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Wstęp 

 

 „Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim 

w 2014 roku” jest wyrazem działań prewencyjnych oraz naprawczych, służb  

i instytucji. Jedynie wyznaczenie wspólnych, zintegrowanych celów w walce ze zjawiskiem 

narkomanii zapewnia osiąganie właściwych rezultatów.  

Zgodnie, zatem z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 124 ze zm.) organ wykonawczy samorządu województwa 

opracował i uchwalił „Wojewódzki Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 

2018”, integralny z kierunkami i rodzajami działań Programu Krajowego, jak również strategii  

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Jego realizacja wyznaczona jest następującymi 

celami strategicznymi: 

I Profilaktyka;  

II Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna;  

III Badania i monitoring problemu narkotyków i narkomanii. 

Przedkładany poniżej raport, całościowo ujmuje działania podejmowane w 2014 roku 

przez samorząd województwa oraz podmioty zaangażowane w realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/?on=01.09.2015
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Rozdział I Charakterystyka zjawiska narkomanii na terenie województwa podlaskiego 

 

Narkomania to zjawisko wielowymiarowe: określa się ją, jako problem zdrowotny, niosący 

za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w odniesieniu do chorób 

infekcyjnych. Rozpatrywane jest również w kontekście gospodarczym, prawnym, czy 

kulturowym. Narkomania jednak to przede wszystkim kwestia społeczna. Zażywanie 

narkotyków prowadzi do społecznej marginalizacji, ubóstwa, bezrobocia, prostytucji, czy 

bezdomności. W poniższych rozdziałach zaprezentowano obraz zjawiska narkomanii 

posługując się danymi statystycznymi zgromadzonymi od służb i instytucji zajmujących się 

walką z problemem bądź skutkami narkomanii.  

 

1.1. Ujęcie problemu narkomanii w odniesieniu do danych Podlaskiej Policji 

 

W 2014 r. na terenie województwa podlaskiego popełniono 1 168 przestępstw przeciwko 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, o 22 mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Od roku 

2012 liczba przestępstw związanych z narkotykami spada, co prezentuje poniższy wykres.1 

 

Wykres 1. Liczba narkotykowych przestępstw stwierdzonych w województwie podlaskim w latach 2010-

2014 

 

Źródło: System Analityczny KSIP2 

                                                 
1 Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. 
2 KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji. 
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W roku 2014 w województwie podlaskim stwierdzono 1168 przestępstw przeciwko 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, co daje spadek w stosunku do roku 2013 o 19  

a w 2012 roku o 271 przestępstw stwierdzonych.3 

 

Wykres 2. Współczynnik przestępczości narkotykowej w latach 2012-2014 na terenie województwa 

podlaskiego. 
 

 

Źródło: System Analityczny KSIP 

Analizę przestępstw wszczętych, stwierdzonych i wykrytych pod względem ich 

występowania w poszczególnych powiatach zawiera Tabela 1 

 

Tabela 1 Ilość przestępstw wszczętych, stwierdzonych i wykrytych na terenie powiatów województwa 

podlaskiego w latach 2012 – 2014  

Rok/ 

Powiat 

Wszczęte Stwierdzone Wykryte 2014 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

P
o
d

ej
rz

a
n

i 

O
so

b
y

 

n
ie

le
tn

ie
 

białostocki 193 230 285 504 533 416 492 514 380 241 16 

                                                 
3 Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1999 rok 
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łomżyński 54 59 64 311 143 128 307 141 121 64 5 

suwalski 51 62 54 86 83 121 84 81 118 77 0 

augustowski 27 33 39 105 44 43 105 42 42 28 1 

bielski 28 29 26 75 61 62 74 56 61 27 3 

grajewski 20 24 18 52 27 55 51 27 55 35 4 

hajnowski 19 21 23 43 47 30 42 47 30 20 0 

kolneński 13 8 13 15 13 13 14 13 12 9 0 

moniecki 10 18 7 19 48 33 19 47 33 14 3 

sejneński 10 6 13 20 4 24 17 4 23 17 9 

siemiatycki 17 21 21 55 53 72 54 53 51 26 0 

sokólski 24 23 37 43 28 43 38 26 41 27 1 

wysoko- 

mazowiecki 

14 17 15 72 53 53 71 53 51 21 1 

zambrowski 17 38 25 39 34 58 36 32 56 45 3 

 

