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Wprowadzenie 

 

Wśród problemów społecznych jakie występują w naszym kraju problemy zwią-

zane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim 

z rozmiarów tego zjawiska oraz skutków jakie ze sobą niesie – konsekwencji zdrowot-

nych, zakłóceń bezpieczeństwa publicznego, przestępczości, wypadków, przemocy itp. 

Spożywanie napojów alkoholowych ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne jaki 

i fizyczne jednostek oraz całych ich rodzin, a wiec konsekwencje dotyczą nie tylko sa-

mych osób pijących ale także całej populacji. Waga problemów wynikających z nad-

miernego i nieprawidłowego spożywania alkoholu w Polsce jest znacząca, zarówno 

w kontekście skutków zdrowotnych, jak i społecznych. 

W związku z tym działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych mają swoiste znaczenie i powinny być przedmiotem szczególnej 

troski ze strony organów zarówno administracji rządowej jak i samorządowej. Kluczo-

we znaczenie mają w tym przypadku odpowiednie programy polityki zdrowotnej rea-

lizowane na szczeblach krajowym, jak i lokalnym. Badania diagnozujące poziom roz-

powszechnienia oraz wzory konsumpcji alkoholu stanowią ważny element strategii 

polityki społecznej ustalającej priorytety tej polityki i jej zakres. Pozwalają także moni-

torować podjęte działania i na tej podstawie oceniać trafność i efektywność realizowa-

nych działań. 

  Niniejszy raport jest efektem końcowym analizy wykonanej przez Obserwatorium 

Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na pod-

stawie wyników ankiet PARPA-G1, przeprowadzonych wśród ośrodków pomocy spo-

łecznej z terenu województwa podlaskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań 

z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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Rozdział I 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                  

alkoholizmowi 
 

 

 

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z pózn. zm). Określa ona kierunki polityki 

państwa wobec alkoholu. Dokument ten reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz 

podmioty odpowiedzialne za ich realizację, wyznacza również źródła finansowania 

tych zadań. Ustawa określa funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych oraz ustala 

zasady kontroli obrotu tymi napojami. Reguluje także dziedzinę promocji i reklamy 

napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne związane z nadużyciami. 

Ustawa wprowadza wytyczne dotyczące postępowania wobec osób nadużywających 

alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego oraz wskazuje kompetencje 

i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są organy administracji rzą-

dowej, samorządowej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz organizacje pozarzą-

dowe, kościoły i związki wyznaniowe. System profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oparty jest na trzech wzajemnie komplementarnych programach 

działań realizowanych na różnych poziomach administracji, co prezentuje poniższy 

rysunek. 
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Rysunek 1. Programy działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych realizowanych na różnych poziomach administracji 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) 

 

 

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowią-

zane do realizacji działań prowadzących do ograniczania spożycia napojów alkoholo-

wych oraz zmiany struktury ich spożywania. Ich rolą jest również  inicjowanie i wspie-

ranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywa-

nia alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powsta-

waniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności 

w tym zakresie organizacji społecznych oraz zakładów pracy.  

Jednostki administracji rządowej jak również samorządowej odpowiedzialne są za 

tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu i rozwojowi organizacji społecznych, 

które zajmują się krzewieniem trzeźwości i abstynencji. Mają za zadanie oddziaływanie 

na osoby nadużywające alkoholu oraz odpowiedzialne są za udzielanie pomocy ich 

rodzinom. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpo-

wiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych uchwalane corocznie 
przez rady gmin i realizowane przez samorządy 

gminne. Ustawa określa najważniejsze kategorie 
zadań, które w ramach gminnego programu 

powinny realizować samorządy oraz wskazuje 
źródło finansowania tych zadań 

Wojewódzkie programy profilaktyki                              
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

realizowane na szczeblu samorządów 
województw 

Trzecim filarem polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych jest 
zbiór zadań realizowanych przez organy administracji rządowej i Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która koordynuje realizację Programu, a także integruje 

wszystkie trzy obszary działań – centralny, wojewódzki i gminny – formułując 
spójne dla nich kategorie problemów i cele operacyjne 
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1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje po-

wstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2) działalność wychowawczą i informacyjną; 

3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych 

przeznaczanych do spożycia w kraju; 

4) ograniczanie dostępności alkoholu; 

5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do za-

dań własnych gmin. Zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązy-

wania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywa-

niu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integra-

cji społecznej. 
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Rozdział II 

Metodologia badania 

 
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie 

programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 

1030) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 

kolejną edycje badania pod nazwą „Działalność samorządów lokalnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zgodnie z w/w rozporzą-

dzeniem za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich zbierane są formularze ankiety 

PARPA – G1, które następnie przekazywane są do Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA), celem opracowania statystyki ogólnopolskiej.  

Wśród podmiotów wypełniających formularz ankiety znajdują się organy wyko-

nawcze jednostek samorządu terytorialnego. Badanie obejmuje zbieranie 

i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2012 i danych za rok 2012 

oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie. Dane statystyczne z gmin 

są dostarczane do wskazanego w rozporządzeniu miejsca przekazania danych w formie 

elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-

ności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3) 

lub w formie papierowej.  

W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wypełnione formularze 

PARPA-G1 przekazywano Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej 

w Białymstoku do dnia 9 kwietnia 2013 r., po czym w terminie do 15 kwietnia 2013 ro-

ku przekazano je Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Kwestionariusz ankiety składał się z ośmiu bloków tematycznych dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które ujęto w 97 pytaniach. 

Zagadnienia badawcze dotyczyły następujących kwestii:  

 

 

 



S t r o n a  | 8 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

 uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych, 

 rynek napojów alkoholowych w województwie podlaskim, 

 koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych, 

 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 pomoc dla osób z problemem alkoholowym, 

 pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 profilaktyka szkolna i środowiskowa, 

 edukacja publiczna, 

 nietrzeźwość w miejscach publicznych, 

 współpraca z innymi samorządami, organizacjami oraz międzynarodowa, 

 badania i ekspertyzy, 

 finansowanie działań.  

Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące przy Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej w Białymstoku w celu przedstawienia działalności samorządów 

gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wy-

pracowania wniosków i rekomendacji na terenie województwa podlaskiego dokonało 

analizy informacji pozyskanych na podstawie w/w formularzy nadesłanych z gmin 

zlokalizowanych w obszarze naszego województwa.  
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Rozdział III 

Analiza rocznych sprawozdań PARPA-G1 z działalności sa-

morządów gminnych w województwie podlaskim  
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych w 2012 roku 
 

 

3.1 Uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych 

 

 Od połowy lat dziewięćdziesiątych rozwiązywanie problemów alkoholowych zo-

stało zdecentralizowane i podstawową rolę w tej sprawie odgrywają społeczności lo-

kalne, które posiadają nie tylko stosowne uprawnienia ale i dysponują 97% wszystkich 

środków wydawanych w Polsce na finansowanie działań profilaktycznych 

i interwencyjnych1. Z danych PARPA wynika, że w województwie podlaskim w 2012 

roku na terenie 109 gmin samorządy podejmowały uchwały i zarządzenia w sprawie 

przyjęcia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych. Na terenie 68 gmin niniejszy program był uchwalony wspólnie z gminnym pro-

gramem przeciwdziałania narkomanii. Zanotowano, że w 2012 roku 8% jednostek 

gminnych z województwa podlaskiego podjęło uchwałę lub dokonało jej nowelizacji 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży napojów alkoho-

lowych. Na terenie pozostałych gmin obowiązywały uchwały przyjęte w latach po-

przednich.  

Informacje pochodzące z samorządów gminnych dowodzą, że w 2012 roku na te-

renie 8 gmin województwa podlaskiego powołano gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych. W 26 gminach dokonano zmian w składzie GKRPA2. Po-

nadto zarejestrowano, że żadna gmina w 2012 roku nie przyjęła uchwały w sprawie 

stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania na-

                                                           
1
 J. Mellibruda, Alkohol i życie codzienne, Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie,  

2
 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 
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pojów alkoholowych na określonym obszarze gminy. Analiza dowiodła, że w 48 gmi-

nach obowiązywały uchwały przyjęte wcześniej przez rady gmin w w/w zakresie.  

  Uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych na terenie gmin województwa podlaskiego były niejednokrotnie konsulto-

wane z innymi podmiotami, 7 gmin konsultowało uchwały ze stowarzyszeniami, 1 

z innymi organizacjami i 13 z innymi podmiotami, takimi jak: Rada Gminy, Komisja 

Oświaty, Kościół, Policja, szkoły, GOPS, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych itp.  

Na terenie 31 gmin obowiązywał uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaży, 

podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych w określonych miej-

scach. W 2 przypadkach dotyczył on zakazu na stacjach benzynowych, w 1 na basenach 

i kąpieliskach, zaś w 19 gminach wskazano inne miejsca tj.:  

 targowiska,  

 dworce kolejowe, autobusowe, przystanki komunikacji publicznej,  

 obiekty sakralne, cmentarze, kościoły, cerkwie, 

 stadiony, boiska, hale i inne obiekty sportowe,  

 parki, skwery, 

 szkoły, przedszkola, placówki prowadzące działalność opiekuńczo-

wychowawczą dla dzieci i młodzieży, 

 przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej,  

 zakłady pracy,  

 ośrodki kultury, 

 plaże, miejsca imprez dla dzieci i młodzieży, 

 place zabaw dla dzieci, klatki schodowe, piwnice budynków wielorodzinnych. 
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3.2 Rynek napojów alkoholowych w województwie podlaskim 

 

Analizując rynek napojów alkoholowych w województwie podlaskim należy 

zauważyć, że w roku 2012 największy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

uchwalony przez radę gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych) zanoto-

wano w mieście Białystok (700) oraz powiatach białostockim (530) i augustowskim 

(386), najmniejszy natomiast w mieście Łomża (115) oraz powiatach kolneńskim (123) 

i sejneńskim (152). 

 

Tabela 1. Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych w województwie 
podlaskim uchwalony przez rade gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicz-

nych) stan na 31.12.2012r. 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

  Analiza sprawozdań gminnych wskazuje, że na terenie województwa podlaskiego 

w roku 2012 liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 2.749, natomiast w miejscu sprze-

daży (lokale gastronomiczne) 1.088.  

 

 

 

Miasto Białystok 700

Powiat białostocki 530

Powiat augustowski 386

Powiat hajnowski 293

Powiat bielski 280

Powiat sokółski 266

Powiat siemiatycki 248

Powiat suwalski 214

Powiat moniecki 187

Powiat łomżyński 179

Powiat wysokomazowiecki 177

Powiat grajewski 166

Miasto Suwałki 165

Powiat zambrowski 164

Powiat sejneński 152

Powiat kolneński 123

Miasto Łomża 115
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Wykres 1. Liczba punktów sprzedaż napojów alkoholowych w gminie                          
(stan na 31.12.2012r.) 

 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Na obszarze województwa limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprze-

daży wyniósł 1.957, zaś w miejscu sprzedaży 645.  

Wykres 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 18% w gminie (stan na 31.12.2012r.) 

 
Źródło: opracowanie własne  
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  Zanotowano, że w roku 2012 wydano ogółem 438 jednorazowych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 394 przekazano przedsiębiorcom posiadają-

cym zezwolenia, zaś 44 jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Badane jednostki 

wykazały, że w analizowanym roku 84 przedsiębiorców prowadziło działalność pole-

gającą na organizacji przyjęć oraz posiadało ważne zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Na terenie gmin województwa podlaskiego wydano 98 zezwoleń przed-

siębiorcom prowadzącym organizację przyjęć.  

  W 2012 roku na terenie gmin województwa podlaskiego liczba zezwoleń upraw-

niających do sprzedaży alkoholu wynosiła - 6.051 na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 2.062 na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale ga-

stronomiczne). W 2012 r. wydano ich analogicznie 2.482 i 813.  

 

Tabela 2. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholo-
wych w 2012 roku   

Liczbę zezwoleń uprawniających 
do sprzedaży napojów alkoho-
lowych, ważnych w 2012 r. 
(stan na 31.12.2012 r.) 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 
 

6.051 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 
 

2.062 

Liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych wyda-
nych w 2012 roku 

Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

2.482 

Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale ga-
stronomiczne) 

813 

Źródło: opracowanie własne  

 

W wyniku analizy stwierdzono, że w roku 2012 przeprowadzono 3 interwencje  

(zawiadomienia o popełnieniu przestępstw zgłoszonych policji lub prokuraturze) przez 

gminę w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 43 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3. Ponadto zarejestro-

wano 2 sprawy będące w toku, w związku z naruszeniem art. (452)4 lub 43 ustawy 

                                                           
3
 Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaga-

nego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie 
4
 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub 

informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, 

podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych. 

2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. 

3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabro-

nionego uznaje się osobę odpowiedzialną za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych. 
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których gmina wy-

stępowała przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

W 2012 roku gminy podjęły ogółem 15 decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Na poniższym wykresie zaprezentowano główne 

powody uchylenia upoważnień.  

