związane jest z wypiciem większej ilości czystego alkoholu w mniejszej ilości 

trunku. 

Większą świadomość tego zjawiska mają mężczyźni – aż 100% z nich wie, 

że alkohol jest tak samo szkodliwy, bez względu na to, w jakim napoju 

alkoholowym się znajduje. Taką wiedzę posiada zaledwie 84% kobiet. 

Zapytano również o postawę względem dostępności alkoholu. Proszono o 

określenie, czy uważają, że alkohol jest towarem szczególnym, w związku z czym 

dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany, czy też alkohol jest 

towarem tak jak każdy inny, i zasady sprzedaży nie powinny być wyjątkowe. 

 

Występuje duża rozbieżność co do odpowiedzi w tym pytaniu w zależności 

od płci. Aż 70% kobiet (56 osób) jest za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w 

stosunku do 65% mężczyzn (13 osób). Większość osób wskazuje na specyfikę 

tego towaru, i postuluje za ograniczeniami. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów, czy oczekują od władz 

lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych. 

Zdecydowana większość (53 osoby) respondentów oczekuje, że władze lokalne 

zajmą się rozwiązywaniem problemu nadużywania alkoholu. Wiele osób (37 
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respondentów), które zapytaliśmy o to, nie miało zdania na ten temat. Zaledwie 

niecałe dziesięć procent badanych nie spodziewało się żadnych działań w tym 

zakresie ze strony lokalnych władz. Mieszkańcy gminy Lubiewo obarczają w 

dużej mierze władze lokalne obowiązkiem rozwiązywania problemów 

alkoholowych i oczekują działań profilaktycznych w tym zakresie. 

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, zbadano wiedzę respondentów na temat 

prowadzonych lokalnie działań, które mają na celu przeciwdziałanie i 

zapobieganie uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Ponad połowa badanych 

(56%) nie posiadała wiedzy na ten temat. Nie występują różnice między 

kobietami i mężczyznami w zakresie posiadania wiedzy na temat działań 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Respondenci, którzy 

wiedzieli o lokalnych inicjatywach, najczęściej wymieniali kontrolowanie i 

ograniczanie punktów sprzedaży, profilaktykę oraz surowe kary za sprzedaż 

alkoholu nieletnim. Zdecydowanie rzadziej deklarowane były takie działania 

władz lokalnych, jak pomoc rodzinom alkoholików, kampanie informacyjne, 

spotkania mieszkańców, czy też zakaz spożywania alkoholu w sklepach. 

Działania władz lokalnych w oczach mieszkańców gminy Lubiewo polegają 

przede wszystkim na kontroli punktów sprzedaży alkoholu oraz surowych karach 

dla sprzedawców, którzy łamią prawo. Należałoby więc zwrócić większą uwagę 

na dostępność i rozpowszechnienie informacji dotyczącej działań władz 

lokalnych.  

Kolejne pytanie dotyczyło spożywania alkoholu, jego częstotliwości i rodzaju, 

przez respondentów. Największą popularnością cieszy się piwo, które 18 osób 

spożywa kilka razy w miesiącu, a 15 osób 2-3 razy w tygodniu. Piwo jest 

jedynym alkoholem wypijanym codziennie (1 osoba) lub raz w tygodniu (2 

osoby). Może to być związane przede wszystkim z jego ceną. Na następnym 

miejscu plasuje się wino – 16 osób deklaruje picie kilka razy w miesiącu. Drink 

są pite przez 11 osób kilka razy w miesiącu, oraz przez 11 osób rzadziej, zaś 4 

osoby piją 2-3 razy w tygodniu. Na ostatnim miejscu znajduje się wódka – 9 osób 

spożywa wódkę kilka razy w miesiącu, 2 osoby rzadziej, zaś jedna osoba 2-3 razy 

w tygodniu. Aż 21 osób zadeklarowało niepicie, co jest ponad jedną piątą badanej 

populacji i bardzo wysokim wynikiem. Zdecydowana większość to kobiety – 

25% kobiet i 5% mężczyzn nie spożywa alkoholu. Warto podkreślić, że badanie 

pokazało, że jeśli osoby spożywają alkohol, to niewielki odsetek robi to często. W 

przeważającej mierze osoby deklarujące spożywanie cięższych trunków, jak 
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drinki czy wódka, spożywały alkohol kilka razy w miesiącu lub rzadziej. Jeśli 

chodzi o preferencje płci, kobiety najczęściej sięgają po piwo – 16% spośród nich 

kilka razy w miesiącu, oraz drinki – 11% spośród nich kilka razy w miesiącu oraz 

11% rzadziej. Zdecydowanie niszowym zainteresowaniem cieszy się wino i 

wódka. Z kolei mężczyźni najbardziej preferują piwo – aż 50% deklaruje picie 

piwa 2-3 razy w tygodniu, kolejne 25% kilka razy w miesiącu, zaś 5% deklaruje 

picie piwa codziennie. W następnej kolejności występuje wódka, którą 35% 

mężczyzn spożywa kilka razy w miesiącu. Drinki i wino cieszą się 

umiarkowanym zainteresowaniem wśród mężczyzn. 15% spośród nich deklaruje 

spożywanie drinków 2-3 razy w tygodniu, zaś 10% kilka razy w miesiącu. Wino 

spożywa 15% mężczyzn kilka razy w miesiącu. 

Jak widać, mieszkańcy gminy Lubiewo piją umiarkowanie często. 

Preferencje uwarunkowane są płciowo. Wydaje się, że problem nadmiernego 

spożywania alkoholu jest umiarkowany. 

Zjawisko nadmiernego spożywania alkoholu może być powiązane z 

agresywnym zachowaniem i pojawiać się w życiu publicznym w postaci bójek, 

awantur, pobić czy wulgaryzmów. Zapytaliśmy więc respondentów, czy w 

ostatnim czasie doświadczyli któryś z tym nieprzyjemnych przeżyć. Aż 23 osoby 

nie były świadkami ani uczestnikami takich wydarzeń. Natomiast prawie połowa 

(47 osób) doświadczyła głośnego i nagannego zachowania młodzieży, kolejno 14 

osób awantury, 8 osób wandalizmu, 4 osoby bójki, i tylko 3 osoby bezpośredniej 

krzywdy w postaci kradzieży, pobicia czy wulgaryzmów. 
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Jak widać, najwięcej nieprzyjemnych doświadczeń respondenci mieli z 

młodzieżą zachowującą się niestosownie pod wpływem alkoholu. Problemem jest 

więc nie tylko spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich, ale również ich 

naganne zachowanie. 