Przestępstwo wykryte - to takie przestępstwo stwierdzone, którego popełnienie 

zarzucono co najmniej jednej osobie i przyjęto w zakończonym postępowaniu 

przygotowawczym, że popełniła ona przestępstwo. 4  Ilość przestępstw wykrytych w roku 2014 

wynosiła 1118. Ustalono 664 osoby podejrzane o ich popełnienie, w tym 46 osób nieletnich, co 

stanowi 6,9 % ogółu podejrzanych. W 2014 r. wszczęto ogółem 640 postępowań dotyczących 

przestępstw narkotykowych. Daje to określoną liczbę przestępstw stwierdzonych będących 

ogółem czynów, których charakter, jako przestępstwa  został potwierdzony w wyniku 

postępowania przygotowawczego. W efekcie działań  

w województwie podlaskim stwierdzono popełnienie 1168 przestępstw.  

W 2014 r. odnotowano 664 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw przeciwko 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród nich 6,9 % (46 osób) stanowili nieletni.  Jest to 

najniższy odsetek nieletnich w analizowanym okresie lat 2010 – 2014, którzy dopuścili się 

popełnienia przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nieco większą 

ilość zanotowano w roku 2010 i wynosiła ona 51 osób. Od roku 2011 utrzymuje się tendencja 

spadkowa, jednakże w samym roku 2011 ilość ta była najwyższa, bo w stosunku do roku 2010 

dwa razy wyższa.  

                                                 
4, Hołyst B., Kryminologia, W-wa 1999 rok 
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Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw to stosunek liczby przestępstw 

wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw 

stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych 

postępowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców.  

 

Wykres 3 Wskaźnik wykrywalności przestępstw narkotykowych w województwie podlaskim w latach 2010-

2014 

 

Źródło: opracowanie własne 56* na podstawie danych GUS7oraz KWP8 

 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla całości województwa podlaskiego  

w roku 2014 wynosi 98,02%.9 Od roku 2012 zauważyć można tendencję spadkową ilości 

czynów przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii popełnianych przez nieletnich. 

Największy spadek jest miedzy rokiem 2012 a 2014 bo aż o 181 przypadków.  

Tabela 2. Nieletni sprawcy czynów przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2009-2014 

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

LICZBA CZYNÓW NIELETNICH 143 334 399 238 81 

LICZBA NIELETNICH 51 107 97 88 46 

Źródło: System analityczny KSIP 

                                                 
5 współczynnik przestępczości narkotykowej obliczono na podstawie wzoru: liczba narkotykowych przestępstw 

stwierdzonych w danym roku obliczeniowym/liczba ludności w danym roku obliczeniowym*100000 
6 Dane GUS dotyczące liczby ludności w latach 2010-2013, stan na 31.12  każdego roku obliczeniowego oraz 

prognoza danych na rok 2014 
7 System Analityczny KSIP 

 
9 Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl/pod/statystyka/30214,Dane-dotyczace-przestepczosci-zarejestrowanej-

przez-jednostki-Policji-woj-podlas.html 
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W 2014 roku ujawniono 46 nieletnich sprawców, którzy popełnili 81 czynów karalnych  

z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Czyny nieletnich sprawców stanowiły, zatem 6,93% 

(10,5% w 2007 r.) ogółu czynów w tej kategorii  

 

1.2. Dopalacze  

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 875), która 

dodała art. 4 pkt 11a wprowadzający pojęcie nowej substancji, czyli „substancji pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ 

nerwowy”.10 Zmianie uległa także definicja ziela konopi innych niż włókniste, związane z 

różnymi etapami wegetacji rośliny. Co bezpośrednio wpływa na czas kontroli, której w samym 

założeniu podlegać ma każda forma ziela konopi, która zawiera powyżej 0,2 proc. THC (delta–

9–tetrahydrokannabinolu).  

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie takich rozwiązań, które zmierzają do objęcia 

większą kontrolą substancji chemicznych tzw. „dopalaczy”, które w roku 2010 były 

przedmiotem obrotu handlowego w sklepach stacjonarnych jak również internetowych. Stanie 

się to między innymi dzięki usprawnieniu funkcjonowania egzekucji administracyjnej  

w stosunku do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu dopalacze, jak również 

przyspieszenia i usprawnienia procesu obejmowania nowo rozpoznawanych substancji 

psychoaktywnych sankcjami karnymi. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Państwowi 

Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa podlaskiego, w ramach nadzoru nad 

egzekwowaniem zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych przeprowadzili  

7 kontroli na terenie województwa w  w/w zakresie.  W toku postepowań administracyjnych 

wydano 14 decyzji nakazujących m.in. zaprzestania działalności i zakazu wprowadzania do 

obrotu środków zastępczych. 