 

Wykres 3. Liczba decyzji podjętych w 2012 r. w gminach w sprawie cofnięcia zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
* art.18 ust.7  Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest: 

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1, 

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111, 

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową na-

pojów alkoholowych, 

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zao-

patrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa 

w art. 111, wydanego przez gminę, 

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie 

w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 

dni od dnia powstania zmiany, 

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, 

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki badania wskazują, że w 2012 roku gminy z terenu województwa podla-

skiego wydały 734 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-

wych. Ponadto 9 tego typu decyzji uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze.   
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3.3 Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów al-

koholowych 

 

 

Badane instytucje wykazały, że na terenie 108 gmin w województwie podlaskim 

zatrudnione są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za koordynację gminnego progra-

mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 39 gminach funkcję tę 

pełni pełnomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. rozwiązywania proble-

mów alkoholowych, w 11 gminach funkcje te sprawuje koordynator gminnego progra-

mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 6 przypadkach rolę ko-

ordynatora pełni pełnomocnik/koordynator ds. uzależnień, 47 gmin wskazało inną 

funkcję tj. przewodniczący MKRPA lub GKRPA, członek Komisji, kierownik MOPS, 

inspektor Urzędu Miasta, pracownik gminy, starszy pracownik socjalny, inspektor 

w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

Wykres 4. Wykształcenie osób odpowiedzialnych za koordynację gminnego                      
programu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza wykazała, że wśród osób zatrudnionych na stanowiskach koordynato-

rów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeważają osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. Najczęściej osoby te za-

trudnione są na stanowisku pracownika socjalnego. Wśród innych zawodów wymie-
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nianych przez respondentów znalazły się: ekonomista, policjant, urzędnik, pedagog 

społeczny, pracownik samorządowy. 

Realizatorami gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych najczęściej są miejskie bądź gminne komisje profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, 

szkoły, policja, ośrodki zdrowia, prokuratura, zespoły interdyscyplinarne, poradnie 

leczenia uzależnień.  

 

 

3.4 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) to społeczne 

komisje działająca na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), utworzone 

przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Komisje rozwią-

zywania problemów alkoholowych powoływane są w każdej gminie przez wójta, bur-

mistrza lub prezydenta miasta. Dane liczbowe wykazują, że komisje działające na tere-

nie gmin województwa podlaskiego liczą średnio 7 członków. Na terenie 29 gmin 

w ramach GKRPA działają podzespoły problemowe. Wykres nr 5 prezentuje rodzaje 

takich zespołów oraz liczbę ich funkcjonowania.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wychowaniu_w_trze%C5%BAwo%C5%9Bci_i_przeciwdzia%C5%82aniu_alkoholizmowi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wychowaniu_w_trze%C5%BAwo%C5%9Bci_i_przeciwdzia%C5%82aniu_alkoholizmowi
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001356
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_przeciwdzia%C5%82aniu_narkomanii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_przeciwdzia%C5%82aniu_narkomanii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
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Wykres 5. Rodzaje zespołów funkcjonujących w ramach gminnych komisji                         
rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza informacji pozyskanych ze sprawozdań gminnych dowodzi, że na terenie 

województwa podlaskiego w roku 2012 gminne komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych przeprowadziły 4.508 rozmów z członkami rodzin osób z problemem 

alkoholowym. Jak wynika z mapki nr 1 najwięcej tego typu rozmów przeprowadzono 

z mieszkańcami powiatów hajnowskiego i augustowskiego, najmniej natomiast 

w powiatach sejneńskim i łomżyńskim.  
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Mapka 1. Liczba rozmów GKRPA z członkami rodzin osób z problemem                                 
alkoholowym przeprowadzonych na terenie województwa podlaskiego w roku 2012 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ponadto z 3.107 osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące 

w związku z nadużywaniem alkoholu oraz w stosunku do 1.669 osób gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się lecze-

niu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu. W przypadku 1.088 osób komisja 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.  

Skutków nadużywania alkoholu jest wiele. Jednym z nich jest stosowanie prze-

mocy. Otrzymane wyniki wskazują, że w roku 2012 członkowie gminnych komisji roz-
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wiązywania problemów alkoholowych działających na terenie województwa podla-

skiego, kontaktowali się z 1.278 ofiarami przemocy w rodzinie, z 1.034 sprawcami 

przemocy w rodzinie oraz 209 świadkami.  

 

Mapka 2. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się 
członkowie GKRPA w 2012 r.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Z ofiarami przemocy w rodzinie najczęściej kontaktowali się przedstawiciele 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Białystok (270) 

oraz z powiatów: sejneński (267) i augustowski (214). Najmniej rozmów z ofiarami 

przemocy w rodzinie zanotowały gminne komisje rozwiązywania problemów alkoho-

lowych działające w powiatach: wysokomazowieckim i kolneńskim (po 15).  

W przypadku rozmów ze sprawcami przemocy (podobnie jak w przypadku 

rozmów z ofiarami) największą liczbę zanotowano również w mieście Białystok (298) 

oraz powiatach sejneńskim (129) i augustowskim (123), najmniejszą natomiast 

w powiatach kolneńskim (7) i hajnowskim (15). Ze świadkami przemocy najczęściej 

prowadzono rozmowy w powiatach augustowskim (65), suwalskim (58) i sokólskim 

(36).   

Podstawowym zadaniem gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoho-

lowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwięk-

szanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisje 

zajmują się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego 

stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.  GKRPA w 2012 

roku podjęły 814 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowa-

niem przez nich przemocy. Powszechnym działaniem podejmowanym w ramach prze-

ciwdziałania przemocy jest motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się 

do miejsc specjalistycznej pomocy oraz sprawców przemocy do udziału w programach 

korekcyjnych lub terapii. Tabela nr 3 prezentuje dane liczbowe nt. działań podejmowa-

nych przez GKRPA w 2012 roku.  
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Tabela 3. Liczba działań podejmowanych w 2012 roku przez gminne komisje rozwią-
zywania problemów alkoholowych wobec członków rodzin, w których dochodzi 

o przemocy 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

 Dane ze sprawowań pokazują, że na terenie gmin w województwie podlaskim 

w analizowanym roku gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeprowadziły łącznie 1.106 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

W 2012 roku w ramach funkcjonowania gminnych komisji wydatkowano łącznie 

1.354.104 zł. Ponadto w 44 gminach odbywały się szkolenia dla członków komisji. 

Łączna suma wydatków z budżetu gminy na ten cel wyniosła 80.666,43 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu w 

związku ze stosowaniem przez nią przemocy            
814

motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do 

miejsc specjalistycznej pomocy 
599

motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie 

korekcyjnym/terapii                    
531

powiadomienie policji                                                                                                        329

poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci 

krzywdzonych                                   
172

uruchomienie procedury Niebieskie Karty                                                                               142

powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny                                                                   35

inne 25

powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka                                                                 16

zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa 

znęcania się                                    
11
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3.5 Pomoc dla osób z problem alkoholowym  

 

W szerokim wachlarzu zadań re-

alizowanych przez pomoc społeczną 

ważne miejsce zajmuje udzielanie po-

mocy osobom uzależnionym od alkoho-

lu oraz innych środków odurzających. 

Na terenie gmin w 2012 roku funkcjo-

nowały łącznie 32 placówki leczenia 

uzależnienia od alkoholu. Jak wynika 

z tabeli nr 4 najwięcej tego typu placó-

wek to poradnie i przychodnie terapii 

uzależnień od alkoholu.  

Z pozyskanych informacji wyni-

ka, że 6 gmin z terenu województwa 

podlaskiego w 2012 roku realizowało 

zadania w zakresie programów zdro-

wotnych na podstawie art. 114 pkt 15 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654). 

                                                           
5  Art. 114. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może 
otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na: 

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i 

promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego oraz wykonanie innych inwestycji ko-

niecznych do realizacji tych zadań; 

2) remonty; 
3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup 

aparatury i sprzętu medycznego; 

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środ-

ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzie-
lanej przez państwa członkowskie Europejskiego Poro-

zumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż 

wymienione środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach okre-

ślonych w odrębnych przepisach; 

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach 
międzynarodowych; 

6) realizację programów wieloletnich; 

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifika-
cji osób wykonujących zawody medyczne. 

 

Tabela 4. Liczba placówek leczenia uza-
leżnienia od alkoholu (31.12.2012 r.) 

 
Poradnia/przychodnia terapii uzależ-

nienia od alkoholu i współuzależnienia 
lub poradnia leczenia uzależnień 

Białystok 5 

Augustów 1 

Choroszcz 1 

Bielsk Podlaski 1 

Rajgród 1 

Hajnówka 1 

Kolno 1 

Łomża 1 

Mońki 1 

Siemiatycze 1 

Dąbrowa Białostocka 1 

Sokółka 1 

Raczki 1 

Suwałki 1 

Ciechanowiec 1 

Zambrów 1 

Oddział leczenia alkoholowych zespo-
łów abstynencyjnych (oddział detoksy-

kacyjny) 

Choroszcz 1 

Hajnówka 1 

Suwałki 1 

Całodobowy oddział terapii uzależ-
nienia od alkoholu lub oddział leczenia 

uzależnień 

Choroszcz 1 

Łomża 1 

Suwałki 1 

Dzienny oddział terapii uzależnienia 
od alkoholu 

Białystok 1 

Choroszcz 1 

Bielsk Podlaski 1 

Grajewo 1 

Łomża 1 

Suwałki 1 

Źródło: opracowanie własne  
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  Łączna wysokość środków przeznaczona na ten cel wyniosła 54.174 zł. Ta sama 

liczba gmin dofinansowywała szkolenia dla pracowników placówek leczenia uzależ-

nienia od alkoholu świadczących usługi dla mieszkańców gminy. Kwota przeznaczona 

na ten cel to 109.844 zł. Finansowanie zajęć ponadetatowych (umowa zlecenie, ryczałt, 

inne) prowadzonych przez pracowników placówek leczenia uzależnień od alkoholu 

w 2012 r. miało miejsce na terenie 16 jednostek gminnych i wyniosło 143.224 zł. Kwotę 

w wysokości 12.965 zł dwie gminy wydatkowały na dofinansowanie etatu pracownika 

placówki leczenia uzależnienia od alkoholu. 

  Na terenie 10 gmin środki w wysokości 50.541,29 zł przeznaczono na doposa-

żenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Dofinansowanie remontu i adaptacji 

placówek leczenia uzależnienia od alkoholu wskazało 5 gmin na kwotę 6.800 zł, zaś 26 

gmin dofinansowywało dojazd osób uzależnionych na terapię do placówek leczenia 

uzależnienia od alkoholu. Finansowanie to wyniosło 25.895,70 zł. Zarejestrowano także, 

iż 18 gmin z terenu województwa podlaskiego na zakup materiałów edukacyjnych dla 

pacjentów i terapeutów w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu wydało łącznie 

130.189,40 zł. 

  Na podstawie ankiet PARPA G-1 można stwierdzić, że w 2012 roku na terenie 

77 gmin województwa podlaskiego działały punkty konsultacyjno – informacyjne dla 

osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, łączna ich liczba to 50. Gminy na funkcjo-

nowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób z problemem alkoholowym 

i ich rodzin ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przekazały w 2012 roku 992.056,01 zł. 
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Mapka 3. Gminy z terenu województwa podlaskiego na terenie których w 2012 r. 
działały punkty konsultacyjne 

 

Źródło: opracowanie własne 
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  Działaniami najczęściej podejmowanymi przez punkty konsultacyjno-informacyjne 

jest rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klientów, jak również motywowanie osób uzależ-

nionych oraz współuzależnionych do podejmowania psychoterapii. W poniżej tabeli zaprezento-

wano dokładny zakres działań prowadzonych przez wyżej wskazane punkty wraz z liczbą prze-

prowadzonych czynności.   

   

Tabela 5. Zakres oferty punktów konsultacyjno-informacyjnych działających 
w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów                             

alkoholowych w roku 2012 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ze wsparcia w formie porad w punktach konsultacyjno - informacyjnych w 2012 

na terenie województwa podlaskiego skorzystało łącznie 6.215 osób. Beneficjentom 

udzielono ogółem 18.667 porad. Rozkład na poszczególne grupy osób i formy udzielo-

nych porad prezentuje poniższy obraz graficzny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta 75
Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia 

psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, 

kierowanie do specjalistycznego leczenia 73
Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale 

nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia 58
Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych 

miejsc specjalistycznej pomocy 58
Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu 

odwykowym 54
Rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar 

przemocy 54
Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z 

problemami alkoholowymi 43
Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie 

korekcyjnym/terapii 39

Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom 32

Prowadzenie interwencji kryzysowej 15
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Tabela 6. Liczba osób i udzielone porady w punktach konsultacyjno -                                     
informacyjnych w 2012 roku w poszczególnych kategoriach klientów 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Największa liczba osób, które zgłosiły się do punktów konsultacyjno - informa-

cyjnych w 2012 roku to osoby z problemem alkoholowym. Wyniki badania wskazują, 

że w 2012 roku na terenie województwa podlaskiego udzielono łącznie 8.117 porad 

3.099 osobom z problemem alkoholowym. Najwięcej beneficjentów tego typu pomocy 

to mieszkańcy powiatu grajewskiego (1.195) i monieckiego (370), najmniej natomiast 

zamieszkuje w mieście Suwałki (10) i powiecie zambrowskim (15).  

 Znaczny odsetek beneficjentów pomocy udzielanej przez punkty konsultacyjno – 

informacyjne to ofiary przemocy w rodzinie – 1.349, które w 2012 roku skorzystały 

z 3.882 porad. Analiza wykazuje, iż 434 osoby w 2012 r. zostały objęte wsparciem punk-

tu konsultacyjnego z powodu bycia sprawcą przemocy. Łącznie osobom tym udzielono 

350 porad.   