Życie publiczne w gminie Lubiewo jest naznaczone przez dość sporą liczbą 

wydarzeń prowokowanych przez osoby, które nadużyły alkoholu. Nie są to 

jednak w najczęściej wydarzenia o dużej szkodliwości. 

W badaniu interesowano się  również, czy respondenci zauważyli zmiany 

w obyczajowości spożywania alkoholu w swoim środowisku, a jeśli tak, czym 

one mogłyby być spowodowane. 54% stwierdziło, że nie zauważyło zmian na 

przestrzeni ostatnich 10 lat, 34%, że zdecydowanie spożycie alkoholu wzrosło, a 

10% - że zmalało. 

Występują różnice w odpowiedziach w zależności od płci. Kobiety są 

raczej skłonne nie zauważać zmian spożycia alkoholu (tak twierdzi 56% spośród 

z nich, u mężczyzn jest to zaledwie 45%). Więcej mężczyzn (40%) niż kobiet 

(32%) widzi wzrost spożywania alkoholu. Spadek spożycia alkoholu deklaruje 

9% zarówno kobiet i 15% mężczyzn. 
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Kolejne pytanie dotyczyło widoku osób pijących w miejscach publicznych. 

Według 43 ankietowanych nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat. 30 osób 

twierdzi, że jest ich więcej, natomiast 27 osób, że mniej. 

Około 1/3 badanych zauważa pozytywne zmiany w obyczajowości picia, 

twierdzi że spożycie alkoholu zmalało, jak również ilość osób pijących w 

miejscach publicznych również się zmniejszyła. Zapytaliśmy więc o możliwe 

powody poprawy sytuacji. Najwięcej osób, bo nieco ponad połowa, wskazuje na 

obawę przed utratą pracy (51 badanych) oraz edukację informacyjną 

społeczeństwa prowadzoną przez środki masowego przekazu takie jak radio, 

prasa, telewizja (31 osób). Jedna piąta mówi o możliwości innych form spędzania 

czasu wolnego (20 osoby). 17 respondentów jako ważny czynnik wskazywano 

również zubożenie społeczeństwa. 

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym  w badaniu był problem 

nadużywania alkoholu. Poproszono o zdefiniowanie alkoholizmu. Najwięcej 

badanych wskazuje na chorobę, którą można powstrzymać (51 osób), utratę 

kontroli nad własnym życiem (43 osób) oraz problemy z silną wolą (21 osób). 

Takie podejście wskazuje na dużą świadomość i znajomość tematu oraz jest 

wyrazem empatii i zrozumienia problemu. Co dziesiąty badany mówi o 

alkoholizmie jako o chorobie nieuleczalnej, a alkoholika utożsamia z osobą, która 

zawsze będzie piła. Należałoby więc zwrócić szczególną uwagę na edukację w 

tym zakresie. Alkoholizm z medycznego punktu widzenia jest chorobą, z którą 

należy walczyć poprzez specjalistyczną pomoc oraz wsparcie najbliższych. Ta 
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wiedza powinna być dana każdemu, gdyż w każdej rodzinie może pojawić się ten 

problem. 

Pytając o motywy sięgania po alkohol, ujawnił się przede wszystkim jego 

społeczny oraz psychologiczny wymiar. W odpowiedziach respondentów 

dominowały dwa powody: chęć „zapicia” problemów i smutków (53 badanych) 

oraz brak możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu (51 badanych). 

Kolejnymi powodami są: chęć „wyluzowania się” (26 osób), namowa, presja ze 

strony znajomych (24 osoby). Pięciu respondentów podało również zbyt niską 

cenę alkoholu. 

 

Zapytaliśmy o sposoby leczenia uzależnienia. Ponad połowa badanych wskazała 

na motywowanie ze strony najbliższych, a następnie na podjęcie leczenia w 

placówce specjalistycznej. 
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V. Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzieży  

1. Grupa badawcza 

Na terenie gminy Lubiewo znajdują się następujące placówki edukacyjne: 

Zespół Szkół w Lubiewie, w tym: 

a. Szkoła Podstawowa Lubiewo 
b. Szkoła Podstawowa Sucha 
c. Gimnazjum 
d. Klasy ,,0’’ 

Zespół Szkół w Bysławiu, w 
tym: 

a. Szkoła Podstawowa 
b. Gimnazjum 

Szkoła Podstawowa w Klonowie 
Klasy ,,0’’ 

 

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 150 uczniów (65 dziewcząt i 

85 chłopców). W szkołach podstawowych przebadano 38 uczniów, w szkołach 

gimnazjalnych 112 uczniów. Badanie odbywało się w czasie zajęć lekcyjnych, 

miało postać ankiety składającej się z 50 pytań zamkniętych. Niektóre z nich 

uczniowie uzupełniali własnymi odpowiedziami. 
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2.Cel badania 

Podstawowym celem przeprowadzonej ankiety była analiza następujących 

problemów społecznych: 

• używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych, w tym picia 

alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków; 

• problemów przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym. 

3.Dzieci i młodzież, a substancje psychoaktywne 

Badanie miało na celu analizę stopnia używania substancji 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Analiza dotyczyła rozpowszechnienia 

palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, a także 

okoliczności towarzyszących tym zachowaniom i postaw wobec substancji 

psychoaktywnych. Nasilenie wymienionych zjawisk w poszczególnych grupach 

wiekowych na terenie gminy Lubiewo ilustruje poniższa tabela: 

Tabela 3. Nasilenie określonych problemów społecznych w poszczególnych grupach 

wiekowych.  

Problem społeczny Szkoły Podstawowe Gimnazjum 

N % N % 

Picie alkoholu 10 26 89 79 

Palenie papierosów 5 16 41 37 

Używanie 

narkotyków 

0 0 4 3,5 

N – ilość badanych 

Z otrzymanych rezultatów wynika, że wraz z wiekiem rośnie odsetek osób 

sięgających po wybrane rodzaje substancji psychoaktywnych. Do picia alkoholu 

przyznaje się 10 % uczniów szkół podstawowych oraz 79 % gimnazjalistów. 