Ważnym punktem ustawy jest również zmiana statusu 114 substancji określanych do tej 

pory, jako dopalacze, a które uzyskały status narkotyków. Dane pozyskane z Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku wskazują, że w roku 2014: 

                                                 
10 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 

ustaw 
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 Placówki służby zdrowia woj. podlaskiego zgłosiły 23 przypadki podejrzeń zatruć 

środkami zastępczymi, w tym u 19 osób w przedziale wiekowym 14-17 lat oraz 9 osób 

od 18 do31 lat, 

 odnotowano cztery sklepy oferujące sprzedaż środków zastępczych,  

Istotnym założeniem aktu prawnego jest także zwiększenie zainteresowania organów 

ścigania typami przestępstw związanymi z produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu środków 

odurzających i substancji psychoaktywnych oraz rozszerzenie instytucji leczenia, edukacji i 

terapii w odniesieniu do osób używających środki odurzające. Dane Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Białymstoku wskazują, że już w roku 2015 placówki leczenia, jak również Sądy 

Rodzinne i dla Nieletnich odnotowały 2124 osoby będące pod wpływem substancji 

psychoaktywnych w tym nowych substancji takich, jak „Mocarz”, „Spidi Gonzalez”, „Shaman 

Pipe”, jak również takich środków psychoaktywnych, jak: marihuana, amfetamina, mefedron, 

metaamfetamina,. Spośród ogółu osób 596 to nieletni, pozostałe 1528 osób to osoby powyżej 

18 roku życia. Niezbędne stało się, zatem również dostosowanie procedur krajowych 

związanych z szeroko pojętą profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami 

o działaniu psychoaktywnym do procedur obowiązujących  

w państwach Unii Europejskiej. 

Ustawa rozszerza katalog podmiotów realizujących zadania związane  

z przeciwdziałaniem narkomanii. Do katalogu dodano jednostki organizacyjne wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka. Dodatkowo przy ministrze zdrowia utworzony zostanie 

zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanego z używaniem 

nowych substancji psychoaktywnych. W skład zespołu wejdą eksperci i specjaliści z zakresu 

nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk 

prawnych. Zespół będzie opracowywał opinie dotyczące potencjalnego zagrożenia związanego 

z używaniem określonych substancji. Jego zadaniem będzie również przedstawianie 

rekomendacji, dotyczących umieszczania najbardziej niebezpiecznych substancji w wykazach 

środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych  

 

1.3 Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Izby Celej w Białymstoku 
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Polska jest jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków.  Metody i poszczególne 

trasy przemytu uzależnione są od rodzaju, ilości i kraju pochodzenia substancji. Są to: 11  

 Droga morska i powietrzna do Polski – przemyt kokainy z Ameryki Południowej oraz 

marihuany i haszyszu z Afryki, 

 Droga lądowa - heroina oraz marihuana i haszysz pochodzenia azjatyckiego (Azja 

Południowo-Zachodnia), 

 Tzw. szlak bałkański, czyli Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry - przemyt heroiny 

pochodzącej z krajów tzw. Złotego Półksiężyca - Afganistan, Pakistan, Iran, najwięcej 

heroiny trafia do Polski z Afganistanu, 

 trasą tzw. Złotego Trójkąta - Birma – Laos – Tajlandia trafia do Polski heroina z, przy 

czym mniejsze ilości przemycane są także drogą powietrzną, 

 przez terytorium Niemiec trafia do Polski marihuana przemycana z Holandii drogą 

lądową. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 

r., poz. 1402 ze zm.) do zadań tej formacji należy ochrona granicy państwowej w tym, jak 

wskazuje art. 1 ust. 2 pkt 13 zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w 

myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych.  