 

 

 

 

liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad

m. Suwałki 10 10 65 70 50 50 0 0

m. Łomża 0 0 0 0 0 0 0 0

m. Białystok 0 2620 0 3044 0 1791 0 298

powiat augustowski 231 394 374 196 168 91 45 101

powiat białostocki 246 423 151 401 69 96 44 56

powiat bielski 149 315 17 23 3 5 12 20

powiat grajewski 1195 2333 194 770 726 1306 50 193

powiat hajnowski 108 208 31 72 79 12 3 3

powiat kolneński 88 98 46 46 19 19 13 13

powiat łomżyński 108 161 20 33 9 24 9 28

powiat moniecki 370 312 163 136 46 43 46 43

powiat sejneński 32 46 35 65 15 20 3 4

powiat siemiatycki 119 125 46 56 10 14 18 19

powiat sokólski 285 711 92 360 77 279 138 350

powiat suwalski 103 224 77 175 70 120 48 64

powiat wysokomazowiecki 40 133 11 16 7 10 4 6

powiat zambrowski 15 4 11 6 1 2 1 1

SUMA: 3099 8117 1333 5469 1349 3882 434 1199

Nazwa 

osoby z problemem 

alkoholowym

dorośli członkowie 

rodzin osób z problemem 

alkoholowym (w tym 

współuzależnieni i 

DDA)

ofiary przemocy w 

rodzinie

sprawcy przemocy w 

rodzinie
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 Praca z klientami mającymi problemy z alkoholem jest bardzo trudna, długo-

trwała i często skazana na niepowodzenie. Wykwalifikowana kadra świadcząca usługi 

dopasowane do potrzeb beneficjentów pomocy stanowi istotną wartość. Na terenie wo-

jewództwa podlaskiego w 2012 roku zatrudnionych było ogółem 252 pracowników 

punktów konsultacyjno – informacyjnych. Największy odsetek wśród nich stanowili 

pracownicy socjalni (47%) oraz specjaliści psychoterapii uzależnień (11%). Wśród in-

nych pracowników zatrudnionych w punktach najczęściej wymieniano: konsultant ds. 

przemocy w rodzinie, psychiatra, biegły sądowy z zakresu uzależnienia od alkoholu, 

lekarz, pielęgniarka z certyfikatem instruktora terapii, urzędnik administracji samorzą-

dowej, specjalista pomocy psychologicznej, specjalista przeciwdziałania przemocy itp.  

 

Wykres 6. Liczba pracowników punktów konsultacyjnych w 2012 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ogromnym wsparciem dla osób uzależnionych od alkoholu jest zorganizowana 

działalność samopomocowa ludzi borykających z tym problemem. Na terenie gmin wo-

jewództwa podlaskiego w 2012 roku funkcjonowało łącznie 126 grup, stowarzyszeń 

i podmiotów zajmujących się leczeniem odwykowym oraz oddziaływaniem terapeu-

tycznym. Na ich funkcjonowanie ze środków gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku gminy przekazały łącznie 

osoba z wyż. wyksz. w trakcie szkolenia do uzyskania
certyfikatu spec. psychoterapii uzależnień

prawnik

policjant

insdtruktor terapii uzależnień
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specjalista psychoterapii uzależnień
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734.321,34 zł. Według badania w 2012 roku w województwie funkcjonowały następują-

ce grupy: 70 Grup AA, 29 stowarzyszeń i klubów abstynenckich, 20 Grup AL–ANON, 

4 Grupy AL–ATEEN oraz 3 Grupy dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).  

Mapka 4. Gminy z terenu województwa podlaskiego, na terenie których w 2012 r. 
funkcjonowały grupy AA 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza wykazuje, że najwięcej grup AA w województwie podlaskim zlokalizo-

wanych jest na terenie miast grodzkich: Białystok (35), Suwałki (4), Łomża (3). W pozo-

stałych gminach wyróżnionych na mapce nr 4 funkcjonowało od 1 do 2 grup AA. 

W 2012 r. gminy na ich funkcjonowanie przeznaczyły kwotę 31.033,58 zł. 

Najwięcej środków gminy przeznaczyły na funkcjonowanie stowarzyszeń 

i klubów abstynenckich – 683.545,20 zł. Mapka nr 5 prezentuje rozkład liczbowy stowa-

rzyszeń i klubów abstynenckich w ujęciu powiatowym.  

 
Mapka 5.  Liczba stowarzyszeń oraz klubów abstynenckich na terenie województwa 

podlaskiego w 2012 r. w ujęciu powiatowym 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Inną formę wsparcia stanowią Grupy AL–ANON. W roku 2012 w województwie 

podlaskim funkcjonowało ich 20, a koszt ich utrzymania stanowił wysokość 

11.742,55 zł.  

 

Tabela 7. Gminy z terenu województwa podlaskiego na ternie których w 2012 r. 
funkcjonowały grupy AL-ANON 

 

Gmina 
Liczba grup AL-

ANON 

Białystok 5 

Choroszcz 1 

Czarna Białostocka 1 

Łapy 1 

Michałowo 1 

Bielsk Podlaski 1 

Łomża 1 

Krypno 1 

Mońki 1 

Sejny 1 

Sokółka 1 

Filipów 1 

Suwałki 2 

Ciechanowiec 1 

Wysokie Mazowieckie 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

W województwie w analizowanym okresie działały ponadto 3 Grupy dla doro-

słych dzieci alkoholików (DDA) – (2 zlokalizowane na terenie miasta Białystok i 1 na 

terenie miasta Suwałki) oraz 4 Grupy AL-ALTEN (3 w Białymstoku i 1 w Suwałkach). 

W analizowanym roku na terenie gmin województwa podlaskiego funkcjonowa-

ły 4 Centra Integracji Społecznej (CIS) - w Łapach, Bielsku Podlaskim, Radziłowie 

i Piątnicy. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczona w ramach gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zajęcia reinte-

gracji zawodowej i społecznej prowadzone przez CIS wyniosła w 2012 r. 7.904,50 zł. 

W zajęciach uczestniczyło ogółem 39 osób, w tym 1 osoba uzależniona od alkoholu po 

zakończeniu leczenia odwykowego. Ponadto 14 beneficjentów CIS zakończyło realiza-

cję indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. W 2012 roku w województwie 

podlaskim funkcjonowały także 2 Kluby Integracji Społecznej w Suwałkach i Łapach, 

w zajęciach których uczestniczyło 40 osób z problemem alkoholowym.  
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3.6  Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

Kluczową rolę w przezwyciężaniu problemów związanych ze zjawiskiem alko-

holizmu pełnią jednostki pomocy społecznej. Podstawową formą prowadzonych przez 

nie usług są świadczenia materialne.  

Z pomocy materialnej na terenie województwa podlaskiego najczęściej korzysta-

ły rodziny z miasta Białystok oraz powiatów: białostockiego i sokólskiego.  

Najmniej rodzin zgłosiło się po pomoc do placówek zlokalizowanych 

w powiatach sejneńskim, suwalskim i zambrowskim. Największą liczbę rodzin korzy-

stających z pomocy materialnej ośrodka pomocy społecznej z powodu uzależnienia za-

rejestrowano również w mieście Białystok, powiecie białostockim oraz hajnowskim. 

Najniższy wskaźnik rodzin pobierających świadczenia z tytułu alkoholizmu dotyczył 

powiatów sejneńskiego i zambrowskiego.  

 
 

Tabela 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej, w tym z powodu               
uzależnienia, ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na terenie gmin województwa podlaskiego w roku 2012 funkcjonowało łącznie 

13 telefonów zaufania, w tym 3 całodobowe.  

Liczba rodzin ogółem korzystających z 

pomocy materialnej OPS w 2012r.

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

materialnej OPS w 2012r. z powodu 

uzależnienia

Białystok m. 8979 553

powiat białostocki 7482 330

powiat sokólski 4395 163

Suwałki m. 2883 141

powiat hajnowski 2460 229

powiat grajewski 2307 65

powiat bielski 2216 118

powiat augustowski 1978 110

powiat siemiatycki 1891 188

powiat wysokomazowiecki 1883 92

powiat moniecki 1757 186

powiat kolneński 1746 208

Łomża m. 1698 71

powiat łomżyński 1697 95

powiat zambrowski 1331 41

powiat suwalski 1242 219

powiat sejneński 1021 35
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Tabela 9. Gminy, na terenie których w 2012 r. funkcjonowały telefony zaufania 

Gmina 
Liczba telefonów 

zaufania 

Białystok 2 

Grajewo 1 

Dubicze Cerkiewne 2 

Hajnówka 1 (C) 

Kolno 1 

Jaświły 1 

Mońki 1 

Sejny 1 (C) 

Nurzec-Stacja 2 (C) 

Suwałki 1 

*(C) – telefon zaufania dostępny całą dobę 
Źródło: opracowanie własne 

 

Telefony zaufania skierowane były do następujących grup klientów: 

 osób z problemem alkoholowym (na terenie 9 gmin), 

 członków rodzin z problemem alkoholowym (na terenie 9 gmin), 

 ofiar przemocy w rodzinie (na terenie 1 gmin), 

 sprawców przemocy w rodzinie (na terenie 8 gmin), 

 osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin (na terenie 

7 gmin), 

 osób w sytuacji kryzysowej (np. ofiary pożarów, wypadków) - (na terenie 

3 gmin), 

 inne (na terenie 1 gmin).  

Na funkcjonowanie telefonów zaufania ze środków gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy wydatkowały łącznie 

53.478,07zł.  
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3.7 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

  Z nadużywaniem alkoholu bardzo często związane są inne zjawiska patologiczne, 

w tym przemoc. Analiza rocznych sprawozdań z działalności samorządów gminnych 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku po-

zwoliła wskazać działania realizowane przez gminy celem zwiększenia dostępności 

pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. Wyniki pokazują, że najczęściej podejmo-

wanym działaniem w systemie pomocy było tworzenie interdyscyplinarnych zespołów 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie szkoleń dotyczących 

procedury Niebieskiej Karty oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Tabela 10. Najważniejsze działania podejmowane przez gminy w 2012 roku w celu 
zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na Wykresie nr 7 zaprezentowano informacje o infrastrukturze placówek, po-

dejmujących działania przeciwdziałające rozwojowi przemocy na obszarze wojewódz-

twa podlaskiego. W roku analizy na terenie gmin funkcjonowały 282 zespoły interdy-

scyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 50 ds. przeciwdziałania 

Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 59

Zorganizowanie lub finansowanie szkoleń dotyczących procedury 

„Niebieskie Karty” 40

Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkoleń dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 34

Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32

Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie 22

Uruchomienie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 9

Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 9

Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy 

wobec dzieci 8

Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie 6

Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach pomagających 

ofiarom przemocy domowej 5

Uruchomienie programu edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 5

Uruchomienie telefonu dla ofiar przemocy domowej 5

Stworzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie 4

Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom przemocy 3

Utworzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie 2

Uruchomienie schroniska/hostelu dla ofiar przemocy 1

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1

Utworzenie ośrodka wsparcia 0
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przemocy wobec dzieci. Ponadto istniało 67 punktów konsultacyjnych udzielających 

pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.  

Wykres 7. Infrastruktura placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wszystkie w/w placówki w zakresie swoich kompetencji wykonują zadania 

pomocowe, nie mniej jednak o różnym charakterze i zasięgu.  
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3.8 Profilaktyka szkolna i środowiskowa 

 

Według informacji pochodzących ze sprawozdań PARPA-G1 na terenie 85 gmin 

województwa podlaskiego prowadzono szkolne programy profilaktyczne dotyczące 

używania substancji psychoaktywnych. Pośród wymienianych pojawiły się takie jak: 

Uzależnienia - jak ich unikać, Weekend z profilaktyką, Stop patologiom - Szkoła Dobrego Wybo-

ru, Rodzina bez uzależnień, Szanuj zdrowie - ratuj życie, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Wiem ro-

zumiem mądrze wybieram, Aktywne spędzanie wolnego czasu barierą od uzależnień, Stop uza-

leżnieniom. W 2012 roku w programach profilaktycznych realizowanych na terenie gmin 

ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholo-

wych wzięło udział 50.299 uczniów, 2.756 nauczycieli oraz 9.738 rodziców.  

Na podstawie sprawozdań PARPA-G1 zanotowano, że na terenie 68 gmin szkoły 

realizowały także inne programy profilaktyczne dotyczące zachowań problemowych, 

w których uczestniczyło: 31.480 uczniów, 1.907 nauczycieli, wychowawców 

i pedagogów oraz 7.734 rodziców. W 2012 roku zrealizowano między innymi następu-

jąc programy: W poszukiwaniu własnego – JA, Znajdź właściwe rozwiązanie, Kodeks dobrego 

zachowania, Jestem bezpieczny, Tolerancja - każdy inni, wszyscy równi itp.  

Na terenie 64 gmin realizowano programy pozaszkolne. Ich beneficjentami było: 

35.426 uczniów, 1.196 nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz 5.524 rodziców. 

W ramach programów pozaszkolnych realizowano min.: turnusy rekreacyjno – wypo-

czynkowe, festyny rodzinne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne itp.  

W ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych w 2012 roku na realizację szkolnych programów profilaktycznych gminy 

z terenu województwa podlaskiego wydatkowały łącznie 1.890.442 zł, zaś na realizację 

środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktycznych – 1.796.616 zł.  

W 2012 roku na terenie 15 gmin województwa podlaskiego działały łącznie 43 

świetlice realizujące programy socjoterapeutyczne, dwie z nich rozpoczęły swoją dzia-

łalność w 2012 r. W świetlicach tych zatrudnionych było łącznie 129 wychowawców. 

