
UCHWAŁA NR LVI/451/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) i art. 10 ust 1 – 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) w zw. z art. 21 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw                                                                
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2469.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2022 r. 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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1. Wprowadzenie 

 
  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

na lata 2022-2025 jest wynikiem obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

ustawą z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Poz. 2469). 

1. Program stanowi kontynuację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku (który traci 

swoją moc obowiązującą 31 marca 2022 roku) oraz analogicznych programów wcześniejszych. 

Program zakłada realizację działań, które są zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2021 r. 

poz. 1119, z późn. zm.), jak i z kierunkami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 

29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). Ustawy te nakładają na JST prowadzenie działań w 

obszarze profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej osób uzależnionych 

czyniąc je zadaniami własnymi gminy, a wspomniana wcześniej nowelizacja określa obowiązek 

uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii. Znaczenie przeciwdziałania uzależnieniom podkreśla fakt, że profilaktyka uzależnień (w 

tym uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych) jest jednym z celów 

operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W dokumencie tym, jako 

realizatorów działań, wskazano także JST – dotyczy to wszystkich działań w ramach zintegrowanego 

przeciwdziałania uzależnieniom, w tym od alkoholu oraz zadań na rzecz „ograniczania stosowania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP” w ramach 

przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków. 

2. Przeprowadzone ewaluacje poprzednich programów wskazują na zasadność kontynuacji działań w 

tym obszarze z rekomendacją wprowadzenia niezbędnych modyfikacji. Na te potrzeby odpowiada 

niniejszy Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Bystrzyca Kłodzka. 

 

2. Podstawy prawne programu 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 2022-2025 wskazano kierunki działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynikające z Narodowego Programu Zdrowia w oparciu                

o zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz możliwości systemowe. Nadrzędnym celem Programu jest 

wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 

szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych oraz występowaniem określonych typów zachowań. Dla realizacji celu nadrzędnego 

zaplanowano 3 cele operacyjne, w ramach których przewidziano 22 zadania. Zadania dotyczą bezpośrednio 
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profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym. Realizacja wszystkich zadań poprzez 

działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także z obszaru reintegracji społecznej                 

i zawodowej służą osiągnięciu celu nadrzędnego Programu. 

Podstawy prawne Programu stanowią: 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego  

Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642), w którym zdefiniowano cel 

operacyjny nr 2 – Profilaktyka uzależnień oraz określono zadania służące jego realizacji w obszarach 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, tytoniu (nikotyna) oraz od występowania określonych typów 

zachowań (uzależnienia behawioralne). 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) stanowiąca dokument określający zadania z zakresu 

profilaktyki i  przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego określają art. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze 

zm.) określająca działania związane z profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją, ograniczaniem szkód 

zdrowotnych i społecznych oraz ich realizatorów i źródła finansowania. 

4) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. 

zm.) określająca zadania z zakresu zdrowia publicznego (jednym z zadań z tego zakresu jest promocja 

zdrowia) podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu 

zdrowia publicznego oraz 

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1249), 

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

i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 218.), 

8) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. 

zm.), 

9) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1,66) 

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

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.), 

12)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 

zm.), 
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13)Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.). 

 

        Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wspomnieć, co wiadomo o konsumpcji alkoholu                          

w czasach pandemii COVID-19. Średnio 11,3 litra czystego alkoholu rocznie przypada na mieszkańca kraju 

należącego do UE - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

uwzględniającego 52 kraje świata. Raport pokazuje, że podczas pierwszego lockdownu 43 proc. osób zgłosiło, 

że piło częściej; 25 proc. deklarowało, że rzadziej, a 32 proc. nie zgłosiło żadnych zmian w tym względzie. 

Okoliczności spowodowane zamknięciem gospodarek sprawiły, że sprzedaż alkoholu w barach                                   

i restauracjach gwałtownie spadła, ale została zastąpiona wzrostem sprzedaży poza lokalami (m.in.                           

w sklepach internetowych i detalicznych). 
1
 

 

3. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka 

3.1. Skala wielkości spożywania  napojów alkoholowych                                 

   Wg analiz OECD na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. To 

odpowiada mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku 15 lat                       

i więcej. Co najmniej raz w miesiącu upija się 35 proc. dorosłych - oznacza to, że na jedną "okazję" 

wypijamy ponad 80 proc. butelki wina lub 1,5 litra piwa. W rozróżnieniu na płeć - mężczyźni w naszym 

kraju spożywają 18,4 litra czystego alkoholu na mieszkańca rocznie, w przypadku kobiet jest to 5,6 litra. Co 

ciekawe, kobiety o 62 proc. częściej upijają się (w miesiącu), jeśli mają wyższe wykształcenie. 