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w 2014 r. ujawnili 

następujące substancje psychoaktywne: 12 

 45 684,82 g marihuany, w roku 2013 – 135,4 g 

 3 144, 13 g kokainy,  

 2 039,79 g amfetaminy, w roku 2013 - 1777,4 g 

 604,01 g haszyszu, w 2013 - 10 g haszyszu 

 konopie indyjskie (2 krzaki + 57 szt. Nasion), w roku 2013 – 45 sadzonek 

Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 

r., poz. 990)  wskazuje, że jej zadaniem jest „(…) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i 

zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących 

wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo  

i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

                                                 
11 Źródło strona internetowa: http://www.narkomania.org.pl 
12 Źródło: dane Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,  
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substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary  

i technologie o znaczeniu strategicznym.” 13  

W roku 2014 w toku pracy funkcjonariuszy Izby Celnej w Białymstoku, z przemytu 

przez pas graniczny województwa podlaskiego zabezpieczono 17 118 g amfetaminy,  

o wartości rynkowej 513 540,00 zł.14, w roku 2013 - 4020 g amfetaminy i marihuany oraz samej 

marihuany w ilości 11404 g 

 

1.4. Leczenie i rehabilitacja 

 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Działalność ta oprócz 

edukacji, wychowania, zapobiegania zorientowana jest również w obszarze realizacji zadań  

z zakresu leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych. Finansowane są one ze 

środków własnych podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

środków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych  

z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz 

środków Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

poniesione w 2014 roku na realizację świadczeń zdrowotnych typu opieka psychiatryczna  

i leczenie uzależnień w wybranych zakresach świadczeń: 

 

Tabela 3 Koszty świadczeń poniesionych w roku 2014 przez NFZ  

Nazwa zakresu świadczeń 

Koszty 2014 r. w zł (wartość 
rachunków przedstawionych przez 

Świadczeniodawców opłaconych przez 
POW NFZ) 

2014  2013 

świadczenia udzielane w warunkach 

oddziału/ośrodka dziennego - leczenie 

uzależnień, w tym: 

100 320,00 81 920,00 
 

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII 

UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH 

100 320,00* 81 920,00 
 

                                                 
13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie celnej *(Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323) 
14 Źródło: dane Izby celnej w Białymstoku 
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świadczenia udzielane w warunkach 

ambulatoryjnych - leczenie uzależnień,  
w tym: 

4 911 642,94 3 169 832,05 
 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2 417 400,63** 2 534 191,80** 
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA 

OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

INNYCH NIŻ ALKOHOL 

433 151,50*** 395 356,25*** 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
219 410,40**** 240 284,00**** 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I 

WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 
1 841 680,41*****  

Źródło: dane Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład 

Higieny 

 

Wydatki poniesione ze względu na świadczenia udzielane osobom uzależnionym  

w warunkach oddziału/ośrodka dziennego wzrosły w roku 2014 o 18 400 zł w stosunku do roku 

2013. Zwiększeniu uległa również kwota wydatkowana na świadczenia dzienne terapii 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych ogólnie o 1 471 810,89 zł w obszarze świadczeń 

terapii uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych innych niż alkohol  

(o 37 795,25 zł) oraz o kwotę 1 841 680,41 zł o świadczenia terapii uzależnienia  

i współuzależnienia od alkoholu. 

 

1.5. Epidemiologia zakażeń wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS w województwie 

podlaskim 

 

 AIDS jest problemem nie tylko zdrowotnym. To kwestia społeczna i ekonomiczna. 

Dotyczy zarówno nosicieli i osób chorych, którzy muszą nauczyć się z nim żyć, jak i ich 

otoczenia, ale również państwa, jako organu wykonawczego. AIDS jest chorobą społeczną, 

zagrażającą całej ludzkiej populacji. Eksperci szacują, że około a nawet więcej niż 10 milionów 

osób jest nosicielami HIV. Jedyną skuteczną bronią przeciwko AIDS jest wiedza, która określa 

jak wirus wywołujący ją się rozprzestrzenia.  

 Na problem HIV/AIDS ze względu na transgraniczny charakter powinniśmy patrzeć nie 

tylko z perspektywy kraju, ale przede wszystkim z perspektywy regionu. Główną drogą zakażeń 

HIV są ryzykowne kontakty seksualne, natomiast w grupie osób używających narkotyków 

iniekcyjnie nabywane są zazwyczaj w konsekwencji używania wspólnego sprzętu (strzykawek, 

igieł, itp.). Pomimo licznych kampanii profilaktycznych, działań podnoszących wiedzę o 

zakażeniach i konsekwencjach, jakie niesie za sobą HIV/AIDS liczba zakażeń stale rośnie. 

Wieloaspektowość HIV/AIDS oraz rosnące zagrożenie wymaga szczególnego potraktowania 
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tej problematyki. Zebrane w 2014 roku dane wskazują na pogorszenie sytuacji w stosunku do 

lat ubiegłych, co prezentuje Wykres 4. 