Zanotowano, że w roku 2012 łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zaję-

ciach wyniosła 1.429 osób, 821 osób objętych programem socjoterapeutycznym stanowi-

ły dzieci z rodzin alkoholowych. 
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Mapka 6. Gminy z terenu województwa podlaskiego, na terenie których w 2012 r. 
działały świetlice socjoterapeutyczne realizujące programy socjoterapeutyczne 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 47 gminach województwa podlaskiego według danych za rok 2012 funkcjo-

nowało 90 świetlic realizujących programy opiekuńczo–wychowawcze, z czego w roku 

2012 uruchomiono 3 nowe tego typu placówki. Poniższa mapa prezentuje gminy, 

w których funkcjonują tego typu placówki.  
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Mapka 7. Gminy z terenu województwa podlaskiego, na terenie których w 2012 r. 

funkcjonowały świetlice realizujące programy opiekuńczo–wychowawcze 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach wyniosła w 2012 

roku 4.694 osób, z czego 1.654 stanowiły dzieci z rodzin alkoholowych. W świetlicach 

realizujących programy opiekuńczo–wychowawcze w analizowanym roku zatrudnio-
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nych było 178 wychowawców. Z informacji pozyskanych ze sprawozdań wynika, że na 

terenie 7 gmin (Zabłudów, Orla,  Grajewo, Mońki, Dziadkowice, Nurzec Stacja, Bakała-

rzewo) w 2012 roku działało 17 innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym, które zatrudniały łącznie 31 wychowawców. Udzieliły one wsparcia 452 

beneficjentom. 

Według informacji pochodzących z gmin w 2012 roku z działań na rzecz doży-

wiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–

wychowawczych i socjoterapeutycznych skorzystało łącznie 3.171 dzieci. Wysokość 

środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych na dożywianie dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych wyniosła 

583.610 zł. Analiza sprawozdań dowodzi, że w 2012 roku w świetlicach socjoterapeu-

tycznych na terenie gmin województwa podlaskiego pracowało łącznie 87 wychowaw-

ców posiadających specjalistyczne przeszkolenie w zakresie socjoterapii. 

W 2012 roku w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych łączna wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na 

działalność świetlic socjoterapeutycznych wyniosła 2.401.515 zł, zaś opiekuńczo-

wychowawczych 940.121,6 zł. Poniższa tabela prezentuje informacje nt. innych działań 

profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w 2012 roku oraz środków na nie 

przeznaczonych z budżetu gmin.  

 

Tabela 11. Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w 2012 roku 
oraz środki finansowe przeznaczone na te działania w ramach gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
 Liczba uczest-

ników 

Przeznaczone 
środki finanso-

we 

1 
Kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

955 364.129,10 zł 

2 Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych 3517 837.866,80 zł 

3 

Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i 
realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśni-
czych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki bezalkoho-
lowe, audycje radiowe itp. 

4014 8.7450,90 zł 

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku w ramach środków gminnych 

na pozalekcyjne zajęcia sportowe (uczniowskie, wiejskie kluby sportowe, świetlice, 

kluby młodzieżowe itp.) wsparcia na kwotę 1.847.957 zł. udzielono 248 podmiotom.  

 

 
Rysunek 2. Pozalekcyjne zajęcia spor-

towe 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Na terenie 26 samorządów gmin-

nych pozalekcyjne zajęcia sportowe były 

częścią szerszego programu profilak-

tycznego, zaś w przypadku 15 gmin 

w ramach pozalekcyjnych zajęć sporto-

wych realizowano specjalny program 

profilaktyczny. Warto również nadmie-

nić, że na terenie miasta Białystok oraz 

w gminach Mońki i Suwałki realizowa-

no programy profilaktyczno-interwen-

cyjne dla młodzieży eksperymentującej 

z substancjami psychoaktywnymi, 

w tym z alkoholem. Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację niniej-

szych programów to – 64.712 zł. Liczbę 

beneficjentów tych programów przedsta-

wia rysunek nr 3.  

 

 

 

Rysunek 3. Beneficjenci programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży 
eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi 

 

 Źródło: opracowanie własne
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3.9 Edukacja publiczna 

 

Na terenie województwa podlaskiego w 2012 żadna gmina nie realizowała profi-

laktycznych programów pracowniczych w zakładach pracy. W ramach edukacji pu-

blicznej w 22 gminach przeprowadzono łącznie 50 szkoleń dla właścicieli punktów oraz 

sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniach udział wzięło 420 osób.  

Wykres 8. Zakres tematyczny szkoleń dla właścicieli punktów oraz sprzedawców 
napojów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne

 

Dane ze sprawozdań PARPA – G1 wskazują na fakt, że tylko jedna gmina 

(Miastkowo) w 2012 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych realizowała szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej 

interwencji dla pracowników służby zdrowia, 20 jednostek gminnych wskazało, że rea-

lizowało szkolenia ale w innym zakresie. Poniżej zaprezentowano tematykę oraz od-

biorców szkoleń. 
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                                    Tematyka szkoleń: 

 ABC szkolnej interwencji   

 Procedura Niebieskiej Karty  w oświacie, nowe procedury Niebieskiej Karty 

 Zakup kontrolowany - aspekt prawny   

 Rodzina z problemem alkoholowym 

 Praca z przypadkiem   

 Podstawy prawne funkcjonowania zespołów i grup roboczych   

 Współpraca osób i służb w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom doznają-

cym przemocy domowej   

 Szkolenie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości   

 Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży 

 Praca ze sprawcą przemocy - model Duluth 

 Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie 

 Pomaganie a interwencja 

 Budowanie lokalnego systemu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy   

 Współczesna profilaktyka - alternatywa dla zachowań ryzykownych  

 Szkoła dobrego wyboru 

 Podstawy prowadzenia działań profilaktycznych. Najważniejsze obszary 

i zagrożenia. Komputer i Internet. Dobrodziejstwo czy zagrożenie 

 

 

 W 2012 roku gminy wydatkowały łącznie 182.898 zł na szkolenia opisane powy-

żej. Na mapce nr 8 przedstawiono kwoty wydatkowanych środków w ujęciu powiato-

wym. Dane liczbowe wskazują na fakt, iż najwięcej środków finansowych na szkolenia 

przeznaczono w mieście Białystok oraz powiatach siemiatyckim i sokólskim.  
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Mapka 8. Kwoty środków wydatkowanych przez gminy z terenu województwa pod-
laskiego na szkolenia w 2012 r. w ujęciu powiatowym 

 

Źródło: opracowanie własne

 

 W 60 gminach w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych prowadzono w 2012 roku działania z zakresu edukacji pu-

blicznej. Łączna wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na działania 

z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.) wyniosła 

517.703 zł. Rysunek nr 4 prezentuje formy oraz liczbę realizowanych działań.  
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Rysunek 4. Liczba działań z zakresu edukacji publicznej zrealizowanych przez                
gminy w 2012 r.  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach działań z zakresu edukacji publicznej nt. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy wydały w 2012 roku własne publikacje: 2 książki, 

2 płyty CD, DVD, 10 ulotek, 4 plakaty, 4 strony internetowe. 7 gmin wskazało odpo-

wiedź inne tj. dofinansowanie organizacji pozarządowej, która wydała ulotki informa-

cyjne nt. uzyskania pomocy, informator, artykuły pisane do lokalnej gazety, kalendarz 

na 2013 r., gadżety dotyczące trzeźwości na drogach, książeczki i odblaski dla dzieci 

„bezpieczeństwo na drodze”, gazetki szkolne. 
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3.10  Nietrzeźwość w miejscach publicznych 

 

Nietrzeźwość w miejscach publicznych jest zjawiskiem bardzo powszechnym. 

W 2012 roku zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do domów ro-

dzinnych 406 nietrzeźwych osób nieletnich.  
 

Tabela 12. Liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach 
dziecka lub odwiezionych do domów w 2012 roku w ujęciu powiatowym 

 

 

Źródło: opracowanie własne

 

Z powyższego zestawienia tabelarycznego dowiadujemy się, że najwięcej nie-

trzeźwych osób nieletnich zatrzymano w 2012 r. na terenie powiatów zambrowskiego 

i grajewskiego, najrzadziej natomiast zatrzymania takie miały miejsce w mieście Suwał-

ki oraz w powiatach suwalskim i łomżyńskim.  

Zanotowano także, że w pomieszczeniach policyjnych w 2012 roku w celu wy-

trzeźwienia zatrzymano 1.966 osób nietrzeźwych. 

 

 

 

 

powiat zambrowski 94

powiat grajewski 63

powiat augustowski 57

powiat moniecki 49

powiat białostocki 29

powiat siemiatycki 26

m. Łomża 18

powiat bielski 17

powiat wysokomazowiecki 13

powiat sejneński 12

m. Białystok 10

powiat sokólski 8

powiat kolneński 6

powiat hajnowski 2

powiat łomżyński 1

powiat suwalski 1

m. Suwałki 0
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Wykres 9. Liczba osób nietrzeźwych zatrzymanych w celu wytrzeźwienia 
w pomieszczeniach policyjnych w 2012 roku  

 

Źródło: opracowanie własne 

  Najwięcej nietrzeźwych osób zatrzymano na terenie powiatów zambrowskiego 

i grajewskiego, tak samo jak w przypadku nietrzeźwych nieletnich, najmniejszym 

wskaźnikiem tego typu zatrzymań charakteryzuje się miasto Suwałki oraz powiaty 

łomżyński i białostocki.   

Poniższy wykres prezentuje liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbach 

Wytrzeźwień znajdujących się na terenie miasta/gminy oraz w innych placówkach wska-

zanych lub utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujących się na 

terenie miasta /gminy w 2012 r. z podziałem na różne grupy klientów.  
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Wykres 10. Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień                   
znajdujących się na terenie miasta/gminy oraz w innych placówkach wskazanych lub 

utworzonych przez jst znajdującej się na terenie miasta /gminy w 2012 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych przez Policję – Straż Miejską do Izby 

Wytrzeźwień (w innej gminie) wyniosła w 2012 roku 1.426 osób. Wysokość środków 

finansowych przekazanych w ramach gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych do Izb(y) Wytrzeźwień w 2012 r. wyniosła 

92.659 zł .  

W 2012 roku w województwie podlaskim podejmowane były różnego rodzaju 

działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Obraz graficzny nr 11 

prezentuje najważniejsze z nich.  
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Wykres 11. Działania podejmowane przez gminy w 2012 r. na rzecz przeciwdziałania 
nietrzeźwości kierowców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.11 Współpraca z innymi samorządami, organizacjami oraz międzynarodowa 

 

 W 2012 roku na terenie 26 gmin w ramach realizacji gminnego programu profi-

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracowano z innymi gmina-

mi. W 4 gminach (Nowinka, Śniadowo, Sejny, Przerośl) współpraca ta miała charakter 

formalny i opierała się o porozumienie między gminami. W pozostałych przypadkach 

(21 gmin) zawiązywano nieformalne formy kooperacji tj. podejmowano bliskie współ-

działania w realizacji poszczególnych zadań. Zakres merytoryczny współpracy najczę-

ściej dotyczył pomocy dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym oraz 

szkoleń i konferencji. Respondenci badania mieli możliwość wskazania w ankiecie 

również innych form współdziałania niż wskazane w kafeterii odpowiedzi. Wymienio-

no następujący zakres tematyczny współpracy:  
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 wspieranie funkcjonowania klubu abstynenta poprzez bezpłatne użyczenie lokalu oraz 

pomoc psychospołeczną świadczoną przez specjalistę z punktu konsultacyjnego, 

 organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

 spotkania integracyjne, 

 organizacja rekolekcji, 

 udział w mitingach rocznicowych, 

 organizacja mitingu otwartego, 

 organizacja spotkania rocznego stowarzyszenia AA. 

 

Na terenie 34 gmin podejmowano współpracę z samorządem powiatu, w 23 

gminach miała ona charakter współpracy merytorycznej tj. wymiany doświadczeń, 

konsultacji, zaś w 14 - finansowania i dofinansowania działań. Współpraca gmin 

z powiatami opierała się przede wszystkim na wspólnym podejmowaniu działań mają-

cych na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na wspólnym prowadzeniu 

szkoleń i konferencji.  

Wspólne inicjatywy gminy realizowały także z samorządem województwa. Ba-

danie wykazało, że 26 gmin z terenu województwa podlaskiego podejmowało tego ty-

pu kooperacje. W większości dotyczyła ona zagadnień merytorycznych tj. wymiany 

informacji, konsultacji itp. Zakres tej współpracy najczęściej obejmował szkolenia 

i konferencje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 49 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

Mapka 9. Gminy, z terenu województwa podlaskiego, które realizowały w 2012 r. 
wspólne inicjatywy z samorządem województwa 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W ramach realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 63 samorządy gminne nawiązywały relacje z organizacjami pozarządo-

wymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi. Poniższe zestawienie prezentuje 

zakres tej współpracy. 