Wyniki są zgodne z najnowszymi sondażami publikowanymi przez CBOS, 

wskazującymi alkohol jako środek psychoaktywny najbardziej 

rozpowszechniony wśród młodych ludzi w porównaniu z papierosami i 

narkotykami. Znacznie rozpowszechnione w gminie Lubiewo jest również 

palenie papierosów – w grupie uczniów szkół gimnazjalnych wyniosło 37%. 

Rezultaty są zgodne z wynikami ogólnopolskich sondaży, wskazującymi na 
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spadek popularności papierosów w grupie młodzieży i wzrost odsetka osób 

niepalących. W sondażu przeprowadzony w 2008 roku przez KBPN jedynie 

38% młodych ludzi zadeklarowało palenie papierosów. Wyniki badań wskazują 

na niewielki odsetek młodych osób sięgających po substancje odurzające. 

Badania prowadzone w Polsce co kilka lat wskazują na obniżanie się problemu 

narkotykowego wśród młodych ludzi. Sondaż KBPN z 2008 roku określił ilość 

młodych ludzi mających kontakty z narkotykami na poziomie 15%. Otrzymane 

wyniki byłyby więc znacznie niższe niż te uzyskane w sondażach 

ogólnopolskich. W następnej kolejności zostaną dokładnie przeanalizowane 

formy używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych oraz 

okoliczności, w jakich mają one miejsce. 

4.Spożywanie alkoholu wśród dzieci i młodzieży 

Jak to już zostało zaznaczone, alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną 

używką w środowisku młodych ludzi, co potwierdzają prowadzone sondaże. 

Przyczyny sięgania po alkohol mogą być różne, od społecznych i towarzyskich, 

po próbę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Otrzymane rezultaty 

przedstawiono na wykresie. 

 

Jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu dzieci i młodzież 

podawały okazje towarzyskie, takie jak urodziny, wizyty w pubie bądź 

dyskotece. Jest to zgodne z polską obyczajowością, według której spotkania 

rodzinne i towarzyskie powinny odbywać się przy napojach alkoholowych. W 
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następnej kolejności podkreślano stosowanie alkoholu, by zaimponować innym. 

Dopiero na trzecim miejscu znalazła się presja rówieśników , a po niej 

zażywanie alkoholu w celu radzenia sobie z problemami. Średni wiek 

pierwszego kontaktu z alkoholem wynosił dla poszczególnych grup wiekowych: 

7,6 lat – uczniowie szkół podstawowych, 12,8 – gimnazjaliści. Na podstawie 

otrzymanych wyników można zaobserwować niepokojące zjawisko, według 

którego wiek kontaktu z alkoholem obniża się w poszczególnych grupach. 

Powinna być to alarmująca informacja dla rodziców i opiekunów. Z drugiej 

strony może ona wskazywać rosnące przyzwolenie rodziców na kontakt 

własnych dzieci z alkoholem. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie między płciami w 

kwestii spożywania alkoholu, w szkołach podstawowych wśród uczniów 

przyznających się do picia alkoholu chłopcom (27%) zdarzało się to równo 

często jak dziewczynkom (25%). W gimnazjum alkohol pije 81% chłopców i 

78% dziewczyn, co stanowi bardzo duży odsetek młodych ludzi mających 

kontakt z alkoholem. 

W pytaniu o dostępność alkoholu w środowisku dzieci i młodzieży na 

obszarze gminy Lubiewo, zaobserwowano znaczące zróżnicowanie odpowiedzi 

wraz z wiekiem ankietowanych. Uzyskane rezultaty obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 4. Dostępność alkoholu w środowisku dzieci i młodzieży.  

Czy     uważasz,     
że     w Twoim           
środowisku kupić 
alkohol jest? 

Szkoły 

Podstawowe 

Gimnazjum 

Bardzo trudno 51% 17% 

Trudno 20% 7% 

Trudno, ale jak się 
zna odpowiednie   
osoby   to można 

17% 30% 

Raczej łatwo 9% 32% 

Łatwo 0% 12% 

Wyraźnie widać tendencję wzrostową w dostępności alkoholu w 

otoczeniu młodych ludzi. Wśród uczniów szkół podstawowych 9% 

ankietowanych uznało zakup alkoholu za czynność łatwą bądź raczej łatwą, 



27 

 

natomiast podobnej odpowiedzi udzieliło już zdecydowanie więcej 

gimnazjalistów – 44%. Otrzymane rezultaty mogą być szczególnie alarmujące. 

Łatwy dostęp do alkoholu dla osób niepełnoletnich jest sprzeczny z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., wyraźnie 

zabraniającej sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

Jeśli chodzi o okoliczności pierwszego kontaktu z alkoholem, wśród 

uczniów szkół podstawowych najwięcej uczniów wskazało picie w domu, zaś 

najwięcej uczniów szkół gimnazjalnych wskazało na okres wakacji. Picie 

alkoholu po raz pierwszy w czasie wakacji zadeklarowało 18% uczniów szkół 

podstawowych oraz 51% gimnazjalistów. W grupie uczniów szkół 

podstawowych 46% dzieci wskazało dom jako miejsce, gdzie po raz pierwszy 

spożywało napoje alkoholowe. Jest to istotna informacja, ponieważ może 

wskazywać na mało rygorystyczne postawy rodziców wobec picia alkoholu 

przez ich dzieci, nawet w niewielkich ilościach podczas spotkań rodzinnych. 

Takie zachowanie rodziców daje dzieciom przyzwolenie na spożywanie 

alkoholu w przyszłości. Wśród innych okoliczności dzieci i młodzież podawały 

przyjęcie, wycieczkę prace polowe oraz sąsiedztwo. Szczegółowe zestawienie 

wyników znajduje się w tabeli. 

 

Tabela 5. Okoliczności pierwszego spożycia alkoholu.  

W jakiej sytuacji po 

raz pierwszy miałeś 

kontakt z 

alkoholem? 