Jeżeli zaś chodzi o młodzież 17 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt w wieku 15 lat co najmniej dwa razy                  

w życiu piło alkohol. Autorzy raportu podkreślają, że dzieci, które nigdy nie były pijane, mają o 42 proc. 

większe szanse na dobre wyniki w szkole. 
Jak takie spożywanie alkoholu może wpłynąć na oczekiwaną długość życia? Analizy w 52 krajach 

wskazują, że generalnie do 2050 r. średnia długość życia spadnie o 0,9 roku. Największe spadki 

prognozowane są jednak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wg szacunków w ciągu następnych 30 

lat z powodu chorób i urazów spowodowanych piciem alkoholu średnia długość życia skróci się u nas o 1,6 

roku. Prognozy te uwzględniały wypijanie jednego drinka dziennie u kobiet i średnio 1,5 drinka dziennie                    

u mężczyzn. 

To wysoki wynik (na pokazanym wykresie jest to wskaźnik HALE). Gorzej od nas wypada tylko Litwa 

(długość życia skróci się o 1,9 roku) i Rosja (1,7 roku). Wskaźnik dla Estonii i Łotwy również wynosi 1,6 

roku. 

Szczegóły przedstawia poniższy wykres. 

                                                 
1

https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/zyj-zdrowiej,picie-alkoholu---jak-wypadaja-polacy--nowy-

raport-oecd,artykul,90827573.html 
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Wykres 1. Wpływ spożycia alkoholu na długość życia 

  

Źródło: oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm 

 Wg zebranych danych całkowitą abstynencję deklaruje 19 proc. z nas, to o 8 proc. więcej niż rok temu. Jeśli 

chodzi o pijących - wśród kobiet odsetek ten wynosi 76 proc., wśród mężczyzn - 87 proc. 

Mimo że generalnie spadła liczba osób sięgających po alkohol, to jednocześnie o 1 proc. wzrosło codzienne 

spożycie tej używki. 

Szczegóły poniżej. 

Wykres 2. Częstotliwość picia alkoholu wśród Polaków 

 Spożycie alkoholu wśród Polaków. Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021 
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Po jaki alkohol Polacy sięgają najczęściej? Po piwo - 5 proc. spożywa codziennie, 10 proc. kilka razy        

w tygodniu. Jeśli chodzi o wódkę - codziennie pije ją 5 proc. pijących mężczyzn i 1 proc. kobiet, ale już 

kilka razy w miesiącu konsumuje ją 21 proc. Polaków i 8 proc. Polek.
2
 

 Na przełomie lutego i marca 2022 roku zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące 

problemów uzależnień  występujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. W ramach badania wypełniono 

dwie ankiety. Pierwszą przeprowadzono wśród 100 dorosłych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka, 

drugie badanie zrealizowano z 72 uczniami szkół ponadpodstawowych. 

 Analizując hierarchię problemów społecznych w gminie Bystrzyca Kłodzka problem alkoholizmu 

jest jednym z czołowych problemów społecznych obserwowanych przez badanych mieszkańców gminy. 

Niewłaściwe spożywanie alkoholu może mieć negatywny wpływ zarówno na środowisko rodzinne,  

dotykając poszczególnych członków rodziny, jak i na środowisko społeczne, przyczyniając się do 

zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. 

 

Wykres 3. Najważniejsze problemy społeczne w gminie Bystrzyca Kłodzka 

 

 

 Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 

 Mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka zapytano o częstotliwość spożywania alkoholu.                            

Z uzyskanych danych wynika, że największa grupa badanych mieszkańców alkohol spożywa okazjonalnie. 

Co trzeci uczestnik badania – spożywa alkohol kilka razy w miesiącu. Część badanych – nie spożywa 

                                                 
2

https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/zyj-zdrowiej,picie-alkoholu---jak-wypadaja-polacy--nowy-

raport-oecd,artykul,90827573.html 
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alkoholu wcale. Kilka razy w tygodniu alkohol spożywa – 8,0% badanych. W opinii mieszkańców problem 

uzależnienia od alkoholu jest średni. Mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej sięgają najczęściej po piwo i wino, 

rzadziej spożywając napoje wysokoprocentowe. 