 

Wykres 12. Formy współpracy samorządów gminnych z organizacjami                                
pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dane liczbowe informują, że partnerstwo gmin z NGO i związkami wyznanio-

wymi miało najczęściej charakter inicjowania działań, wymiany informacji oraz wspól-

nych konsultacji.  
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Rysunek 5. Liczba gmin podejmujących współpracę z organizacjami pozarządowymi 
oraz kościołami i związkami wyznaniowymi zakresie problemów alkoholowych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Najwięcej gmin (39) wspólnie z trzecim sektorem realizuje zadania na rzecz po-

mocy dzieciom z rodzin alkoholowych oraz (26 gmin) wspiera dorosłych członków ro-

dzin z problemem alkoholowym. 
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Wykres 13. Współpraca gmin z innymi samorządami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz merytoryczny zakres tej współpracy w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Na terenie 52 gmin podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami/klubami 

abstynenckimi. W 36 gminach współdziałanie polegało na wymianie informacji, konsul-
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tacjach oraz inicjowaniu działań, w 19 organizowano wspólne przedsięwzięcia, zaś 

w 18 zlecano do realizacji zadania.  

 Merytoryczny zakres współpracy obejmował: 

  lecznictwo odwykowe i jego rozwój (13 gmin), 

  profilaktykę szkolną i środowiskową (8 gmin), 

  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym (34 gmin), 

  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (16 gmin), 

  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (12 gmin), 

  edukację publiczną (kampanie społeczne, wydawnictwa) (8 gmin), 

  szkolenia i konferencje (8 gmin), 

  inne (5 gmin). 

 

Tylko jedna gmina (Wiżajny) w ramach realizacji gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracowała z partnerami z zagra-

nicy. Współpraca ta polegała na pomocy materialnej rodzinom z problemem alkoholo-

wym i przemocą w rodzinie. W roku 2012 zorganizowano pobyt na koloniach w Ho-

landii dla 4 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub przemocy. 

 

3.12 Badania i ekspertyzy 

 

Z danych sprawozdań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych za rok 2012 wynika, że tylko 7 gmin z terenu województwa podlaskiego 

(m. Białystok, Gródek, Łomża, Siemiatycze, Ciechanowiec, Kobylin Borzymy, Za-

mbrów) zlecało przeprowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub eks-

pertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2012 roku 

zlecano badania następujących bloków tematycznych:  

 diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmująca różne aspekty 

problemów (3 gminy), 

 diagnoza problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej (5 gmin), 



S t r o n a  | 54 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

 badania dotyczące rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholowych 

wśród osób dorosłych (2 gminy), 

 badania dotyczące postaw i opinii społecznej nt. problemów alkoholowych                  

(2 gminy), 

 badania dotyczące przemocy w rodzinie (1 gmina), 

 inne (4 gminy) - (Styl życia młodzieży białostockiej, Uzależnienie od komputera 

i Internetu, Cyberprzemoc, Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, Diagnoza proble-

mów narkotykowych wśród młodzieży szkolnej). 

 

 

3.13 Finansowanie działań 

 

Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na te-

renie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na 

rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się różne instytucje. Gminy finansują 

realizację ich zadań. W 2012 roku łączna wysokość środków finansowych zaplanowa-

nych w budżecie gmin na realizację gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła 20.845.291,00 zł, z czego rzeczy-

wiście wykorzystano 18.471.282,00zł.  

Tabela 13. Finansowanie działań w ramach realizacji gminnych programów profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. na terenie województwa 

podlaskiego (zł) 
 Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminy z terenu województwa podlaskiego 

z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na orga-
nizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku 

19.829.222,75 

 Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gmin na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku 20.845.291,00 

 Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnych programów pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku 18.471.282,00 

 Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku 1.001.204,91 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wy-
nikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 
roku 

5.094.503,00 

 Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wy-
nikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku 223.498,00 

Źródło: opracowanie własne 
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Oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 15 gmin na realizację gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku przeznaczało dodatkowe 

środki. Na ten cel z własnych budżetów gmin wydatkowano łącznie 252.450,77 zł, zaś 

z innych źródeł – 146.134,30 zł.  

 

4.14 Dodatkowe informacje nt. rozwiązywania problemów alkoholowych przez 

gminy w województwie podlaskim 

 

Sprawozdawczość gmin wykazała, że na terenie województwa podlaskiego 

w 2012 r. odbyło się 1.663 posiedzeń gminnych komisji rozwiązywania problemów al-

koholowych. Ogólna kwota wydatkowana w analizowanym roku na wynagrodzenia 

członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła 

1.347.399 zł. 

Jednym z elementów badania PARPA było wskazanie głównych celów jakimi kie-

rują się gminy przy wyborze dokonywania wyboru programów profilaktycznych do 

realizacji. Z tabeli nr 6 wynika, że najważniejszymi argumentami (suma odpowie-

dzi zdecydowanie ważne i raczej ważne) są: pozytywna opinia osób, które już uczestniczyły 

w programie, precyzyjny opis celów i założeń programu, szczegółowy opis działań 

w ramach programu – scenariusz zajęć, informacje o kwalifikacjach osób prowadzą-

cych, pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

dołączone rekomendacje lub opinie merytoryczne.  
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Tabela 14. Najważniejsze argumenty gmin przy dokonywaniu wyboru programu 
profilaktycznego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Poniższy obraz graficzny prezentuje informacje nt. (suma odpowiedzi zdecydowanie 

nieważne i raczej nieważne) najmniej istotnych przesłanek przy planowaniu programów 

profilaktycznych.  

Tabela 15. Najmniej ważne argumenty gmin przy dokonywaniu wyboru programu 
profilaktycznego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Pozytywna opinia osób, które już uczestniczyły w programie 105

Precyzyjny opis celów i założeń programu 102

Szczegółowy opis działań w ramach programu – scenariusz zajęć 100

Informacje o kwalifikacjach osób prowadzących 97

Pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 95

Dołączone rekomendacje lub opinie merytoryczne 90

Prowadzenie zajęć przez przeszkolonych nauczycieli/wychowawców 

z danej szkoły/placówki 85

Możliwie jak największa grupa odbiorców przy jednorazowej realizacji 

(duże grupy) 73

Do programu dołączone są wyniki ewaluacji 72

Czy program figuruje w bazach danych PARPA, KBdsPN lub ORE 71

Niska cena programu 70

Program był już w naszej gminie  realizowany 66

Mała liczba godzin – dostosowanie do trybu pracy szkoły/placówki 57

Duża liczba godzin (intensywne oddziaływanie) 52

Program był realizowany w sąsiednich gminach 36

Inne 4

Program był realizowany w sąsiednich gminach 56

Duża liczba godzin (intensywne oddziaływanie) 38

Program był już w naszej gminie  realizowany 33

Możliwie jak największa grupa odbiorców przy jednorazowej realizacji 

(duże grupy) 33

Niska cena programu 27

Mała liczba godzin – dostosowanie do trybu pracy szkoły/placówki 27

Do programu dołączone są wyniki ewaluacji 22

Prowadzenie zajęć przez przeszkolonych nauczycieli/wychowawców 

z danej szkoły/placówki 18

Czy program figuruje w bazach danych PARPA, KBdsPN lub ORE 13

Pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 11

Dołączone rekomendacje lub opinie merytoryczne 8

Szczegółowy opis działań w ramach programu – scenariusz zajęć 5

Informacje o kwalifikacjach osób prowadzących 5

Precyzyjny opis celów i założeń programu 4

Pozytywna opinia osób, które już uczestniczyły w programie 4

Inne 0
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Analiza wykazuje, że decyzje o profilaktyce realizowanej na terenie danej gminy 

najczęściej podejmują nauczyciele wraz z pełnomocnikami ds. gminnych programów 

bądź członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

Wykres 14. Osoba decydująca o tym, jaki program profilaktyczny czy też inne od-
działywanie profilaktyczne będzie realizowane w ramach gminnego programu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z danych statystycznych wynika, że w województwie podlaskim w roku 2012 

w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych pomocy i wsparcia udzielono 1.516 rodzi-

nom.  

Zanotowano, iż w analizowanym roku na terenie 105 gmin województwa podla-

skiego został uchwalony lub obowiązywał wcześniej gminny program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
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Mapka 10. Gminy na terenie których w 2012 r.  został uchwalony lub obowiązywał 
wcześniej gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

 

Źródło: opracowanie własne 
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WNIOSKI  

 

1) W 2012 roku 92% gmin z terenu województwa podlaskiego podejmowało uchwa-

ły i zarządzenia w sprawie przyjęcia gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
2) Na terenie 8 gmin województwa podlaskiego w 2012 r. powołano gminne komisje 

rozwiązywania problemów alkoholowych, zaś na terenie 26 dokonano zmian 
w składzie istniejących.  

 
3) W 31 gminach obowiązywał uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaży, po-

dawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych. 
 
4) Największy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez 

radę gminy zanotowano w mieście Białystok oraz powiatach białostockim 
i augustowskim, najmniejszy w mieście Łomża oraz powiatach kolneńskim 
i sejneńskim. 

 
5) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła w 2012 roku 2.749, natomiast 
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 1.088.  

 
6) Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18% wyniósł odpowiednio 1.957 i 645. 
 
7) W 2012 roku w województwie podlaskim wydano ogółem 438 jednorazowych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
8) W analizowanym roku zarejestrowano 3 interwencje – zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstw zgłoszonych policji lub prokuraturze przez gminę 
w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 43 w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

9) Gminy podjęły 15 decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydały 734 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.  

 
10) Realizatorami gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie podlaskim najczęściej są miejskie bądź gminne 
komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe, szkoły, policja, ośrodki zdrowia, prokuratura, zespoły 
interdyscyplinarne, poradnie leczenia uzależnień.  
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11) W 2012 roku GKRPA przeprowadziły: 

 4.508 rozmów z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym, 

 3.107 rozmów interwencyjno – motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu, 

 w stosunku do 1.669 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce le-
czenia uzależnienia od alkoholu,  

 w przypadku 1.088 komisja wystąpiła o sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego, 

 członkowie GKRPA kontaktowali się z 1.278 ofiarami, z 1.034 sprawcami oraz 209 
świadkami przemocy w rodzinie, 

 814 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nich 
przemocy, 

 1.106 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

12) Na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku funkcjonowały łącznie 32 pla-
cówki leczenia uzależnienia od alkoholu.  

 
13) Na terenie 77 gmin działały punkty konsultacyjno – informacyjne dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin. Łączna ich liczba to 50, a koszt ich utrzy-
mania w 2012 roku wyniósł 992.056,01 zł. Wsparciem objęto 6.275 osób, którym 
udzielono 18.666 porad.  

 
14) Najwięcej beneficjentów (z problemem alkoholowym) punktów konsultacyjno – 

informacyjnych zamieszkuje w powiatach grajewskim i monieckim, najmniej 
w mieście Suwałki i powiecie zambrowskim. 

 
15) Na terenie gmin województwa podlaskiego w 2012 roku funkcjonowało łącznie 

126 grup, stowarzyszeń i podmiotów zajmujących się leczeniem odwykowym 
oraz oddziaływaniem terapeutycznym.  

 
16) W 2012 roku w województwie funkcjonowały 4 Centra Integracji Społecznej 

(w Łapach, Bielsku Podlaskim, Radziłowie i Piątnicy) oraz 2 Kluby Integracji Spo-
łecznej (w Suwałkach i Łapach). 

 
17) Największą liczbę rodzin korzystających z pomocy materialnej ośrodka pomocy 

społecznej z powodu uzależnienia stanowią mieszkańcy miasta Białystok, powiatu 
białostockiego oraz hajnowskiego.  

 
18) Na terenie gmin województwa podlaskiego w roku 2012 funkcjonowało łącznie 13 

telefonów zaufania, w tym 3 całodobowe.  
 
19) W 2012 r. powołano 282 zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemo-

cy w rodzinie oraz 50 ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Ponadto funk-
cjonowało 67 punktów konsultacyjnych udzielających pomocy i wsparcia ofiarom 
przemocy w rodzinie.  
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20) Na terenie 85 gmin województwa podlaskiego prowadzono szkolne programy 
profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych. W 2012 r. udział 
w nich wzięło 50.299 uczniów, 2.756 nauczycieli oraz 9.738 rodziców.  

 
21) Na terenie 64 gmin realizowano programy pozaszkolne. Ich beneficjentami było: 

35.426 uczniów, 1.196 nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz 5.524 rodzi-
ców.  

 
22) Na terenie 15 gmin województwa podlaskiego działały łącznie 43 świetlice reali-

zujące programy socjoterapeutyczne oraz w 47 gminach 90 świetlic realizujących 
programy opiekuńczo – wychowawcze.  

 
23) W 60 gminach w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych prowadzono w 2012 roku działania z zakresu edukacji 
publicznej.  

 
24) W 2012 roku zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do domów 

rodzinnych 406 nietrzeźwych osób nieletnich, w pomieszczeniach policyjnych 
w celu wytrzeźwienia zatrzymano 1.966 osób nietrzeźwych. Liczba osób nie-
trzeźwych przewiezionych przez Policję – Straż Miejską do Izby Wytrzeźwień 
do innej gminy wyniosła 1.426 osób.  

 
25) 26 gmin w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych współpracowano z innymi gminami, 34 podejmowały 
współpracę z samorządem powiatu, zaś 26 realizowało wspólne zadania 
z samorządem województwa.  

 
26) 63 samorządy gminne nawiązywały relacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

kościołami i związkami wyznaniowymi.  
 