Szkoły podstawowe Gimnazjum 

W szkole 0% 0% 

Na wagarach 0% 1% 

Na dyskotece/w 

pubie 

0% 7% 

Na wakacjach 18% 51% 

W domu 46% 23% 

W innej sytuacji 36% 18% 

Jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu na terenie szkoły, wśród uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum nie dochodziło do takich sytuacji. 
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We wszystkich grupach wiekowych spożywanie alkoholu było najczęściej 

wynikiem własnej inicjatywy – w ten sposób odpowiedziało 90% uczniów szkół 

podstawowych oraz 66% uczniów gimnazjum. Zdecydowanie w mniejszym 

stopniu kontakt z alkoholem był spowodowany namowami innych osób. 

Wskazuje to na indywidualne zainteresowania alkoholem wśród młodych ludzi i 

może sugerować pewne kierunki działań profilaktycznych. Nauka asertywności 

może zostać uzupełniona uświadamianiem konsekwencji nadużywania alkoholu 

w młodym wieku. 

Interesująca może być analiza reakcji otoczenia rówieśniczego na odmowę 

spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież. Może ona dostarczać informacji o 

postawach młodych ludzi wobec picia oraz przesłanek wyjaśniających 

spożywanie alkoholu przez ludzi w młodym wieku. 

 

Z otrzymanych rezultatów wynika, że występuje duże zróżnicowanie reakcji 

młodych ludzi na odmowę picia alkoholu przez ich rówieśników. Uczniowie 

szkół podstawowych spotykali się głównie ze zdziwieniem, gdy odmawiali picia 

alkoholu. Na taką odpowiedź wskazało 42% uczniów. Ponadto wśród grupy 

uczącej się w szkołach podstawowych często pojawiały się takie reakcje, jak 

usilne namawianie (17% uczniów) lub brak reakcji (17% uczniów). Uczniowie 

szkół gimnazjalnych spotykali się głównie z akceptacją i zrozumieniem. Na taką 

odpowiedź  wskazało  27%  gimnazjalistów.  Można  z  tego  wywnioskować,  

że  postawa młodych ludzi wobec osób niepijących posiada często wymiar 

pozytywny, co zwiększa się wraz z wiekiem. Jako reakcje negatywne najczęściej 
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wskazywane były usilne namawianie – 14% ankietowanych oraz zdziwienie 

wśród młodzieży - 16% młodzieży gimnazjalnej. 

Warto przeanalizować, jakie rodzaje alkoholu są najczęściej spożywane 

przez dzieci i młodzież w gminie Lubiewo, a także jaka jest częstotliwość 

sięgania po napoje alkoholowe. Poniżej znajduje się zestawienie odpowiedzi 

uzyskanych w poszczególnych grupach wiekowych. 

Tabela 6. Rodzaje alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież oraz 

częstotliwość ich spożywania.  

 

Szkoły Podstawowe Gimnazjum 

          

Piwo 0 0 0 0 5% 0 2% 3% 19% 10% 

Wino 0 0 0 0 0 0 0 0 3% 4% 

Wódka 0 0 0 0 0 0 5% 0 4% 6% 

Drinki 0 0 0 0 0 0 0 2% 3% 4,5% 

Nalewki 0 0 0 0 0 0 0 1% 2% 1% 

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uczniowie szkół podstawowych piją alkohol sporadycznie. Przyznali się do 

picia piwa kilka razy w miesiącu (5% badanych). W przypadku pozostałych 

alkoholi nikt nie odpowiedział, że spożywa napoje alkoholowe częściej niż 

mniej niż kilka razy w miesiącu. Sześciu uczniów przyznało się do wypicia 

alkoholu raz w życiu. Taki wynik cieszy, gdyż wskazuje, że wśród młode osoby 

w tym przedziale wieku zażywają alkohol jedynie sporadycznie. Zróżnicowanie 

spożywanych alkoholi i częstotliwość picia wzrasta na poziomie gimnazjum. 

Uczniowie szkół gimnazjalnych piją alkohol częściej i bardziej regularnie. 

Alkohole spożywane są głównie z  częstotliwością raz w miesiącu lub kilka razy 

w miesiącu. Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, którego poziom 

spożycia dla gimnazjum wynosi 35%. Młodzież sięga również kilka razy w 

miesiącu po wódkę i drinki, nieco rzadziej po nalewki. Wino spożywane jest 
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przez 7% uczniów gimnazjum. Do kilku razy w tygodniu spożywane jest 

głównie piwo, dla młodzieży szkół gimnazjalnych odsetek ten wyniósł 3%. 

Wyniki te można porównać do rezultatów najnowszych badań KBPN z 2008. 

Według tamtego sondażu do picia piwa w ciągu ostatniego miesiąca 

przyznawało się 75% uczniów, do picia wódki – 54%, do spożywania wina – 

29% młodych ludzi. Spożycie piwa w gminie Lubiewo jest dużo niższe w 

stosunku do wyników ogólnopolskich, spożywanie wina znajduje się na niższym 

poziomie (gimnazja – 7%). Natomiast poziom picia wódki jest zdecydowanie 

niższy, w gimnazjach wódkę spożywa 15% uczniów. 

Uczniowie udzielali również odpowiedzi na pytanie o reakcję rodziców w 

sytuacji, gdy wrócili do domu pod wpływem alkoholu. 

Tabela 7. Reakcja rodziców na stan upojenia alkoholowego dzieci. 

 

W większości przypadków nie zaistniała w ogóle sytuacja, w której badany 

wrócił do domu pod wpływem alkoholu i zastał rodziców. Odpowiedziało w ten 

sposób 82% uczniów szkół podstawowych oraz 51% uczniów szkół 

gimnazjalnych. W sytuacji, kiedy rodzice rozpoznają stan upojenia alkoholowego 

u dzieci, zazwyczaj reagują gniewem i stosują kary, takie jak kary cielesne oraz 

liczne zakazy (zakazy oraz brak kieszonkowego). Niepokojący wydaje się jednak 

znaczący odsetek sytuacji, w których rodzice nie zorientowali się, że ich dzieci 

znajdują się pod wpływem alkoholu. W przypadku szkół gimnazjalnych wyniósł 

on aż 32%, w szkołach podstawowych wyniósł 8%. 