 Uczestników badania zapytano także o miejsca spożywania alkoholu oraz o sytuacje związane                     

z piciem alkoholu. Poniżej przedstawiono informacje o typach okazji picia napojów alkoholowych. Każda                 

z badanych osób mogła wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego suma wskazań jest większa niż 100%. 

Okazuje się, że mieszkańcy gminy Bystrzyca Kłodzka najczęściej spożywają alkohol podczas zabawy 

tanecznej, dancingu, dyskoteki – 30,0% oraz przy okazji wesela – 30,0% odpowiedzi, zaplanowanych 

spotkań towarzyskich – 26,0%, imienin i urodzin – 25,0% wskazań. Takie okazje spożywania alkoholu są 

zdecydowanie najczęściej praktykowane przez badanych. Znaczna grupa respondentów spożywa alkohol  

podczas Świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok) – 11,0% odpowiedzi a także podczas 

niezaplanowanych spotkań towarzyskich – 8,0%. 

 

Wykres 4. Okazje do wypicia alkoholu to zaplanowane spotkania towarzyskie, imieniny urodziny, wesele 

lub zabawa taneczna, dansing, dyskoteka. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 

3.2. Dostępność napojów alkoholowych 

Czynnikiem wpływającym na wysokość spożycia alkoholu, a także na problemy związane 

z piciem alkoholu jest fizyczna możliwość jego nabycia mierzona m.in. liczbą punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na danym obszarze. 

W Polsce zasadniczą rolę w formułowaniu strategii ograniczania dostępności fizycznej alkoholu, biorąc 

pod uwagę instrumenty regulacji prawnych, mają jednostki samorządu terytorialnego. 
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 Uchwałą  NR LVII/509/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej 

ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia           

w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym: 

1) 115 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

2) 98 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 

wyjątkiem piwa), 

3) 91 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 Ponadto został ustalony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

1) 57 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

2) 41 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 

wyjątkiem piwa), 

3) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Również został ustalony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, w tym: 

1) 58 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

2) 57 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z 

wyjątkiem piwa), 

3) 56 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających  powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Wykres 5. Czy Pani/Pana zdaniem liczba punktów sprzedaży piwa, wina i wódki na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka powinna się …? 

 

 

Źródł
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uważają, że dystrybucja alkoholu nie powinna być w jakikolwiek sposób ograniczona, 60% nie ma zdania na 

ten temat. 

 Wyniki badania ESPAD w 2019 r. wykazały, że w ocenach badanej młodzieży poziom dostępności 

napojów alkoholowych jest wysoki. Uczniowie pierwszych klas szkół średnich, a więc młodzież w wieku 

15-16 lat, uznali za bardzo łatwe do zdobycia: piwo – 43,3%, wino – 35,8% i wódkę – 33,9%. Znacznie 

mniejszy odsetek tej grupy badanych uznał za niemożliwe do zdobycia piwo (5,3%), wino (7,2%) i wódkę 

(9,2%). Dostępność poszczególnych napojów alkoholowych w ocenach trzecioklasistów jest znacznie 

wyższa, co nie powinno dziwić, bowiem badanym ze starszej grupy do pełnoletniości niewiele brakuje,                   

a niektórzy już ją osiągnęli. Odsetki deklarujących łatwy dostęp największe są w przypadku piwa 85,7%,       

a najmniejsze w przypadku wódki 82,6%. Jedynie niewielki odsetek tej grupy badanych uznał za niemożliwe 

do zdobycia: piwo – 1,8%, wino – 2,2% i wódkę – 1,9%. 

Wyniki badania przeprowadzonego w 2019 roku wskazują, że dostępność napojów alkoholowych wśród 

uczniów klas pierwszych jest na poziomie roku 2015. Zwiększyła się natomiast dostępność piwa, wina                       

i wódki wśród uczniów klas trzecich. 

Wykres 6. Ocena dostępności kupna alkoholu przez badanych uczniów w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 Respondentów poproszono także o wskazanie czy wiedzą, gdzie na terenie gminy Bystrzyca 

Kłodzka należy szukać pomocy dla bliskich mających problemy alkoholowe. Na tak postawione pytanie 
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twierdząco odpowiedziało łącznie 93,0% ankietowanych. Z kolei łącznie 7,0% badanych nie wie, gdzie 

należy szukać pomocy. 

 

Wykres 7. Proszę powiedzieć, czy gdyby ktoś z Pani/Pana bliskich miał problemy z alkoholem 

wiedział(a)by Pani/Pan, gdzie szukać pomocy? 