 
 

 

Wykres 4 Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w latach 2007-2014 w województwie podlaskim 

 
Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  

 

Powyższy wykres prezentuje zestaw danych zebranych od roku 2007 uzupełniony  

o rok 2014, dotyczących zarejestrowanych wykrytych zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS 

Wynika z nich, że w roku 2014 r. zanotowano 26 nowych przypadków zakażenia wirusem 

HIV w województwie podlaskim. Jest to największy wzrost liczby przypadków zachorowań od 

roku 2007. 
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Rozdział II 

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii 

 

 Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem narkomanii. Podejmowane działania to nie tylko obszar zapobiegania, 

ograniczania szkód zdrowotnych, leczenia i edukacji, ale także odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, gospodarczej. Kierunki działań określone są poprzez ustawodawstwo 

wyrażone następującymi dokumentami: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 

2005 roku, (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 124 ze zm.) Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. Jednakże same kierunki 

działań wyznaczają realia regionu, natężenie w nim problemu, możliwości finansowania 

działań.   

 W roku 2014 całkowita wysokość wpływów z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi do 18% alkoholu w województwie podlaskim wynosił 232 802zł,  

z czego na działania zapobiegające narkomanii przeznaczono 30 000zł. (12,88%). Kwota ta 

została wydatkowana w zakresie zrealizowanych działań w 95,04% (z zaplanowanej kwoty 

wydatkowano 28 512,27zł), przy czym zapotrzebowanie na realizację działań było o wiele 

większe.  

 Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wyznaczone, jako 

priorytety określone są poprzez cele strategiczne i operacyjne Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. Poniżej przedstawiono stan realizacji i charakterystykę 

poszczególnych działań. 

 

2.1 Przedsięwzięcia szkoleniowe 

 

1. II Forum resocjalizacji pn.: „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec 

nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN  

i PERSPEKTYWY” zorganizowane 6 czerwca wspólnie z Wydziałem Pedagogiki  

i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Przedsięwzięcie o charakterze wykładowo-
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warsztatowym, adresowano do osób angażujących się w działania z obszaru profilaktyki 

uzależnień i resocjalizacji. Koszt: 6 668,26 zł. 

2. III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny zrealizowany przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku. Tematyka Zlotu dotyczyła 

profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny. Uczestnicy warsztatów,  

w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, mieli możliwość doskonalenia 

umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Koszt: 2 400 zł. 

3. Cykl szkoleń z obszaru profilaktyki uzależnień, skierowany do pedagogów, nauczycieli, 

wychowawców szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. W terminie listopad  

– grudzień 2014 r., w 7 powiatach województwa podlaskiego: (sokólskim, zambrowskim, 

wysokomazowieckim, grajewskim, monieckim, bielskim oraz hajnowskim) 

przeprowadzono szkolenia mające na celu przygotowanie kadry szkół gimnazjalnych do 

prowadzenia metodami aktywnymi zajęć z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień,  

a także wyposażenie odbiorców szkoleń w umiejętności prowadzenia zajęć 

profilaktycznych na opracowanym scenariuszu. W szkoleniach uczestniczyły 72 osoby. 

Koszt: 9 388,59 zł. 

4. Cykliczne spotkanie przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień 

zorganizowane dniu 19 grudnia 2014 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku, w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Łomży. Spotkanie ukierunkowano na wskazanie aktualnych zmian 

legislacyjnych w zakresie leczenia uzależnień. Koszt: 101,56 zł. 

 

2.2 Kampanie edukacyjne  

 

1. „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS” zorganizowana przez Wojewódzką Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, 

Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział  

w Białymstoku, Urzędem Miejskim w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim w Białymstoku. Misję Olimpiady stanowiło poszerzenie wiedzy młodzieży 

na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. 
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Olimpiada odbyła się w trzech etapach – szkolnym (zrzeszającym 2 148 uczniów z 45 

podlaskich szkół ponadgimnazjalnych), powiatowym (202 uczniów)  

i wojewódzkim (42 uczniów), który miał miejsce 15 maja 2014 r. Koszt: 3 710,91 zł. 

2. W ramach programu ograniczającego ryzyko szkód zdrowotnych, ukierunkowanego  

na edukację młodych ludzi poprzez bezpośrednie oddziaływania środowiskowe, zakupiono 

drinktesty. Koszt: 2 003,98 zł. 