Zadano również pytanie o to, czy badany pojawił się w szkole pod 

wpływem alkoholu. Żaden z badanych uczniów szkół podstawowych nie 

odpowiedział twierdząco na to pytanie. Wśród gimnazjalistów, 10% badanych 
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zdarzyło się przebywać pod wpływem alkoholu w szkole. Problem przebywania 

pod wpływem alkoholu na zajęciach szkolnych wydaje się być niewielki w 

gminie Lubiewo. Warto jednak uczulić nauczycieli na ten problem, skoro co 

dziesiąty gimnazjalista deklarował występowanie przynajmniej jednej takiej 

sytuacji. 

VI. Palenie papierosów 

Analizę związaną z paleniem papierosów na obszarze gminy Lubiewo warto 

zacząć od wskazania wieku dzieci i młodzieży, w którym sięgnęli po pierwszego 

papierosa. Wiek ten wynosi kolejno: dla szkół podstawowych – 9,2 lat, dla 

gimnazjów – 12,3%. Występuje tutaj podobne zjawisko, jak miało miejsce w 

przypadku spożywania alkoholu. Wiek pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży z 

papierosami obniża się z czasem. Dzisiaj ludzie młodzi sięgają po papierosy w 

młodszym wieku niż parę lat temu. Wysoki odsetek osób palących w badanej 

grupie (41% uczniów gimnazjum) nie pokrywa się z tendencjami 

zaobserwowanymi w najnowszych sondażach. Według nich regularne palenie 

deklaruje 22% młodych ludzi, natomiast do okazjonalnego palenia przyznaje się 

15-18%. W gminie Lubiewo zjawisko palenia papierosów przez młodych ludzi, 

szczególnie młodzież w wieku gimnazjalnym, było nasilone i dotyczyło ponad 

dwie piąte badanej populacji. 

Wraz ze wzrastającym wiekiem ankietowanych, dostęp do papierosów 

okazuje się coraz łatwiejszy. 22% uczniów szkół podstawowych wskazało na 

możliwość dostępu do papierosów w sytuacji, gdy zakupi je inna osoba. Powinno 

to uświadamiać dorosłym, że młodzi ludzie mają zbyt mało ograniczony dostęp 

do nikotyny, mimo iż prawo zabrania sprzedaży papierosów osobom poniżej 18 

roku życia. 

 

VII. Badanie punktów sprzedaży alkoholu 

 

1.Grupa badawcza 

W badaniu wzięło udział 9 kobiet i jeden mężczyzna. Połowa z nich miała 

wykształcenie średnie, a 4 z nich wykształcenie zawodowe, mężczyzna miał 

wykształcenie średnie. Średnia wieku badanych osób wyniosła 44,9 lat. 8 

ankietowanych było jedynie pracownikami, natomiast pozostałe 2 osoby były 

właścicielami punktu sprzedaży alkoholu. W dziewięciu spośród dziesięciu 

punktów sprzedawane były również wyroby tytoniowe. 
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2. Cel badania 

Kwestionariusz ankiety przeprowadzony w dziesięciu punktach sprzedaży 

alkoholu w gminie Lubiewo miał na celu analizę postawy sprzedawców 

względem (między innymi) takich zagadnień jak: 

• sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, 

• sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, 

• spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży, 

• awantury i bójki spowodowane przez osoby spożywające alkohol. 

3.Wyniki badania 

Pierwsze zagadnienie dotyczyło zakresu wiedzy na temat alkoholu 

zawartego w różnych trunkach. Zapytaliśmy, czy alkohol zawarty w wódce jest 

(Pana/Pani zdaniem) bardziej groźny od tego w piwie. Zdecydowana większość 

(7 osób) odpowiedziało „nie”. Tylko jedna osoba odpowiedziała, że jest 

groźniejszy, natomiast dwie osoby nie znające odpowiedzi zaznaczyły „trudno 

powiedzieć”. 

Można więc wnioskować, że świadomość większości sprzedawców w tym 

zakresie jest duża. Alkohol zawarty w każdym napoju alkoholowym jest tak samo 

groźny. Jedyna różnica polega na procentowej zawartości w poszczególnych 

trunkach. Trzeba jednak pamiętać, że jest to całkowicie ta sama substancja. 

Odpowiedzi „nie” mogły wynikać z zależności szybszego wprowadzania się w 

stan upojenia alkoholowego mniejszą ilością alkoholu wysokoprocentowego ( w 

tym wypadku wódki ). 

Kolejne pytania dotyczyły spożywania napojów alkoholowych w 

punktach ich sprzedaży. Zapytaliśmy sprzedawców, czy uważają takie 

zachowanie za niestosowne. Odpowiedzi rozłożyły się równomiernie pomiędzy: 

„tak” (5 osób), „nie” (4 osoby), „nie wiem” (1 osoba). 

W związku z powyższym, interesowano się  częstotliwość spożywania 

napojów alkoholowych w tych punktach. Połowa ( 5 osób ) odpowiedziała, że „w 

ogóle się nie zdarza”. W jednym punkcie takie zachowanie ma miejsce „średnio 

raz w tygodniu”. W pozostałych czterech ma to miejsce prawie codziennie. 

Można więc wnioskować, że jedynie w połowie punktów sprzedaży alkoholu 

sprzedawcy dobrze radzą sobie z tym problemem. 
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W badaniu interesowało nas również zjawisko zagrożenia społecznego, które 

może być powodowane przez osoby spożywające alkohol. Zapytaliśmy więc, 

czy takie osoby stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w danym środowisku 

lokalnym. Trzy osoby badane twierdząco odpowiedziały na to pytanie, tylko 

jedna osoba stwierdziła, że osoby pijące nie stanowią zagrożenia, natomiast 

pozostałe 6 osób nie miało zdania na ten temat. 

Warto w tym miejscu odwołać się do badań z Harward School of Public 

Heath College Alcohol Study (2003), które wskazują na korelację między 

częstszym i ryzykownym piciem a nasyceniem okolicy punktami sprzedaży 

napojów alkoholowych. Wyniki badań opierały się na danych zebranych z 8 

uniwersytetów i pokazywały, że na tych obszarach, gdzie nasycenie punktów 

sprzedaży było wyższe, studenci pili więcej i mieli więcej problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Natomiast według badania opinii publicznej dotyczącego poczucia 

bezpieczeństwa, w województwie podkarpackim respondenci (zaraz po brawuro 

jeżdżących kierowcach) najbardziej boją się „agresji ze strony osób pijanych lub 

narkomanów.
5
” 

Z powyższych badań wynika, że w społeczeństwie panuje obawa przed 

zachowaniem osób w stanie nietrzeźwym. Na tym tle, obawy przed osobami 

nietrzeźwymi wśród mieszkańców gminy Lubiewo wydają się umiarkowane. 