27) 7 gmin z terenu województwa podlaskiego zlecało przeprowadzenie badań nau-

kowych, sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
28) W 2012 odbyło się 1.663 posiedzeń gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 
 
29) Na terenie 105 gmin województwa podlaskiego został uchwalony lub obowiązy-

wał wcześniej gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 
 

 

 

 



S t r o n a  | 62 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

REKOMENDACJE 

1) Dostosowanie pomocy i wsparcia do potrzeb osób i rodzin uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu  

 
2) Wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu 
 
3) Popularyzacja oraz prowadzenie edukacji publicznej wśród mieszkańców na te-

mat szkodliwości i skutków spożywania alkoholu, możliwości przeciwdziałania al-
koholizmowi oraz pozyskiwania pomocy i wsparcia 

 
4) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

 
5) Wspieranie działalności instytucji podejmujących działania na rzecz profilakty-

ki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych  
 
6) Rozwijanie współpracy różnych środowisk i podmiotów w zakresie przeciwdziała-

nia alkoholizmowi i jego skutkom 
 
7) Dostosowanie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożo-
nych wykluczeniem do potrzeb  

 
8) Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla 

rodzin i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
 

9) Prowadzenie badań, opracowywanie wszelkiego rodzaju analiz i ekspertyz nt. pro-
blematyki alkoholowej  

 
10) Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej 

i psychoterapii dla członków rodzin osób uzależnionych 
 
11) Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych 
 
12) Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar przemocy 

w rodzinie z problemem alkoholowym – zarówno dorosłych jak i dzieci 
 
13) Zwiększenie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinach z problemem alkoholowym 
 
14) Podnoszenie kompetencji członków GKRPA podejmujących działania w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych 
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ZAKON CZENIE 

 

Problemy wynikające z picia alkoholu stanowią obecnie jedną z ważniejszych 

kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ na wiele obszarów np. poczucie 

bezpieczeństwa społecznego czy ogólny stan zdrowia mieszkańców. Szkody wynikają-

ce z nadużywania alkoholu są ogromne. Nie można ich uniknąć, niemniej jednak  moż-

na zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. 

Problem uzależnienia od alkoholu jest znaczący zarówno w skali kraju, jak rów-

nież w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dlatego też, obowiązek podejmowania dzia-

łań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań 

własnych gminy. Traktując życie mieszkańców za niezbędny warunek moralnego i ma-

terialnego dobra społeczności, gminy zobowiązane są podejmować działania zmierzają-

ce do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Ich zadaniem jest również wspie-

ranie oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów oraz podejmowanie działań na rzecz trzeźwości 

w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania 

alkoholu oraz integracji społecznej osób uzależnionych. 

Niniejszy raport stanowi diagnozę w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz roz-

wiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim w 2012 r. W świetle 

dokonanej analizy wyłania się konieczność szczególnej troski i poświęcenia uwagi 

przez samorządy gminne kwestiom związanym z alkoholizmem i jego skutkami, po-

nieważ problem ten  stanowi ogromne zagrożenie dla całego społeczeństwa.  
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PARPA–G1 
ROCZNE 

sprawozdanie z działalności sa-

morządów gminnych 

w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych 

w 2012 roku. 

Adresat: 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

 

Pełnomocnik Zarządu Województwa 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych / Koordynator Woje-

wódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych 

 

Proszę przekazać w terminie 

– do dnia 15 kwietnia 2013 r. 

 

 nazwa 

1. Gmina 

 

 

1a. Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2012 r.) 
 

1b. Liczba mieszkańców powyżej 18 r. ż. 

(stan na 31.12.2012 r.) 

 

2. Rodzaj gminy 

2a. miejska 

2b. wiejska 

2c. miejsko–wiejska 

 

 

 

DANE TERYTORIALNE 

3. Powiat  

3a. Województwo 
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3b. Pełny kod terytorialny – siedmioznakowy
6
 

(Identyfikator Jednostki Podziału Terytorial-

nego Kraju); (nie wpisywać kodu pocztowe-

go) 

 

 

 

I. Uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

4. Proszę podać czy w roku 2012 w Pani/Pana gminie podejmowane były następujące uchwały i zarządzenia 

dotyczące działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 

4.1. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 
TAK   NIE 

4.1.1. Czy w Pani/Pana gminie, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych był uchwalony wspólnie z gminnym programem przeciwdziałania 

narkomanii?  

TAK   NIE 

4.1.2. Proszę podać kiedy został uchwalony gminny program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012? miesiąc.....................rok.................... 

4.2. Czy w roku 2012 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i podawania tych napojów? 

TAK   NIE 

4.2.1. Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. 

sprawie? 
TAK   NIE 

 

4.3. Czy w roku 2012 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji 

w sprawie maksymalnej liczby (limitu) punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia zarówno w 

miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży? 

TAK   NIE 

4.3.1. Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. 

sprawie? 

TAK   NIE 

 

4.4. Czy w Pani/Pana gminie w 2012 roku powołano gminną komisję rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych? 
TAK   NIE 

4.4.1. Jeżeli NIE, to czy dokonano zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych? 
TAK   NIE 

 

4.5. Czy w roku 2012 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji 

w sprawie stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spo-

żywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy? 

TAK   NIE 

4.5.1. Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. 

sprawie? 

TAK   NIE 

                                                           
6
 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania  

i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. (Dz. U. 157 poz. 1031 z 1998 r. z 

późniejszymi zmianami.). 
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5. Proszę podać czy którakolwiek z powyższych uchwał była konsultowana z: 

5.1. Stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi TAK   NIE 

5.2. Innymi organizacjami pozarządowymi TAK   NIE 

5.3. Innymi podmiotami, jakimi..................................................................................................... TAK   NIE 

 

6. Czy w 2012 roku na terenie Pani/Pana gminy obowiązywał uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaży, 

podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych: 

6.1. Na stacjach benzynowych TAK   NIE 

6.2. Na basenach i kąpieliskach 

 

TAK   NIE 

6.3. W innych miejscach (proszę wpisać jakich): 

 

............................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

TAK   NIE 

 

7. Czy w 2012 roku którakolwiek z wymienionych w punktach 4 i 6 uchwał lub 

zarządzeń została w całości lub w części uchylona przez wojewodę? 

TAK   NIE 

SPRAWA JEST W TOKU 

7.1. Czy w 2012 roku gmina odwoływała się od decyzji wojewody w sprawie 

uchylenia którejkolwiek z uchwał wymienionych w Pyt. 4 do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego (WSA)? 

TAK   NIE 

7.2. Czy WSA wydał orzeczenie, w którym utrzymał w mocy decyzję wojewody? TAK   NIE 

 SPRAWA JEST W TOKU 

7.3. Czy od orzeczenia WSA gmina wnosiła kasację do Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego (NSA)? 
TAK   NIE 

7.4. Czy NSA utrzymał w mocy orzeczenie WSA? TAK   NIE 

 SPRAWA JEST W TOKU 
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II. Rynek napojów alkoholowych. 

8. Proszę podać łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez 

radę gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2012 r. 

 

............................ 

 

8.1. Proszę podać uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

 

.............................. 

 

8.2. Proszę podać uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 

 

.............................. 

 

9. Proszę podać liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2012 r.) 

9.1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy): .............................. 

9.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): .............................. 

 

10. Proszę podać liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18%  

w gminie (stan na 31.12.2012 r.) 

10.1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu po-

wyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): .............................. 

10.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu po-

wyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastro-

nomiczne): .............................. 

 

11.1. Proszę podać ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzedaży alkoholu sprzeda-

jących alkohol przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje), które 

zostały zwolnione z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu 

zatrudniania osób niepełnosprawnych: .............................. 

11.2. Proszę podać kwotę zwolnień: ..........................zł 

11.3. Proszę podać ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzedaży alkoholu sprzeda-

jących alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel deta-

liczny), które zostały zwolnione z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alko-

holu z powodu zatrudniania osób niepełnosprawnych: .............................. 



S t r o n a  | 71 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

11.4. Proszę podać kwotę zwolnień: ..........................zł 

 

12. Proszę podać liczbę jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2012 roku: 

 

12.1. Ogółem: 

 

12.2. Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia: 

 

12.3. Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 

................................... 

 

................................... 

 

................................... 

 

13.1. Proszę podać liczbę przedsiębiorców prowadzących w Pani/Pana gminie działal-

ność polegającą na organizacji przyjęć, którzy w 2012 r. posiadali ważne zezwole-

nia na sprzedaż napojów alkoholowych, (stan na 31.12.2012 r.): 

 

.................................... 

13.2. Proszę podać liczbę zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność 

polega na organizacji przyjęć, wydanych w 2012 roku.:  

 

 

................................  

 

14. Proszę podać liczbę zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 

2012 r. (stan na 31.12.2012 r.) 

14.1. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia poza miejscem sprzedaży (sklepy): ........................... 

14.2. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia  

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): ........................... 

 

 

15. Proszę podać liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2012 roku: 

15.1. Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): ........................... 

15.2. Liczba zezwoleń wydanych w 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): ........................... 
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16. Proszę podać liczbę interwencji (zawiadomień o popełnieniu przestępstwa zgłoszonych 

policji lub prokuraturze) podjętych w 2012 r. przez gminę w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 45
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (reklama i promocja alkoholu); 

 

........................... 

16.1. Proszę podać liczbę interwencji (zawiadomień o popełnieniu przestępstwa zgłoszonych 

policji lub prokuraturze) podjętych w 2012 r. przez gminę w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi; .......................... 

16.2. Proszę podać liczbę spraw związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których gmina występowała przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego: 

16.2.1. Dotyczących nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych (art. 45
2
 ustawy): ........................... 

16.2.2. Dotyczących sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, bez zezwolenia, wbrew jego 

warunkom lub gdy jest to zakazane (art. 43 ustawy): ........................... 

16.3. Proszę podać liczbę orzeczonych spraw, w których podmiotem zgłaszającym zawia-

domienie o popełnieniu przestępstwa z art. 45
2
 lub 43 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była gmina, zakończonych wydaniem 

wyroku skazującego: 

 

........................... 

16.4. Proszę podać liczbę spraw będących w toku, w których podmiotem zgłaszającym za-

wiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 45
2
 lub 43 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była gmina: ........................... 

 

17. Proszę podać liczbę decyzji podjętych w 2012 roku przez Pani/Pana gminę w sprawie cofnięcia zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych – ogółem oraz według podanych poniżej kategorii przyczyn:  

(proszę wpisać w kratki odpowiednie liczby) 
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Ogółem:  

W tym: 

1. sprzedaż alkoholu osobom do lat 18  

2. zakłócanie porządku publicznego  

3. wprowadzenie do sprzedaży alkoholu z nielegalnych źródeł  

4. nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości (...) art.18 ust 7 pkt. 1-8 

5. przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych 

6. inne powody cofnięcia (proszę nie uwzględniać przypadków wygaśnięć zezwoleń uję-

tych w pyt. 18.1) 

 

1. .......................... 

 

2. .......................... 

 

3. .......................... 

 

4. .......................... 

 

5. .......................... 

 

6. .......................... 

 

 

18.1. Proszę podać liczbę decyzji wydanych w Pani/Pana gminie o wygaśnięciu zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych: .................... 

 

18.2. Proszę podać łączną liczbę decyzji wydanych w Pani/Pana gminie w 2012 roku dotyczących 

cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uchylonych przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze:  

 

.................... 

 

III. Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

19. Czy w Pani/Pana gminie jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? 
TAK   NIE 

20. Jeśli TAK proszę zakreślić jedną odpowiedź – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  pełnomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2.  koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3.  pełnomocnik/koordynator ds. uzależnień, 

4.  inne – jaką funkcję pełni ta osoba?....................................................................................................... 

 

21. Proszę podać wykształcenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu – 

proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 
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1.  podstawowe, 

2.  zawodowe, 

3.  średnie zawodowe, 

4.  średnie ogólnokształcące, 

5.  pomaturalne, 

6.  wyższe zawodowe, 

7.  wyższe magisterskie, 

8.  stopień naukowy (podaj jaki ?):   ......................................... 

22. Proszę podać jaki jest zawód wyuczony osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za koordynację gminnego 

programu – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  nauczyciel, 

2.  pedagog szkolny, 

3.  pracownik socjalny, 

4.  psycholog, 

5.  prawnik, 

6.  lekarz, 

7.  pielęgniarka, 

8.  terapeuta uzależnień, 

9.  inne (proszę napisać jaki) 

 

....................................................................... 

23. Proszę podać realizatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

wskazanego w programie, zgodnie z art. 4
1
 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi: 

 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 2.  Odpowiednia komórka organizacyjna urzędu miasta/gminy, 

 3.  Pełnomocnik, 

 4.  Inna jednostka (jaka?) ........................................................................................................................................, 

IV. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. 

24. Proszę podać aktualną liczbę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych (stan na 31 grudnia 2012 roku) .............................. 

25. Czy w ramach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych działają pod-

zespoły problemowe? 
TAK   NIE 

JEŻELI tak to jakie to są rodzaje zespołów: 

1.  Zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alko-

holu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, 

2.  Zespół inicjujący działania w zakresie określonym w art. 4
1 
ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3.  Zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

4.  Zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

5.  Inny, jaki............................................................................................................................................................... 

26. Proszę podać liczbę członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi 

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziła rozmowy w 

2012 roku: .............................. 
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27. Proszę podać liczbę osób, z którymi gminna komisja rozwiązywania problemów alko-

holowych przeprowadziła w 2012 roku rozmowy interwencyjno–motywujące  

w związku z nadużywaniem alkoholu: 

 

............................. 

 

28. Proszę podać liczbę osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce le-

czenia uzależnienia od alkoholu w 2012 roku: 

 

 

............................. 