  

 

 Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 

  

3.3. Profilaktyka szkolna 

 Dynamikę problemu picia alkoholu przez młodzież szkolną obrazują wyniki badania ankietowego 

ESPAD przeprowadzonego w 2019 roku, a dotyczącego używania alkoholu 

i narkotyków przez młodzież szkolną
3
. Wyniki badania wskazują, że napoje alkoholowe są najbardziej 

rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce                         

w dorosłej części społeczeństwa. Próby picia ma za sobą 73,5% uczniów klas pierwszych szkół średnich                       

i 94,4% uczniów trzecich klas szkół średnich. W starszej kohorcie zarówno wśród dziewcząt jak i wśród 

chłopców picie kiedykolwiek w życiu było ok. 1,5% wyższe niż w próbie ogólnopolskiej. U osób młodych 

nie ma zasadniczych różnic w picu napojów alkoholowych zarówno wśród chłopców i dziewcząt. 

 Okazjonalnie (w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem) piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 

61,6% młodszych uczniów i 92,4% uczniów starszych. Porównując wyniki badania z 2015 i 2019 roku 

można dostrzec, że odsetek młodzieży okazjonalnie pijącej alkohol zwiększył się wśród 17-18 latków o 

3,1%. W zakresie częstego używania alkoholu (w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem) spadł odsetek 

                                                 
3

 Sierosławski J.: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych 

zrealizowanych w województwie małopolskim w 2019 roku. Europejski program badań ankietowych w szkołach 

ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2019. 
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pijących 15-16 latków z 40,95% do 38,8%, natomiast wzrósł w starszej grupie z 80,1% do 81,5% i jest na 

poziomie wyższym niż w kraju (76,1%). Są to odsetki znacznie wyższe od tych, jakie opisują palenie tytoniu, 

które wskazują, że aktualni konsumenci wyrobów tytoniowych (palili w ciągu ostatnich 30 dni) to około 25% 

młodszych i 43% starszych uczniów. 

Tabela. 1.  Spożycie napojów alkoholowych przez młodzież w 2015 i 2019 roku w ujęciu procentowym. 

 

Picie 
Małopolska Polska 

15-16 17-18 15-16 17-18 

Kiedykolwiek w życiu 
2015 74,9 93 83,8 95,8 

2019 73,5 94,4 80 92,8 

W czasie 12 miesięcy 
przed badaniem 

2015 61,3 89,3 71,7 92,7 

2019 61,6 92,4 67,9 92,8 

W czasie 30 dni przed 
badaniem 

2015 40,9 80,1 48,6 82,3 

2019 38,8 81,5 46,7 76,1 

 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM na 

podstawie danych z badań ankietowych ESPAD 2015 i ESPAD 2019 

 Na wzrost odsetka młodzieży przekraczającej próg nietrzeźwości tzn. upijającej się okazjonalnie 

wpłynął w dużej mierze udział dziewcząt. Między 2015 a 2019 rokiem odsetek dziewcząt, które w ciągu 

ostatnich 30 dni przekroczyły próg nietrzeźwości wzrósł w młodszej kohorcie o 4% a w starszej aż o 7,5%. 

 W konsumpcji poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed 

badaniem zarówno wśród pierwszoklasistów i trzecioklasistów najwyższe odsetki dotyczyły piwa, następnie 

wódki i wina. Piwo piło w tym okresie, co najmniej 38,2% uczniów klas pierwszych i znacznie więcej, bo 

71,6% uczniów klas trzecich. Picie wódki zdarzyło się w tym czasie niemal jednej trzeciej uczniów                            

z młodszej grupy wiekowej (31,8%) i ponad dwóm trzecim uczniów starszych (70,0%). Wino piła prawie 

jedna czwarta (22,8%) młodszej młodzieży objętej badaniem i prawie połowa (47,9%) uczniów ze starszej 

grupy. 

 W Bystrzycy Kłodzkiej chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło napoje alkoholowe 69% 

badanych uczniów ze szkół ponadpodstawowych a w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 31% 

respondentów. 

Najbardziej popularnym napojem dla młodzieży w naszej gminie jest piwo i wino. 
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Wykres 8. Czy paliłeś/aś tytoń, używałeś/aś e-papierosów, piłeś/aś napoje alkoholowe ? 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 53% 

badanych uczniów,  czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 22,0% . 

Palenie tytoniu jest obecnie podobnie rozpowszechnione wśród dziewcząt jak i wśród chłopców. Picie 

napojów alkoholowych jest nieznacznie bardziej rozpowszechnione wśród chłopców, niż wśród 

dziewcząt, chociaż niektóre wskaźniki picia są już takie same. 