Interesowano się  również, czy w ostatnim miesiącu zdarzyło się jakieś 

nieprzyjemne zajście związane z alkoholem w obrębie sklepu. Aż 9 osób nie 
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doświadczyło takiej sytuacji. Tylko w jednym punkcie miało miejsce takie 

wydarzenie. 

 

Zapytano sprzedawców, czy widzą coś niestosownego w sprzedaży 

alkoholu dorosłej osobie nietrzeźwej. Siedmiu z nich odpowiedziało „tak”, 

natomiast pozostały trzy osoby „nie”. Sprzedaż alkoholu osobom, których 

zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, jest zabroniona 

przez Ustawę z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł 15. Należy więc zwrócić szczególną 

uwagę na to zagadnienie podczas szkoleń dla sprzedawców alkoholu. 
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Podsumowując to zagadnienie można powiedzieć, że pomimo zagrożenia 

stwarzanego przez osoby pijące, stosunkowo mało nieprzyjemnych zajść ma 

miejsce na terenie punktu sprzedaży. 

Kolejny obszar badawczy dotyczył sprzedaży napojów alkoholowych i 

wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. 

Na początek warto odnieść się do ogólnopolskich tendencji, które zostały 

ujęte w komunikacie z badań „Młodzież a substancje psychoaktywne” ze stycznia 

2009 opublikowanego przez CBOS. 

 

„Wyniki najnowszego badania wskazują spadek liczby uczniów 
palących papierosy oraz zażywających narkotyki. W przypadku 
alkoholu odsetki pijących pozostały na poziomie zbliżonym do 
zanotowanego w roku 2003.” 

Wnioskując z powyższego zestawienia problem spożywania substancji 

psychoaktywnych przez młodzież stanowi poważny problem ogólnopolski. Nasza 

analiza dotyczyła tego zagadnienia na terenie gminy Lubiewo. 

Na początek zapytano o bezpieczną granicę wieku, od której powinno 

sprzedawać się napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. W przypadku alkoholu 

odpowiedzi rozkładały się następująco: 3 osoby wyznaczyły przekroczenie 18 

roku życia, pozostałe 7 osób 21 rok życia. Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe 

wyniki były takie same, jak w przypadku alkoholu. Większość ( 7 osób ) 

wyznaczyło 21 rok życia, pozostałe 3 osoby – 18 rok życia. 
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Tabela 8. Pytanie o bezpieczną granicę wieku, od której powinno się 

sprzedawać napoje alkoholowe i papierosy.. 

Od  jakiego wieku powinno            …alkohol ?                …papierosy? 

sprzedawać się …… 

 

…papierosy ? bez ograniczeń  - - 

16 rok życia  - - 

18 rok życia  30 % odpowiedzi 30 % odpowiedzi 

21 rok życia  70 % odpowiedzi 70 % odpowiedzi 

Widać więc takie same restrykcje w stosunku do alkoholu niż papierosów. 

Warto podkreślić fakt nie zaznaczenia odpowiedzi poniżej 18 roku życia. 

Świadczy to o odpowiedzialnym podejściu sprzedawców do danego 

zagadnienia, oraz może rokować przypuszczenia przestrzegania prawa w tym 

zakresie. 

Chciano  także zbadać powszechność zjawiska sprzedaży używek osobom 

nieletnim. Zapytano więc sprzedawców, czy znają takie przypadki. Sześciu z 

nich wie o sytuacjach sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, oraz 

czterech z nich o sprzedaży papierosów osobom nieletnim. 
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Interesowało nas również, jak często młodzi ludzie podejmują próbę 

zakupu alkoholu. U ponad połowy ankietowanych ( 6 osób ) taka sytuacja 

„zdarza się rzadko”, w jednym punkcie „co najmniej raz w tygodniu”, w 

kolejnych trzech punktach nie zdarzyło się to „nigdy”. Widać więc, że dużo 

osób niepełnoletnich stara się o zakup alkoholu. 

Analogicznie zapytaliśmy o papierosy i otrzymaliśmy podobne wyniki: 7 

osób – „zdarza się, ale rzadko”, 1 osoba - „co najmniej raz w tygodniu”, 2 

osoby -„nigdy”. 

VIII. Wnioski 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych w gminie Lubiewo można 

wyróżnić zasadnicze problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach 

mieszkańców gminy. Na podstawie otrzymanych wyników zostaną również 

podkreślone najważniejsze kwestie, wymagające uwagi ze strony władz 

gminnych. 

1.   Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy 

Lubiewo. 

a) Za najważniejszy problem w środowisku lokalnym mieszkańcy gminy 

uznali bezrobocie i postępujące zubożenie środowiska. Z pewnością w tej 

sferze są największe oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem 

działań umożliwiających zwiększenie poziomu zatrudnienia. 

b) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z 

ważniejszych problemów społecznych przez mieszkańców gminy 

Lubiewo. Prawie 70% badanych uważa alkohol za towar szczególny i 

postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Równocześnie oczekiwane 

są konkretne działania ze strony władz nie tylko w zakresie profilaktyki, 

ale również rozwiązywania aktualnych problemów związanych z 

nadużywaniem alkoholu. 
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c) Znaczącym problemem środowiskowym jest również przemoc. 39% 

dorosłych ankietowanych przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska 

doświadczającą przemocy fizycznej lub psychicznej. 