 

29. Proszę podać liczbę osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych wystąpiła w 2012 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego: 

 

.......................... 

 

30. Proszę podać liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gmin-

nej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku. 

1. Ofiary przemocy w rodzinie: ....................................... 

2. Sprawcy przemocy w rodzinie: ....................................... 

3. Świadkowie przemocy w rodzinie: ....................................... 

 

31. Proszę podać ile z podanych niżej działań podejmowanych było przez gminną komisję wobec członków 

rodzin, w których dochodzi do przemocy.  

(jeśli w gminie podjęto określone działania proszę wpisać ich liczbę w wykropkowanym miejscu) 
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 1.  zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się                   .................... 

 2.  powiadomienie policji                                                       ....................  

 3.  prowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze 

      stosowaniem przez nią przemocy                                               .................... 

 4.  motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii          ..................... 

 5.  motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc 

specjalistycznej pomocy                                                       .................... 

 6.  poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych                   .................... 

 7.  powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka                                 .................... 

 8.  powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny                                    .................... 

 9.  uruchomienie procedury Niebieskie Karty                                        ....................  

10.  inne, jakie............................................................                                   .................... 

 

32. Proszę podać łączną liczbę kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeprowadzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholo-

wych na terenie gminy w 2012 r.: 

 

............................ 

 

33. Proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowa-

nie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. (np. na 

wynagrodzenia dla członków gminnej komisji związane z ich pracą, proszę nie 

wliczać kosztów związanych ze szkoleniem członków gminnych komisji 

uwzględnionych w pytaniu 34): ............................zł 

 

34. Czy w 2012 r. w Pani/Pana gminie miało miejsce szkolenie (szkolenia) dla człon-

ków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? 
TAK   NIE 

34.1. Jeśli TAK, proszę podać jakie koszty poniosła Pani/Pana gmina na szkolenia 

członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 ro-

ku: ............................zł 

 

V. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym. 

 



S t r o n a  | 77 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

35. Proszę podać liczbę placówek leczenia uzależnienia od alkoholu znajdujących się na terenie Pani/Pana gminy: 

(stan na 31.12.2012) 

1. Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradnia 

leczenia uzależnień: 

 

.................... 

2. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (oddział detoksykacyjny): 

 

.................... 

3. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub oddział leczenia uzależnień: 

 

.................... 

4. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu: 

 

.................... 

 

36. Proszę podać działania podjęte na terenie gminy w 2012 roku, w celu zwiększenia dostępności pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, realizowanych 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wysokość 

środków przeznaczonych na ich realizację;  

1. Realizacja zadań w zakresie programów zdrowotnych art. 114 pkt 1  

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654) 

TAK   NIE 

......................zł 

2. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników placówek leczenia uzależnie-

nia od alkoholu świadczących usługi dla mieszkańców gminy 
TAK   NIE 

......................zł 

3. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez pracowni-

ków placówek leczenia uzależnienia od alkoholu (umowa zlecenie, ry-

czałt, inne) 

TAK   NIE 

......................zł 

4. Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika placówki leczenia uza-

leżnienia od alkoholu 
TAK   NIE 

......................zł 

 5. Doposażenie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu TAK   NIE ......................zł 

 6. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek leczenia uzależnienia od 

alkoholu 
TAK   NIE 

......................zł 

7. Udział finansowy w tworzeniu nowej placówki leczenia uzależnienia od 

alkoholu przez gminę lub związek gmin  
TAK   NIE 

......................zł 

8. Dofinansowanie dojazdu osób uzależnionych na terapię do placówek 

leczenia uzależnienia od alkoholu 
TAK   NIE 

......................zł 
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9. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów  

w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu 
TAK   NIE 

......................zł 

10. Inne, jakie...................................................................................................... TAK   NIE ......................zł 

 

37. Proszę podać czy w 2012 roku na terenie gminy działał punkt konsultacyjno - informacyj-

ny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: TAK   NIE 

38. Jeżeli działał więcej niż jeden punkt to proszę podać ich liczbę: 
............................. 

39. Proszę podać jaką kwotę przekazano na funkcjonowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych 

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin ze środków gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych: ..........................zł 

 

40. Proszę określić dostępność punktu konsultacyjnego/punktów konsultacyjnych. 

Proszę podać średni czas w godzinach, w tygodniu, podczas którego otwarty jest każdy z punktów konsultacyj-

ny znajdujących się na terenie gminy. Aby to obliczyć należy dodać do siebie liczbę godzin, w jakich czynny 

jest każdy z punktów konsultacyjnych i otrzymany wynik podzielić przez ilość punktów konsultacyjnych znaj-

dujących się na terenie gminy. 

........................................................................................................................................................................................... 

 

41. Jeśli na terenie gminy w 2012 roku działał punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach gminnego programu profilakty-

ki i rozwiązywania problemów alkoholowych proszę podać zakres jego oferty w następujących kategoriach: 

1. Rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta  

2. Prowadzenie interwencji kryzysowej 
 

3. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w pla-

cówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia 
 

4. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany 

szkodliwego wzoru picia 
 

5. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym  

6. Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom  

7. Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami 

alkoholowymi 
 

8. Rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy  

9. Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii  

10. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc spe-

cjalistycznej pomocy  
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11. Inne, jakie?...........................................................................................................  

 

42. Proszę podać liczbę osób oraz udzielonych im porad w punkcie/punktach konsultacyjno - informacyjnych w 2012 roku  

w poszczególnych kategoriach klientów: 

 Liczba osób Liczba porad 

1. Osobom z problemem alkoholowym ....................... ....................... 

2. Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym 

współuzależnionym i DDA) 

....................... ....................... 

3. Ofiarom przemocy w rodzinie ....................... ....................... 

4. Sprawcom przemocy w rodzinie ....................... ....................... 

 

43. Proszę podać liczbę pracowników punktu konsultacyjno-informacyjnego:  

Pracownicy punktu/punktów Liczba osób 

1. Specjalista psychoterapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat specjalisty psycho-

terapii uzależnień nadany przez PARPA) ................................. 

2. Instruktor terapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależ-

nień nadany przez PARPA) ................................. 

3. Osoba z wyższym wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specja-

listy psychoterapii uzależnień ................................. 

4. Osoba ze średnim wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu in-

struktora terapii uzależnień ................................. 

5. Psycholog ................................. 

6. Pracownik socjalny ................................. 

7. Pedagog, nauczyciel ................................. 

8. Prawnik ................................. 

9. Policjant ................................. 

10. Inne, jakie? ......................................................................................................................... ................................. 
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44. Proszę podać ile na terenie gminy w 2012 roku funkcjonowało następu-

jących grup/stowarzyszeń/podmiotów i jakie kwoty przekazano na ich 

funkcjonowanie ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych:  

Liczba Kwota 

1. Stowarzyszenia abstynenckie, kluby abstynenckie: ....................... ...........................zł 

2. Grupy AA: 
....................... ...........................zł 

5. Grupy AL–ANON: ....................... ...........................zł 

6. Grupy AL–ATEEN: 
....................... ...........................zł 

7. Grupy dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) ....................... ...........................zł 

 

45. Proszę podać czy w 2012 roku na terenie gminy funkcjonowało Centrum Integracji 

Społecznej? 
TAK   NIE 

45.1. Jeśli TAK, czy CIS został utworzony przez:  

 

1.  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  

2.  organizację pozarządową 

45.2. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w Pani/Pana gminie w 2012 r.,  

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zajęcia reinte-

gracji zawodowej i społecznej prowadzone w Centrum Integracji Społecznej: 

  

...................................................................... zł 

45.3. Proszę podać liczbę uczestników Centrum Integracji Społecznej z Pani/Pana gminy. 

45.3.1. Ogółem ................................ 

45.3.2. W tym osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowe-

go 

 

................................ 

45.4. Proszę podać liczbę osób, która zakończyła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 

w Centrum Integracji Społecznej z Pani/Pana gminy. 

45.4.1. Ogółem ........................... 

45.4.2. W tym osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego ………………… 
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46. Czy w 2012 roku na terenie Pani/Pana gminy funkcjonował Klub Integracji 

Społecznej? 
TAK   NIE 

46.1. Jeżeli TAK, to proszę podać łączną wysokość środków przeznaczonych w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę w 2012 roku, na Klub Integracji 

Społecznej. 

 ...................................................................... zł 

46.2 Proszę podać ile osób uczestniczyło w 2012 r. w zajęciach prowadzonych 

przez Klub Integracji Społecznej? .............................................. 

46.3. W tym osób uzależnionych od alkoholu: 

.............................................. 

 

VI. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. 
 

47. Proszę podać ogólną liczbę rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminne-

go/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku: 

 

............................. 

 

48. Proszę podać liczbę rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego/Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku, objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny:  

 

.............................. 

 

49. Proszę podać wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2012 przez Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa w 

pyt. 48): 

 

........................... zł 

 

50. Proszę podać liczbę telefonów zaufania działających na terenie Pani/Pana gminy: .......................... 

50.1. W tym liczba telefonów zaufania dostępnych całą dobę: .......................... 

 

51. Jeśli na terenie gminy w 2012 roku działał telefon zaufania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych proszę podać, dla jakiej grupy klientów był adresowany: 

1. Osób z problemem alkoholowym TAK   NIE 

2. Członków rodzin z problemem alkoholowym  
TAK   NIE 

3. Ofiar przemocy w rodzinie TAK   NIE 

4. Sprawców przemocy w rodzinie TAK   NIE 

5. Osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin TAK   NIE 

6. Osób w sytuacji kryzysowej (np. ofiary pożarów, wypadków) TAK   NIE 

7. Inne, jakie?............................................................................................................ TAK   NIE 
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52. Proszę podać, jaką kwotę przekazano na funkcjonowanie telefonu zaufania ze środ-

ków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ..........................zł 

 

VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach. 

 

53. Proszę podać ile na terenie gminy w 2012 roku funkcjonowało:  Liczba 

1. Punktów konsultacyjnych udzielających pomocy/porad dla ofiar przemocy w rodzinie: 

 

.................... 

2. Telefonów zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 

3. Schronisk/hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie (proszę nie wpisywać schronisk dla osób bez-

domnych): .................... 

4. Ośrodków interwencji kryzysowej: .................... 

5. Ośrodków wsparcia: .................... 

6. Grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 

7. Grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 

8. Grup socjoterapeutycznych dla dzieci - ofiar przemocy w rodzinie: .................... 

9. Interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: .................... 

10. Interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci: .................... 

11. Programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie: .................... 

12. Inne, jakie........................................................................................................................................... .................... 

 

54. Proszę podać najważniejsze działania podejmowane przez gminę w 2012 roku w celu zwiększenia dostęp-

ności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

(jeśli w gminie podjęto określone działania proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce) 

1. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie:  

2. Uruchomienie telefonu dla ofiar przemocy domowej:  

3. Uruchomienie schroniska/hostelu dla ofiar przemocy:  

4. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej:  

5. Utworzenie ośrodka wsparcia:  

6. Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:  

7. Utworzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie:  

8. Uruchomienie programu edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie: 
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9. Stworzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie: 
 

10. Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 

 

11. Zorganizowanie lub finansowanie szkoleń dotyczących procedury „Niebieskie Karty”: 
 

12. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

13. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci: 
 

14. Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach pomagających ofiarom przemocy 

domowej: 

 

15. Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzi-

nie: 

 

16. Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom przemocy: 
 

17. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
 

18. Uruchomienie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie: 
 

19. Inne, jakie................................................................................................................................ 

 

 

55. Jeśli funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie proszę wymienić instytucje, orga-

nizacje działające w ramach tego systemu: 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

55.1. Kto koordynuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

56. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 ro-

ku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

 

............................. zł 

 

VIII. Profilaktyka szkolna i środowiskowa. 

57. Proszę wymienić programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy ze środków przeznaczonych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2012 roku oraz proszę podać liczbę osób 

uczestniczących w tych programach – uczniów, nauczycieli/wychowawców/pedagogów oraz rodziców.  

(nie chodzi tu o prelekcje/pogadanki, lecz o programy mające określony scenariusz i strukturę) 

1. Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych (proszę wymienić 

jakie) 
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1. Uczniowie 

(łącznie) 

2. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

(łącznie) 

3. Rodzice 

(łącznie) 

   

2. Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych zachowań problemowych (np. agresji) 

(proszę wymienić jakie) 

 

1. Uczniowie 

(łącznie) 

2. Nauczyciele. Wychowawcy, pedagodzy 

(łącznie) 

3. Rodzice 

(łącznie) 

 

   

3. Pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne (proszę podać jakie) 

 

1. Uczniowie 

(łącznie) 

2. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

(łącznie) 

3. Rodzice 

(łącznie) 

 

   

 

58. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 ro-

ku na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych;  

W tym: 

57.1. Na realizację szkolnych programów profilaktycznych: 

 

57.2. Na realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów 

profilaktycznych:  

 

 

............................. zł 

 

............................ zł 

 

............................ zł 
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59. Czy na terenie gminy działały Jeśli TAK to proszę podać 

w 2012 roku?  