 Używanie e-papierosów okazało się bardzo rozpowszechnione wśród starszej młodzieży 

zarówno, jeśli chodzi o używanie kiedykolwiek w życiu (odpowiednio 55%) jak i o ostatnie 30 dni 

przed badaniem (odpowiednio 16%). 

4. Diagnoza problemów narkotykowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka 

 Do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą takie substancje 

legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz szeroka gama substancji nielegalnych. 

Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, których produkcja i obrót są czynami 

zabronionymi przez prawo. W języku publicystyki substancje te często nazywane są narkotykami.  Na 

pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia eksperymentowania znajdują się marihuana i haszysz 

(28% wśród uczniów szkół ponadpodstawowych), na drugim leki uspokajające i nasenne bez przepisu 

lekarza (21%), a na trzecim miejscu amfetamina,  ecstasy (3%) oraz kokaina (3%). 

e-papierosy-w czasie ostatnich 30 dni
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Jednym z podstawowych źródeł danych o skali używania substancji psychoaktywnych są 

reprezentatywne ogólnopolskie badania w populacji generalnej. W opracowaniu wykorzystano dane                         

z różnych badań przeglądowych prowadzonych zgodnie z programami badań określanymi przez wskazanych 

autorów, zawierających ostatnie dostępne dane. Dane statystyczne  przedstawione w niniejszym opracowaniu 

bazują na danych pochodzących z: „Diagnozy społecznej 2015” wydawanego przez Radę Monitoringu 

Społecznego, „Raportu z badania ESPAD 2019” oraz wyników badań z Ankiety przeprowadzonej wśród 

uczniów szkół ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. 

4.1. Stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną 
 

Wykres 9. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu wśród przez młodzież w wieku 15-16 lat 

 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia, Rodziny Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM na 

podstawie danych z „Raportu z badań ankietowych zrealizowanych w województwie małopolskim w 2019 roku – 

ESPAD” 

 

   Dane z badania ankietowego „Raport ESPAD 2019”
4
 przeprowadzonego wśród małopolskiej młodzieży 

szkolnej, wskazują, że podobnie jak w badaniach ogólnopolskich uczniowie ze szkół średnich, w wieku od 

15 do 18 lat, znacznie rzadziej sięgają po substancje nielegalne, niż substancje prawnie legalne w Polsce 

(głównie alkohol i wyroby tytoniowe). Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość 

stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Według badania z 2019 

roku, chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 18,3% młodszych uczniów
5
 (19,9% w 2015 

r.
6
) i 38,9% starszych

7
 (wzrost o 4,9% względem 2015 r.

8
). 

                                                 
4
 Sierosławski J.: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie 

małopolskim w 2019 roku. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2019. 
5
 W badaniu ESPAD w 2019 r. przebadano 1425 młodszych uczniów w wieku 15-16 lat – uczniów pierwszych klas szkół średnich. 

6
 W badaniu ESPAD w 2015 r. przebadano 2623 młodszych uczniów w wieku 15-16 lat – uczniów trzecich klas gimnazjów. 

7
 W badaniu ESPAD w 2019 r. przebadano 1267 starszych uczniów w wieku 17- 18 lat – uczniów trzecich klas szkół średnich. 

8
 W badaniu ESPAD w 2015 r. przebadano 2693 starszych uczniów w wieku 17- 18 lat – uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. 
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Na drugim miejscu pod względem stosowania przez młodzież, podobnie jak w 2015 r., uplasowały się 

leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza, które stosowało 13,7% młodszych (15,4% w 2015 r.) i 20,0% 

starszych uczniów (16,8% w 2015 r.) Trzecie miejsce 

w obu grupach wiekowych zajmują substancje wziewne (8,1% 15-16 latków oraz 7,9% 17-18 latków). 

Wykres 10. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu przez młodzież w wieku 17-18 lat 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM na 

podstawie danych z „Raportu z badań ankietowych zrealizowanych w województwie małopolskim w 2019 roku – 

ESPAD” 

 

Na czwartym miejscu w młodszej grupie wiekowej znalazły się leki przeciwbólowe stosowane w celu 

odurzania się używane przez 7,0% uczniów, wśród starszej młodzieży częściej sięgano po esctasy (6,9%). 