2.   Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży. 

a) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest bardzo 

poważnym problemem, przyznało się do niego 26% uczniów szkół 

podstawowych oraz 79% gimnazjalistów. 

b) Młodzi mieszkańcy gminy Lubiewo najczęściej sięgają po alkohol 

okazjonalnie podczas przyjęć i spotkań. Osoby pijące alkohol często chcą 

zaimponować innym lub odczuwają presję rówieśników. Wśród przyczyn 

sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież coraz częściej wskazują 

chęć rozwiązania własnych problemów. Traktowanie alkoholu jako 

lekarstwa na problemy nie pozwala realnie stawić im czoła, jednocześnie 

może stanowić drogę do uzależnienia. 

c) Badania wykazały istnienie wyższego niż w badaniach ogólnopolskich 

odsetka młodych ludzi palących papierosy, ale już dużo niższego odsetka 

osób sięgających po narkotyki. Najnowsze sondaże wskazują na 

zmniejszanie się popularności tych używek wśród młodzieży. Z 

pewnością te dwa zagadnienia powinny spotkać się z pilną uwagą ze 

strony władz samorządowych. 

d) Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży 

do substancji psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym 

w obowiązku osób dorosłych. 

e) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi stwarzają wakacje, dlatego też dzieci w tym okresie 

powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w 

kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, 

narkotyków i paleniem papierosów. Niepokojąca jest informacja, że 

pierwszy kontakt uczniów szkół podstawowych z alkoholem lub 
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papierosami miał miejsce w domu, co może świadczyć o przyzwoleniu na 

tego typu zachowania ze strony rodziców. 

f) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice często nie zauważają 

tego, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu i narkotyków. 

Uzyskane wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby 

poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o 

odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą. 

g) Za alarmujące zjawisko należy uznać częste przypadki agresji i przemocy, 

z jakimi młodzi ludzie spotykają się w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym. Ich poziom jest porównywalny z poziomem obliczonym 

na podstawie badań ogólnopolskich. Największe nasilenie aktów agresji i 

przemocy występuje w szkołach podstawowych i to właśnie w te miejsce 

powinny być kierowane działania profilaktyczne. 

3.   Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych. 

a) Analiza postaw wychowawczych mieszkańców gminy wykazała, że są 

oni w zdecydowanej większości przeciwni stosowaniu kar fizycznych 

jako odpowiedniej metody wychowawczej i częściowo opowiadają się za 

wprowadzeniem zakazu ich stosowania. Te wyniki mogą być 

wskaźnikiem właściwych postaw rodzicielskich wobec wychowania 

młodych ludzi, w którym przemoc nie powinna mieć miejsca. 

b) Większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako 

pozytywne, co wskazuje na korzystną atmosferę wychowawczą i 

przyjazne środowisko domowe panujące w rodzinach na obszarze gminy. 

c) Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniach jest wysoka 

świadomość mieszkańców związana z istnieniem osób i instytucji, do 

których należy zgłosić przypadki stosowania przemocy. 

d) Podobne wyniki uzyskano w grupie dzieci i młodzieży, którzy również 

wiedzieli, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji, w której mają miejsce 



40 

 

akty przemocy. Jednakże aż 25,6% uczniów szkół podstawowych 

deklarowało, że w sytuacji bycia świadkiem zachowania agresywnego nie 

zareagują, zaś 16% procent gimnazjalistów deklarowało chęć włączenia 

się do bójki. Uzyskane odpowiedzi świadczą o konieczności 

kształtowania u młodych ludzi właściwych postaw wobec zjawisk 

związanych z przemocą, które pomogą aktywnie jej przeciwdziałać. 

e) Duża część młodych ludzi wskazywała na pozytywne reakcje otoczenia, 

związane z odmową picia alkoholu. Ta informacja może wskazywać na 

zmniejszanie się presji rówieśniczej   dotyczącej   picia   alkoholu   i   

akceptację powstrzymywania  się  od spożywania napojów alkoholowych 

wśród młodzieży. Mniejszy nacisk rówieśniczy może mieć pozytywny 

wpływ na zmniejszenie popularności napojów alkoholowych wśród 

młodych ludzi. 

4.   Wnioski dotyczące badania punktów sprzedaży alkoholu. 

a) Wśród ankietowanych punktów sprzedaży, aż 3 na 10 badanych 

sprzedawców nie widziało nic niewłaściwego w sprzedaży alkoholu 

osobom w stanie nietrzeźwym. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z 

artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, należy więc przywiązywać wagę do tego, aby artykuł ten 

był przestrzegany. 

b) Osoby spożywające alkohol są uznawane za zagrożenie, choć należy 

zauważyć, że ponad połowa sprzedawców nie miała zdania na ten temat. 

Na terenie punktów sprzedaży jest mało nieprzyjemnych zajść 

związanych z piciem napojów alkoholowych. 

c) Ankieta wykazała, że duża ilość osób niepełnoletnich podejmuje próby 

zakupu napojów alkoholowych bądź papierosów. Badanie wskazuje, że w 

punktach sprzedaży w gminie Lubiewo sprzedawcy w większości nie 

sprzedają zakazanych substancji osobom niepełnoletnim i dobrze radzą 

sobie w sytuacji odmowy ich sprzedaży. 

IX. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych na terenie gminy Lubiewo. 
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Ustalając działania na rok 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uwzględniła badania i wnioski wynikające z diagnozy zagrożeń na 

terenie gminy oraz zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez: 

 kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i 

w Bysławiu dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

 finansowanie kosztów badania osób w przedmiocie uzależnienia prze 

biegłego psychiatrę sądowego oraz psychologa na potrzeby 

wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie 

postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 

 finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo –

wychowawczych dla dzieci z problemem alkoholowym w Lubiewie i 

w Bysławiu, 

 dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z 

problemem alkoholowym, 

 wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. 

pomocy dziecku i rodzinie, 

 dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy 

z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. 

 podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

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. 

 organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów 
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profilaktycznych ,, Spójrz inaczej” i programu przeciwdziałania 

agresji ( Trening Zastępowania Agresji) dla dzieci i młodzieży oraz 

ich rodziców, 

 realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

 rozpowszechnianie informacji o miejscach  pomocy i ich ofercie, 

 przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych 

 aktywna współpraca z lokalnymi mediami. 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych realizujących 

organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz innych 

stowarzyszeń realizujących zadania związane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

5)  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13
1 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz  w przypadku złamania 

zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować 

przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu  

z pominięciem prokuratora. Postępowanie z  tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o 

postępowaniu karnym. Sprawy w których gmina występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się w trybie 

uproszczonym. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 

dowodowego, które należy do kompetencji policji. Wójt może  

w drodze upoważnienia wskazać osobę do reprezentowania gminy przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. W tej roli może wystąpić radca prawny lub adwokat. 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie  

i finansowanie centrów i klubów integracji społecznej. 