3. Program „Recepta na zdrowie”, przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział 

w Białymstoku, dotyczący problematyki HIV/AIDS. Program wyemitowano na antenie 

TVP Białystok. Treść odcinka przygotowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

FAROS w Białymstoku, prowadzącym Punkt Anonimowego i Bezpłatnego Testowania w 

kierunku HIV oraz działalność edukacyjną i informacyjną z zakresu seksualności, 

uzależnień, HIV. Koszt: 5 999,94 zł. 

 

2.3 Programy profilaktyczne  

 

 „FreD goes net" – Program Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników 

Narkotyków. W 2014 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

kontynuował wsparcie realizacji programu na terenie województwa podlaskiego.  

W terminie maj – listopad zrealizowano program w 6 zrekrutowanych grupach. 

Uczestnikami spotkań była młodzież w wieku 13-19 lat. Potwierdzenie ukończenia 

programu otrzymały 34 osoby. Rozmowy (kwalifikacyjne i podsumowujące)  

z beneficjentami programu oraz zajęcia przeprowadzili certyfikowani trenerzy „FreD”. 

Koszt: 13 167,50 zł. 

 Program edukacyjno-profilaktyczny pn.: „Mam wybór – wybieram rozsądek”, zrealizowany 

w terminie wrzesień – grudzień 2014 r. przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w 

Białymstoku. Cel profilaktyczny programu – przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym 

dzieci i młodzieży podlaskich szkół – realizowano poprzez edukację odbiorców w zakresie 

przestrzegania prawa oraz konsekwencji związanych  

z jego łamaniem. W ramach działań, w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych 

Augustowa, Łap oraz Białegostoku, przeprowadzono 34 spotkania z młodzieżą,  

w których uczestniczyło około 800 osób. W dniu 15 października 2014 r., w ramach 

przedsięwzięcia, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, 
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Burmistrza Miasta Siemiatycze oraz Siemiatyckiego Ośrodka Kultury zorganizowano 

konferencję szkoleniową pod hasłem, „Dlaczego do Sądu?”. Uczestnikami konferencji byli 

uczniowie siemiatyckich szkół, którym przybliżono treści programowe. W dniu 5 grudnia 

2014 r. Wydział Prewencji KWP w Białymstoku zorganizował debatę społeczną dotyczącą 

projektu „(nie)Tolerancja”, w trakcie, której omawiano również temat odpowiedzialności 

prawnej nieletnich, wpisujący się w program „Mam wybór – wybieram rozsądek”. 

Uczestnikami debaty byli studenci NWSP w Białymstoku oraz kadra pedagogiczna 

białostockich placówek oświatowych. Materiały promocyjno-informacyjne przygotowane 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zostały przekazane  

w trakcie spotkań profilaktycznych z młodzieżą w szkołach, debaty oraz konferencji. Koszt: 

1 994,10 zł. 

 W terminie listopad – grudzień 2014 r. przeprowadzono w podlaskich szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 20 warsztatów edukacyjnych z obszaru profilaktyki 

uzależnień. Celem zajęć było nabycie wiedzy z zakresu przyczyn i skutków sięgania po 

środki psychoaktywne, mechanizmów, rodzaju i faz uzależnienia oraz form pomocy,  

a także kształcenie umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji.  

W warsztatach uczestniczyły 342 osoby. Koszt: 4 000 zł. 

2.4 Działania podejmowane przez miasto Białystok, Łomża i Suwałki 

 

Na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowane przy wsparciu środków 

finansowych pochodzących z budżetu Miasta Białegostoku przeznaczono 732 000 zł. Są to: 

 wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich 

rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV 

prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień 

 wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych 

w placówkach stacjonarnych u ośrodkach dziennego pobytu 

 szkolenia „Akademia Profilaktyków”, 

 realizacja programu profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień behawioralnych, 

 szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych skierowane do pracowników 

Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego z terenu miasta Białegostoku. 
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Na przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii realizowane w roku 2014 przez 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przeznaczono ogólna kwotę 

20 870,80 zł. Kwotę tą wydatkowano na: 

 Dofinansowano realizację działania pn.: „Program profilaktyczno – edukacyjny w zakresie 

rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji 

psychoaktywnych” Program realizowany był w szkołach przez 48 godz. Dydaktycznych 

pracy edukacyjno – informacyjnej w grupach z uczniami 12 klas I, II, III gimnazjalnych  

i objęło w sumie 264 osoby w wieku 13 – 15 lat. W zakresie realizacji działania 

przeprowadzono również 36 godzin pracy warsztatowo – wykładowej z 78 nauczycielami. 