We wcześniejszym badaniu z 2015 r. na trzecim miejscu wśród 15-16 latków znalazły się substancje 

wziewne (9,4%), a na czwartym leki przeciwbólowe używane w celu odurzania się (6,1%). W starszej grupie 

wiekowej na trzecim miejscu podobnie jak wśród młodszych uczniów uplasowały się substancje wziewne 

(8,2%), ale na czwartym miejscu znalazła się, zamiast leków przeciwbólowych używanych w celu odurzania 

się, amfetamina (5,2%). 

 Pojawienie się nowych środków psychoaktywnych (dopalaczy) i narkotyków przyczyniło się 

niewątpliwie do wzrostu ich zażywania. W opinii badanych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej problem 

uzależnień od narkotyków jest wysoki. 
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Wykres 11. Skala problemów uzależnień od narkotyków oraz tzw. Dopalaczy wg  badanych uczniów 

Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 Takie zdanie wyraziło 32,0% badanych. Część badanych – 24,0% uważa, że skala problemu jest 

średnia. 17% respondentów uznaje skalę problemu za niską. Część badanych – 27,0% nie potrafiło ocenić 

skali problemu uzależnień od narkotyków i tzw dopalaczy. 

Wykres nr 9 pokazuje, że marihuana była najczęściej używanym narkotykiem. Do jej  używania  przyznało 

się 28%  badanych w przypadku wskaźnika używania kiedykolwiek w życiu. Analizując używanie 

marihuany i haszyszu w ciągu ostatniego miesiąca odnotowujemy 5% badanych używających tej substancji 

Do zażywania amfetaminy w przypadku wskaźnika używania kiedykolwiek w życiu przyznało się 9% 

badanych. 
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Wykres 12. Używanie narkotyków wg  badanych uczniów Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 

 Doświadczenia z lekami uspokajającymi i nasennymi oraz lekami przeciwbólowymi używanymi w celu 

odurzania miało, w przypadku wskaźnika kiedykolwiek w życiu, 21 % badanych uczniów, w czasie ostatnich 

30 dni  - 5 %. 

Kokaina należy do grupy nielegalnych substancji psychoaktywnych, których poziom rozpowszechnienia 

w Polsce nie jest wysoki. Wyniki badań pokazują, że wśród młodzieży odsetek użytkowników zażywania 

kiedykolwiek w życiu, wyniósł zarówno kokainy jak i ecstasy  wyniósł 3%. 

 

 Dla badanej młodzieży miejsce zakupu zależy od rodzaju środka psychoaktywnego. Z internetu 

korzystali użytkownicy leków uspakajających i nasennych (22%), marihuany lub haszyszu byli                          

w mieszkaniu dealera( 10% ) lub w dyskotece (  10% ) wybierali też ulicę lub park (12%). 

Amfetaminę kupowali u dealera( 9% ), na dyskotece, ecstasy również(5%) jak i w dyskotece(7%), 

kokainę 14% chętnych kupowało u dealera a 9% w dyskotece. 
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Wykres.13. Źródła zakupów nowych substancji psychoaktywnych (odsetki badanych) 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

 

 Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych takich jak napoje alkoholowe, czy 

tytoń, jak nielegalnych takich jak narkotyki niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych                      

i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają ludzie bardzo młodzi, nie 

świadomi tego, co może im grozić. Pewne znaczenie profilaktyczne może tu mieć wiedza na temat 

wielorakich niebezpieczeństw związanych z ich używaniem. Nie tylko, dlatego że uświadomienie sobie 

ryzyka skłaniać powinno do ograniczania konsumpcji, ale również, dlatego że stwarza ono szansę 

zadbania o jak największe zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. 

Zdecydowana większość uczniów dostrzega ryzyko szkód związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych. Tylko bardzo nieliczni stwierdzają, że ich używanie nie może być związane                          

z żadnym negatywnym następstwem. 

 

4.2.  Zachowania behawioralne 

Terminem „uzależnienia behawioralne” czy „uzależnienia od czynności” określane są zaburzenia 

zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Do 

takiej formy zaburzeń należą zaburzenia uprawiania hazardu, jak również liczne zachowania wykonywane                         

w sposób kompulsyjny np: związane z internetem i grami (zburzenia grania w gry), z zakupami (zaburzenia 

kompulsyjnego kupowania), z aktywnością fizyczną (zaburzenia uprawiania ćwiczeń), z seksem (zaburzenia 

uprawiania seksu) czy z pracą (silna potrzeba wykonywania pracy lub innych czynności z nią związanych), 
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ale także zachowania związane ze zdrowym odżywianiem się (ortoreksja) czy opalaniem (tanoreksja). Tego 