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy. Zadania powyższe wprowadziła ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003r. oraz 

zmiany wprowadzone do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa o 

zatrudnieniu socjalnym wskazuje 7 kategorii osób, które podlegają integracji społecznej. Należą do nich 

bezrobotni, bezdomni, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy 

i uzależnieni od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
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Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez współpracę  psychologa zatrudnionego w Punkcie Pomocy 

Rodzinie z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej, który powstał zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubiewo 

Nr XXXII/233/2006 z dnia 31 marca 2006r 

X. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Pełnomocnika ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miejscem, gdzie najczęściej zgłaszają się po 

pomoc członkowie rodzin z problemem alkoholowym, przede wszystkim dlatego, że komisja podejmuje 

czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia komisja wykonuje następujące 

czynności: 

 przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

 wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie, 

 w przypadku jeśli wezwana osoba nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, kieruje na badania przez 

biegłych( psycholog i psychiatra), 

 przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, 

 składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu. 

O zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego stanowi Sąd 

Rejonowy, który wydaje postanowienie w tej sprawie. 

Szczególny zakres działania komisji i tryb pracy określa regulamin.  

Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za: 

1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych (każdorazowo za przeprowadzoną 

kontrolę). 

2. Pracę w komisji (za każde posiedzenie). 

3. Wynagrodzenie za pracę ustala się w 2011r. w wysokości 5 –krotnej diety obowiązującej zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży 

służbowych na terenie kraju.  

Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy – zlecenia za rzeczywisty udział w pracach komisji lub w 

prowadzonej kontroli punktów sprzedaży, potwierdzony listą obecności.  

Z kolei dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  wysokość wynagrodzenie wynosi 400 

zł.(netto) miesięcznie i wypłacane jest na podstawie umowy zlecenie. 

XI.  Podział zadań i środków finansowych. 

Planowane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2011 roku powinny 

wynieść 90 000 zł 

 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki pochodzące z 

opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Opłaty te stanowią dochód 

gminy, który w całości jest przekazywany na realizację zadań określonych w 

w/w Programie. 
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L.P ZADANIA KWOTA W ZŁ 

1. Szkolenia dla członków komisji oraz 

sprzedawców napojów alkoholowych. 
 

2854,00 

2. Realizacja programów profilaktycznych dla 

dzieci i rodziców w Zespole Szkół w Lubiewie 

(szkoła podstawowa), program realizowany 

jest od września do czerwca przez 2 

nauczycieli z Zespołu Szkół w Lubiewie i 1 

nauczyciela w Zespole Szkół w Bysławiu, 

stawka godz. 20zł. 

24 x20x3= 

1440,00 

3. Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w 

Lubiewie i Bysławiu 
2000,00 

4. Program dla uczniów przejawiających 

zachowania agresywne prowadzony w 

Zespole  Szkół w Lubiewie przez dwóch 

trenerów w wymiarze 30 godz.( stawka za 

godz. 20 zł)  

30x20x2= 

1200,00 

      5. Program profilaktyczny ,,Radosna i świadoma 

młodość” dla uczniów kl. II i III Gimnazjum 

w Bysławiu 

1500,00 

6. Organizacja ferii zimowych w świetlicy 

Profilaktyczno- Wychowawczej w Bysławiu  i 

w Lubiewie 

300,00 

7. Festyn sportowo- rekreacyjny pod hasłem 

,,Żyj zdrowo na sportowo” 
800,00 

8. Zakup zestawu alkogoogli 1550,00 

      9. Działalność Świetlicy Profilaktyczno- 

Wychowawczej w Lubiewie 

 wynagrodzenia wychowawców 

 wynagrodzenia sprzątaczki 

 energia i gaz 

 środki czystości 

 

 

8460,00 

2600,00 

2000,00 

330,00 

     10. Działalność Świetlicy Profilaktyczno - 

Wychowawczej w Bysławiu 

 wynagrodzenia wychowawcy 

 środki czystości 

 

 

8710,00 

900,00 

    11. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  i Pełnomocnika 

ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

11000,00 

    12. Koszty sądowe w tym opłata za opinie 3000,00 



45 

 

biegłych 

    13. Działalność punktów konsultacyjnych dla 

osób z problemami alkoholowymi w Lubiewie 

i Bysławiu 

15000,00 

    14. Realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych 

oraz sportowo –rekreacyjnych 

 zajęcia z badmintona  w ilości 156 

godz. 

 zajęcia z tenisa ziemnego ilości 156 

godz. ( w Lubiewie, stawka 18 zł) 

 

 

2808+495=3303,00 

2808+495=3303,00 

  zajęcia sportowo –rekreacyjne w 

Bysławiu w ilości 160 godzin- stawka 

18 zł 

160x18= 

2880,00 

   15. Zakup sprzętu sportowego 500,00 

   16. Dofinansowanie działalności Świetlicy 

Środowiskowej w Suchej 
1500,00 

   17. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia 

Kół Wiejskich 
1500,00 

   18. Dofinansowanie szkoleń dla kuratorów 500,00 

   19. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży 
6000,00 

    20. Udział gminy w kompanii ,,Postaw na 

rodzinę” 

1100,00 

RAZEM  85 000,00 

 

Została wydzielona kwota 5000,00 zł na realizację zadań w programie 

Przeciwdziałanie Narkomanii. 

XII. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1) Rada Gminy Lubiewo, 

2) Wójt Gminy Lubiewo, 

3) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 

6) Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy, 

7) Biblioteka Publiczna w Lubiewie z filią w Bysławiu 
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8) Pełnomocnik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

9) Komisariat Policji oraz sąd i prokuratura, 

10)Podmioty gospodarcze, 

11) Środki masowego przekazu, 

     12)Organizacje pozarządowe, 

     13)Parafie na terenie Gminy Lubiewo 

     14)Służba Zdrowia. 

 

XIII. Postanowienia końcowe. 

1. Finansowanie realizacji niniejszego programu będzie dokonywane  

z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez 

prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze. 

2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie promowany przez zamieszczenie 

informacji o istocie programu i jego założeniach w lokalnej prasie. 

3. Wójt Gminy składa każdego roku sprawozdanie Radzie Gminy z wykonania Gminnego Programu 

 

 

 

 

                                                             

Przewodniczący Rady Gminy 

            Lubiewo 

 

               / -/  Henryk Hoppe 

 

 