Kwota: 10 000 zł. 

 Dofinansowano realizację zadania pn. „Prowadzenie poradnictwa psychologiczno  

– prawnego, zawodowego i rodzinnego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym”  

W ramach zadania przeprowadzono 24 dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień, w ramach, 

których udzielono 32 konsultacji dla 11 osób w przedziale wiekowym 15 – 45 lat, 67 

dyżurów psychologa, w ramach, których udzielono 35 porad dla 36 osób z obszaru 

uzależnień od substancji psychoaktywnych tj. eksperymentowania z narkotykami. Kwota: 

6 000 zł. 

 Zakupiono testy do wykrywania narkotyków do Poradni Leczenia Uzależnienia  

od Substancji Psychoaktywnych SP SPZOZ do wykorzystania w diagnostyce i terapii dla 

pacjentów Suwałk uzależnionych lub używających substancji psychoaktywnych. Kwota: 

4 870,80 zł 

 

Na przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii realizowane w roku 2014 przez 

Urząd Miasta Łomża z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano łączną  

kwotę w wysokości 10.000 zł na realizację zadań publicznych w ramach profilaktyki 

uniwersalnej takich, jak:  

 Kampania społeczno - edukacyjna,,To tylko narkotyki - wszyscy biorą ''. Kwota 5 000 zł 

 ,,Sport kontra narkotyki.''  Kwota 5.000 zł 

W zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej realizowane przez miejskie jednostki 

organizacyjne i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych wydatkowano 

kwotę w wysokości 403 127 zł ( rozdz. 85154) na programy na poziomie profilaktyki 
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uniwersalnej i selektywnej łączące obszar uzależnień od alkoholu z uzależnieniami od 

narkotyków.  

 

2.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

W zakresie realizacji zadań publicznych, wynikających z programu współpracy Województwa 

Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2014 roku w ramach otwartego konkursu ofert, następujące organizacje 

pozarządowe otrzymały dotacje: 

     

1) Na realizację programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanej do osób 

używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych przyznano 18 700 

zł., wydatkowano: 17 800zł. 

a) Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach, Obóz terapeutyczno  

- wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin, ilość osób objętych działaniem 43, 

kwota przyznana:9 900 zł, kwota wykorzystana 9 000 zł 

b) Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku, Program profilaktyczno-edukacyjny Pułapka 

uzależnienia, ilość osób objętych działaniem 85, kwota przyznana 8 800 zł., kwota 

wykorzystana 8 800 zł. 

2) Na realizację przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania zachowaniom związanym  

z uzależnieniami behawioralnymi przyznano 29 200 zł, wydatkowano: 27 060 zł. 

a) Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej w Warszawie, Być czy grać, ilość osób objętych 

działaniem: 38 pedagogów, 591 rodziców, 632 uczniów, kwota przyznana 17 500 zł., 

kwota wykorzystana 17 500 zł., 

b) Fundacja EGO w Suwałkach, Zachować zdrowie, ilość osób objętych działaniem 54, 

kwota przyznana 9 560 zł., kwota wykorzystana 11 700 zł. 

W zakresie zadań realizowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie  

z art. 19 a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie następujące podmioty otrzymały dotację na realizację zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym 



 

19 

 

1) Fundacja EGO w Suwałkach, Świadomie w życie idę, ilość osób objętych działaniem 31, w 

tym 4 rodziców, kwota przyznana 4 640 zł., kwota wykorzystana 4 640 zł. 

2) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dotkniętych uzależnieniem, 

zamieszkujących województwo podlaskie, kwota przyznana 10 000 zł, kwota wykorzystana 

10 000 zł. 
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Rozdział III 

Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez podlaskie gminy 

 

3.1 Analiza danych 

 

Coroczny monitoring realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

poziomie lokalnym prowadzony jest w oparciu o formularze sprawozdawcze przygotowane 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2014 wypełnione sprawozdanie 

nadesłało 114 gmin, z czego 4 z nich nie posiadało dokumentu regulującego  

w gminie realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

 W obszarze profilaktyki analizowane dane zestawione z danymi z Polski wskazują,  

że województwo podlaskie ma jeden z najniższych odsetek gmin wspierających finansowo 

programy profilaktyki uniwersalnej - 72%15. W 2014 r. około 50% wszystkich 

analizowanych gmin sfinansowało programy profilaktyki selektywnej i wskazującej, czyli 

skierowanej do osób lub grup zagrożonych problemowym używaniem narkotyków.  