typu zachowania, mimo że dotyczą czynności regularnych (przystosowawczych), stają się kompulsyjne, co 

oznacza, że bardzo trudno jest nad nimi zapanować i prowadzą one do negatywnych konsekwencji dla 

jednostki i jej otoczenia. Celem tych zachowań, wykonywanych w sposób patologiczny jest nie tyle 

uzyskanie przyjemności, co obniżenie negatywnego afektu – złego samopoczucia, obniżonej samooceny, 

ponurego nastroju.
9
 

Hazard 

Z badania CBOS
10

wynika, że 37% Polaków powyżej 15 roku życia uprawia hazard. To prawie o 3% 

więcej niż w 2015 roku. Jednocześnie widać wzrost w grupie osób grających tylko w jedną grę. Odsetek 

multigraczy spadł. Wzrosła również świadomość potencjału uzależniającego gier hazardowych. Badania 

wskazują, że najczęściej grają na pieniądze: mężczyźni, osoby w wieku 18-34 lata, mieszkańcy miast, osoby 

dobrze wykształcone, osoby dobrze zarabiające, ludzie oceniający swoją sytuację materialna jako dobrą.                 

W grupie ryzyka uzależnieniem od hazardu częściej znajdują się mężczyźni (15,7%) niż kobiety (6,1%), 

osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia 27,5%) oraz bardzo młode (18–24 lata 22,1%), osoby                                  

z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 20,8% (jest to ściśle związane z wiekiem), osoby 

oceniające swoją sytuację materialną jako złą (19,3%). 

W badaniach przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012–2019 odsetek osób definiujących swoją sytuację 

jako nałóg pozostaje bardzo niski. W roku 2019 do nałogowego hazardu przyznało się niespełna pół procent 

badanych graczy (0,4%). W poprzednich latach było to 1,5% (w 2015) oraz 0,7% (w 2012). Niemal wszyscy 

grający na pieniądze określają się jako osoby, które „w żadnym sensie nie czują się nałogowymi graczami”. 

Bodźcem skłaniającym do gry osoby bez problemu hazardowego są powody natury finansowej                              

i rozrywkowej. Deklaracje badanych bez problemu hazardowego różnią się jednak istotnie od deklaracji 

osób znajdujących się w grupie ryzyka. Przede wszystkim dane pokazują, że im wyższe ryzyko uzależnienia, 

tym większa identyfikacja z każdym powodem grania. W przypadku badanych 

z problemem hazardowym na pierwszy plan wysuwają się sprawy finansowe. Grają oni po to, aby poprawić 

swoją sytuację materialną, wygrać choćby małą kwotę, wygrać dużą wygraną, zdobyć pieniądze na „ekstra 

wydatek”, spłacić dług hazardowy, odegrać się. Ponadto grają, bo nie mogą przestać, tkwią w środowisku, 

które również gra oraz jest to sposób poradzenia sobie ze stresem. 

Wyniki badania ESPAD 2019 przeprowadzonego wśród uczniów klas I szkół średnich (15-16 lat) oraz 

uczniów klas II szkół średnich (17-18 lat) województwa małopolskiego wskazują,że około jedna szósta 

pierwszoklasistów (16,8%) oraz blisko jedna czwarta trzecioklasistów (22,5%) ma za sobą doświadczenia 

gry na pieniądze. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem uczestniczyło w grach hazardowych 5% 

piętnasto-szesnastolatków i 10,8% siedemnasto-osiemnastolatków. 

W młodszej kohorcie największą popularnością cieszyły się gry w karty lub kości (10,2%) oraz loterie 

takie jak bingo czy lotto (9,2%). Najczęściej respondenci grali w nie raz na miesiąc lub rzadziej. Najmniejszą 

                                                 
9
 J. M. Jaraczewska, M. Adamczyk-Zientara, Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie. Warszawa 2015 

10
 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących 

hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019. Raport z badań, Warszawa, maj 2019 
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popularnością cieszyły się automaty (5,0%) na których najczęściej grano również raz w miesiącu. W starszej 

kohorcie najczęściej deklarowano loterie takie jak bingo czy lotto (14,1%), a najrzadziej grę na automatach 

(4,8%). W próbie ogólnopolskiej badani z młodszej grupy najczęściej wskazywali karty lub kości,                         

a z starszej grupy – zakłady sportowe. 

Internet 

Według opublikowanych przez GUS danych z 2019 r. 99,3% gospodarstw domowych 

z dziećmi wykorzystuje internet do codziennych aktywności
11

. 