 

1. łączną liczbę tego 

typu placówek działa-

jących na terenie 

gminy 

2. łączną liczbę dzieci i 

młodzieży biorących 

udział w zajęciach 

3. łączną liczbę 

wychowawców 

pracujących w 

świetlicach 

ogółem uruchomio–

nych w 2012 r. 

ogółem w tym dzieci  

z rodzin alko-

holowych 

 

1. Świetlica realizująca pro-

gram socjoterapeutyczny 

TAK 

NIE 

     

2. Świetlica realizująca pro-

gram opiekuńczo–

wychowawczy 

TAK  

NIE 

     

 

60. Czy na terenie 

gminy działały w 2012 

r. inne (nieuwzględ-

nione w pyt. 59) miej-

sca pomocy dzieciom z 

rodzin  

z problemem alkoho-

lowym? 

Jeśli TAK to proszę podać: 

1. łączną liczbę tego typu 

miejsc działających na te-

renie gminy 

2. łączną liczbę 

dzieci i młodzieży z 

rodzin alkoholo-

wych biorących 

udział w zajęciach 

3. łączną liczbę wy-

chowawców pracu-

jących w tych miej-

scach 
ogółem uruchomionych  

w 2012 r. 

TAK  

NIE 

    

 

61. Proszę podać liczbę dzieci korzystających z działań na rzecz dożywiania, uczestniczą-

cych w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

 

.............................. 

62. Proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dożywianie dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

.........................zł 

 

63. Proszę podać łączną liczbę wychowawców pracujących w 2012 roku w świetlicach so-

cjoterapeutycznych na terenie gminy, mających specjalistyczne przeszkolenie w zakre-

sie socjoterapii: 

 

 

.............................. 

 



S t r o n a  | 86 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku  

 

64. Proszę podać łączną wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku na działal-

ność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych; 

 

 

..........................zł 

W tym:   64.1. Na działalność świetlic socjoterapeutycznych: 

64.2. Na działalność świetlic opiekuńczo–wychowawczych:  

...........................zł 

...........................zł 

 

65. Proszę podać jakie były inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w 2012 roku oraz środki 

finansowe przeznaczone na te działania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

 Liczba uczestników Przeznaczone środki 

  finansowe 

1. Kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych 

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 

 

2. Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych; 

 

3. Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywa-

ne i realizowane przez młodzież, skierowane do grup ró-

wieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki 

bezalkoholowe, audycje radiowe itp.). 

 

.................................... 

................................... 

.................................... 

 

................................zł 

................................zł 

...............................zł 

 

66. Proszę podać dane dotyczące pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w 2012 roku w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Pani/Pana gminę: 

66.1. Liczba uczestników .............................. 

66.2. Liczba podmiotów, które otrzymały środki finansowe na pozalekcyjne zajęcia 

sportowe (uczniowskie, wiejskie kluby sportowe, świetlice, kluby młodzieżowe itp.) .............................. 

66.3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pozalekcyjne zajęcia 

sportowe. 

 

..........................zł 

66.4. Czy powyższe pozalekcyjne zajęcia sportowe były częścią szerszego programu pro-

filaktycznego? 
TAK   NIE 

66.5. Czy w ramach powyższych pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowany był spe-

cjalny program profilaktyczny? 
TAK   NIE 

 

67. Czy w 2012 roku w Pani/Pana gminie realizowano programy profilaktyczno - inter-

wencyjne dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi  

w tym z alkoholem? (nie chodzi tu o programy profilaktyczne, o których mowa w pyt. 57, 

ale o działania korekcyjno - wychowawcze podejmowane wobec uczniów u których zdia-

gnozowano powtarzające się sięganie po substancje psychoaktywne w tym alkohol)? 

TAK  NIE 
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68. Jeśli TAK proszę podać liczbę młodzieży, rodzi-

ców oraz wychowawców/nauczycieli uczestniczą-

cych w tych programach 

 

1. Uczniowie 

(łącznie) 

............................ 

2. Wychowawcy 

(nauczyciele) 

........................... 

3. Rodzice 

 

......................... 

69. Jeśli TAK proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych na realiza-

cję powyższych programów profilaktycznych. ..........................zł 

 

IX. Edukacja publiczna. 

70. Czy w 2012 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych były realizowane profilaktyczne programy pracownicze  

w zakładach pracy? 

TAK  NIE 

 

71. Czy w 2012 roku Pani/Pana gmina organizowała szkolenia dla właścicieli punktów 

oraz sprzedawców napojów alkoholowych? 
TAK   NIE 

Jeśli TAK proszę podać liczbę szkoleń oraz liczbę osób uczestniczących w tych szkoleniach: 

71.1 Liczba osób:............................................................... 71.2 Liczba szkoleń:....................................................... 

71.3. Proszę podać jaki był zakres tematyczny prowadzonych szkoleń? 

 1. Niesprzedawanie alkoholu osobom nieletnim  

 2. Niesprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym  

 3. Prawno – organizacyjny  

 4. Inne, jakie  

 

72. Czy w 2012 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych były realizowane szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy  

i krótkiej interwencji dla pracowników służby zdrowia ? 

TAK   NIE 

72.1. Jeśli „TAK” proszę podać liczbę osób uczestni-

czących w ww. szkoleniach: 

1. Lekarzy 

 

............................ 

2. Pielęgniarek 

 

............................ 

3. Innych 

 

......................... 

 

73. Proszę podać czy w 2012 roku w ramach gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych były realizowane inne szkolenia? 
TAK   NIE 
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73.1. Jeśli TAK to proszę podać jakie. Proszę o podanie grupy docelowej, dla której szkolenie było przezna-

czone i ewentualnie nazwy szkolenia (proszę nie uwzględniać szkoleń dla członków gminnej komisji opisanych w 

pyt. 34): 

........................................................................................................................................................................................... 

 

74. Proszę podać, jakie w 2012 roku Pani/Pana gmina poniosła wydatki na szkolenia okre-

ślone w pytaniach 70 – 73: .........................zł 

 

75. Czy w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych Pani/Pana gmina prowadziła w 2012 roku działania z zakresu edukacji pu-

blicznej? 

TAK   NIE 

 

76. Jeśli gmina prowadziła działania z zakresu edukacji publicznej proszę wymienić formy tych działań; 

(proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach) 

 

1.  lokalne kampanie telewizyjne 

2.  lokalne kampanie radiowe 

3.  lokalne kampanie prasowe 

4.  plakaty i ulotki  

5.  festyny, imprezy profilaktyczne 

6.  aktywny współudział w ogólnopolskich/regionalnych kampaniach społecznych – organizowanie debat, współ-

praca z mediami 

7.  inne (jakie?):  

 

77. Czy w ramach działań z zakresu edukacji publicznej nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych Pani/Pana gmina wydała w 2012 roku własne publikacje ? (proszę wpisać znak „X” w odpowiednich 

kratkach) 

 

1.  książki 

2.  czasopisma, biuletyny 

3.  płyty CD, DVD 

4.  ulotki 
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5.  plakaty 

6.  strona internetowa 

7.  inne (jakie?) 

 

78. Proszę podać łączną wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 

roku na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plaka-

ty, ulotki itp.) (chodzi o działania określone w pytaniach 75-77): ................................ zł 

 

 

X. Nietrzeźwość w miejscach publicznych. 

79. Proszę podać liczbę nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych 

izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych w 2012 roku:  ...................................... 

 

80. Proszę podać liczbę zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia  

w pomieszczeniach policyjnych w 2012 roku: ...................................... 

 

81. Proszę podać liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień znajdującej się na terenie mia-

sta/gminy w 2012 roku. 

1. łączna liczba klientów w 2012 r. 2. liczba zatrzymanych do wytrzeźwie-

nia w 2012 roku 

3. liczba nieletnich zatrzymanych do 

wytrzeźwienia w 2012 roku 

 

 

 

2.1. mężczyzn 2.2. kobiet 3.1. chłopców 3.2. dziewcząt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.1. Proszę podać liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w innej placówce wskazanej lub utworzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego znajdującej się na terenie miasta/gminy w 2012 roku. 

1. łączna liczba klientów w 2012 r. 2. liczba zatrzymanych do wytrzeźwie-

nia w 2012 roku 

3. liczba nieletnich zatrzymanych do 

wytrzeźwienia w 2012 roku 

 

 

 

2.1. mężczyzn 2.2. kobiet 3.1. chłopców 3.2. dziewcząt 
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81.2. Proszę podać liczbę osób nietrzeźwych przewiezionych (przez Policję – 

Straż Miejską) z Pani/Pana gminy do Izby Wytrzeźwień w innej gminie: ................................................. 

 

82. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych w ramach gminne-

go programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do izb(y) 

wytrzeźwień w 2012 r.: ..............................................zł 

 

83. Czy na terenie Pani/Pana gminy w 2012 roku podejmowane były jakiekolwiek działania na 

rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców? 
TAK   NIE 

83.1. Jeśli TAK, proszę określić formy tych działań 

(proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce ) 

 

1.  Policja informowała gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych o powtarzających się 

przypadkach kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierowców, 

2.  prowadzono program (korekcyjny) dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, 

3.  włączanie do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej szczególnie w 

postaci specjalnych programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, 

4.  prowadzono edukację społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach (poprzez wydawanie ulotek, plaka-

tów, udział w kampaniach lokalnych na rzecz bezpieczeństwa na drogach),  

5.  współpracowano z Policją w ramach policyjnych akcji trzeźwości na drogach, 

6.  inne (jakie?): ................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

XI. Współpraca z innymi samorządami, organizacjami oraz międzynarodowa.  

84. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku gmina współpracowała z innymi gminami? 
TAK   NIE 

84.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.   współpraca formalna np.: w ramach porozumienia międzygminnego/związku gmin 

2.   współpraca nieformalna – bliskie współdziałanie w realizacji poszczególnych zadań 

 

84.2. Jaki był merytoryczny zakres współpracy z innymi gminami – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich 

kratkach 

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój 

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa 

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym 
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4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa) 

7.  badania naukowe, sondaże i analizy 

8.  szkolenia i konferencje 

9.  inne (jakie?): ................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

85. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku Pani/Pana gmina współpracowała  

z samorządem powiatu ? 

TAK   NIE 

 

85.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.   współpraca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje) 

2.   finansowanie/dofinansowanie działań 

 

85.2. Jaki był zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach 

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój 

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa 

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym 

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa) 

7.  badania naukowe, sondaże i analizy 

8.  szkolenia i konferencje 

9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................. 
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86. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku Pani/Pana gmina współpracowała  

z samorządem województwa? 

TAK   NIE 

 

86.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  współpraca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje), 

2.  finansowanie/dofinansowanie działań, 

3.  organizacja wspólnych przedsięwzięć, 

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych. 

 

86.2. Jaki był zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach 

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój 

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa 

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym 

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa) 

7.  badania naukowe, sondaże i analizy 

8.  szkolenia i konferencje 

9.  inne (jakie?) 

 

87. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku Pani/Pana gmina współpracowała  

z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi? 

(nie dotyczy stowarzyszeń/klubów abstynenckich – patrz pytanie 88) 

TAK   NIE 

87.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 
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1.  zlecanie do realizacji zadań 

2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie działań 

3.  organizacja wspólnych przedsięwzięć 

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych 

 

87.2. Jaki był zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach 

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój 

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa 

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym 

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa) 

7.  badania naukowe, sondaże i analizy 

8.  szkolenia i konferencje 

9.  inne (jakie?)  

 

88. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku Pani/Pana gmina współpracowała ze stowarzysze-

niami/klubami abstynenckimi? 

TAK   NIE 

 

88.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  zlecanie do realizacji zadań, 

2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie działań, 

3.  organizacja wspólnych przedsięwzięć, 

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych. 

 

88.2. Jaki był merytoryczny zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach 
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1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój 

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa 

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym 

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa) 

7.  badania naukowe, sondaże i analizy 

8.  szkolenia i konferencje 

9.  inne (jakie?) 

 

89. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku Pani/Pana gmina współpracowała  

z partnerami z zagranicy? 

TAK   NIE 

89.1. Jaki był merytoryczny zakres tej współpracy? 

 

 

XII. Badania i ekspertyzy. 

90. Czy Pani/Pana gmina zlecała w 2012 roku przeprowadzenie badań naukowych, 

sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych? 

TAK   NIE 

 

90.1. Jeśli TAK, proszę zaznaczyć właściwe kratki: 

 

1.  diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmująca różne aspekty problemów  

2.  diagnoza problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej  

3.  badania dotyczące rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholowych wśród osób dorosłych 

4.  badania dotyczące postaw i opinii społecznej nt. problemów alkoholowych 

5.  badania dotyczące przemocy w rodzinie 

6.  inne (jakie?)  

Jeśli TAK – prosimy przesłać do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniki 

tych badań. 
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XIII. Finansowanie działań. 

91. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę  

z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsię-

biorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazo-

wych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.  

 

 

..................................... zł 

 

92. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie 

gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w 2012 roku.  

 

..................................... zł 

 

93. Proszę podać wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na 

realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych w 2012 roku.  

 

..................................... zł 

94. Proszę podać wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na 

realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku. ..................................... zł 

 

95. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom poza-

rządowym na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.  

 

..................................... zł 

96. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom poza-

rządowym na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciw-

działania narkomanii w 2012 roku. ..................................... zł 

 

97. Czy oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych Pani/Pana gmina przeznaczyła na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku 

inne środki finansowe: 

TAK   NIE 

1. Z własnego budżetu  2. Z innych źródeł (proszę podać z jakich?): 

 

Proszę podać wysokość tych środków 

.................................................................... zł 

Proszę podać wysokość tych środków 

....................................................................... zł 

 

 

 