W województwie podlaskim jedynie 39% realizowało działania w tym obszarze, co stanowi 

jeden z niższych odsetek gmin w Polsce. W realizację działań związanych z podniesieniem 

poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczącej wszelkich problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku włączyło 10% gmin z 

województwa podlaskiego, co plasuje nasze województwo na ostatnim miejscu w Polsce. 

Najczęstsze działania w tym obszarze to: opracowywanie lub/i upowszechnianie różnego 

rodzaju broszur i ulotek.  

 W ramach organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób 

zaangażowanych w działalność profilaktyczną spośród 118 podlaskich gmin jedynie 14 % 

sfinansowało takie zdziałanie. Dane zestawiające wszystkie województwa pokazują,  

że „ (…) działalność szkoleniową najczęściej wspierają gminy miejskie – połowa z nich 

zaraportowała finansowanie zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób 

zaangażowanych w działalność profilaktyczną. Tylko co piąta gmina wiejska oraz co trzecia 

gmina miejsko-wiejska realizowały powyższe działanie.”16  

                                                 
15 KBPN, Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

2014 r, 
16 KBPN, Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

2014 r,  
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Podsumowanie 

Analiza danych z realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez 

podlaskie samorządy pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 podlaskie gminy ograniczają się głównie do realizacji działań z zakresu edukacji  

i promocji zdrowego stylu życia,  

 w dużej mierze pomijane i ograniczane przez gminy są działania z zakresu profilaktyki 

selektywnej a szczególnie wskazującej, 

 niewielka ilość gmin realizuje rekomendowane programy profilaktyczne, spełniające 

kryteria jakości o potwierdzonej skuteczności, 

 szkolenia podnoszące kwalifikację osób zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania 

narkomanii realizowane są w zbyt małym zakresie, ze względu na brak środków 

finansowych, 

 województwo nie posiada programu leczenia substytucyjnego, 

 brak jest w województwie programów redukcji szkód zdrowotnych, 

 brak finansowania badań. 

Z pewnością decydującym czynnikiem w wyborze przez gminy rodzaju działań 

realizowanych w obszarze profilaktyki uzależnień jest czynnik finansowy. Wiele gmin bowiem 

wskazuje go jako nadrzędny. Największą część środków na działania z zakresu profilaktyki 

wskazującej i selektywnej pochłaniają opłaty za specjalistów, dlatego w ogólnym porównaniu 

z profilaktyka uniwersalną koszt ten wydaję się być dużo wyższy. Biorąc jednak pod uwagę 

korzyści płynące z kontaktu z profesjonalistami oraz stopień i jakość  

w przekazywaniu wiedzy jest on wart poniesienia.  

Kolejna rzeczą, istotną w związku z ubytkiem działań w zakresu profilaktyki selektywnej 

i wskazującej, a na którą duży wpływ ma czynnik finansowy, jest brak regularnej diagnozy 

sytuacji gmin pod względem uzależnień. Diagnoza ta umożliwiłaby stworzenie obrazu 

natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, jak również ocenę 

czynników wpływających na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na 

substancje, jak i ich podaży. To idealne narzędzie w procesie planowania działań poprzez 

weryfikację potrzeb. Cykliczność takich badań pozwoliłoby na identyfikacje problemu  

i ukazanie jego dynamiki, co w rezultacie umożliwiłoby rekomendowanie planów oraz 
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podejmowanie odpowiednich działań przez samorządy wynikających ze wskazanym przez 

diagnozę potrzeb.  

Ze względu na złożoność problemu uzależnień, nowo pojawiających się substancji  

i zagrożeń, niezbędne jest prowadzenie działań interdyscyplinarnych. Istotna jest współpraca 

instytucji nie tylko pod względem merytorycznym, ale również informacyjnym. Dlatego 

istnieje potrzeba stworzenia platformy wymiany informacji między placówkami oświaty, 

samorządami, a placówkami zajmującymi się pomocą i terapią osób z problemem uzależnień. 

Będzie ona zawierać podstawowe informacje dotyczące dostępności do placówek leczenia, 

rekomendowanych programów, ale która będzie tworzyła bazę specjalistów, jak również 

platformę wymiany doświadczeń.  

 

 

 

 

 