Internet stanowi cenne źródło różnego rodzaju zasobów – od pozyskiwania informacji, 

nawiązywania/utrzymywania kontaktów interpersonalnych, a na rozrywce kończąc. Jednak 

w labiryncie tych zasobów nie brakuje ciemnych zaułków, które mogą stanowić zagrożenie nawet dla 

dorosłych, nie wspominając o dzieciach i młodzieży. 

Z badania CBOS
12

wynika, że problemy z uzależnieniem od Internetu przejawiało w 2019 roku 0,03% 

badanej populacji, co stanowi 0,04% korzystających z sieci. Zagrożonych uzależnieniem od Internetu jest 1,4% 

ogółu badanych, co stanowi 1,9% korzystających z Internetu. Zagrożeni uzależnieniem od Internetu to 

najczęściej badani poniżej 25 roku życia, przy czym najbardziej zagrożeni są niepełnoletni. Wśród osób                 

w wieku 15–17 lat, 8% wykazuje zagrożenie uzależnieniem bądź uzależnienie od sieci, natomiast wśród 

użytkowników z grupy wiekowej 18–24 lata zagrożonych uzależnieniem jest 4,2%. Obecnie wśród 

użytkowników Internetu zagrożenie uzależnieniem od sieci znacznie częściej dotyczy mężczyzn (3,5%) niż 

kobiet (2%), osób zamieszkujących w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (4,5%). Ponad 

połowa (50,2%) przeciętnych użytkowników sieci spędza w Internecie średnio w ciągu doby nie więcej niż 

godzinę, podczas gdy większość zagrożonych uzależnieniem od sieci korzysta z niej przez co najmniej 

cztery godziny na dobę. 

Raport z badań dotyczący problematycznego używania internetu przez młodzież
13

 wskazuje, że wśród 

polskich nastolatków w wieku 12–17 lat problematyczne używanie internetu (PUI) występuje u 11,9% z nich, 

11,4% to osoby z częściowymi objawami PUI, a 0,5% – z nasilonymi objawami PUI. Problematyczni 

użytkownicy internetu to częściej dziewczęta (13,9%) niż chłopcy (9,3%) oraz starsze nastolatki (w wieku 

15–17 lat) niż młodsze (w wieku 12–14 lat). Ponad połowa (52,8%) nastolatków deklaruje, że w ich 

rodzinach obowiązują zasady dotyczące korzystania z internetu. Najpopularniejsza z nich to zakaz 

korzystania w czasie posiłków. Z raportu wynika, że ponad połowa (54,4%) młodych ludzi miała kontakt 

z niebezpiecznymi treściami w internecie. Niemal co trzeci (31,8%) widział w sieci rzeczywiste sceny 

okrucieństwa i przemocy, zaś co czwarty – treści dotyczące sposobów samookaleczania (26,1%), materiały 

pornograficzne (25,2%) lub zachęcające do obrażania innych czy dyskryminujące (23,9%). Nieco mniej osób 

napotkało na treści propagujące zaburzenia odżywania (19%) lub prezentujące sposoby popełniania 

samobójstwa (15,8%). Najrzadziej młodzi ludzie spotykali się z materiałami zachęcającymi do używania 

                                                 
11

 GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019, Warszawa, styczeń 2019 
12

 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących 

hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019. Raport z badań, Warszawa, maj 2019 
13

 K. Makarut, J. Włodarczyk, P. Skoneczna, Problematyczne używanie internetu przez młodzież. Raport z badań. Warszawa 2019 
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narkotyków (8%). Nastolatki problematycznie używające internetu istotnie częściej korzystają z portali 

społecznościowych i udostępniają na nich zdjęcia, oglądają filmiki i śmieszne obrazki. Ponadto istotnie 

częściej słuchają muzyki online, ściągają pliki, oglądają filmy i seriale oraz robią zakupy przez internet.                

W przypadku gier internetowych jedyną różnicą istotną statystycznie między użytkownikami normatywnymi 

a problematycznymi jest granie w gry hazardowe online. Osoby, które używają problematycznie internetu, 

istotnie częściej mają kontakt z niebezpiecznymi treściami, w tym dotyczącymi okaleczania się i sposobów 

popełniania samobójstwa, a także istotnie częściej podejmują zachowania autoagresywne. Istotnie rzadziej 

natomiast spędzają czas offline – aktywnie uprawiając sport, czytając książki lub grając w gry planszowe. 

Gry komputerowe 

Gry komputerowe to najpopularniejszy sposób korzystania z komputera wśród dzieci 

w wieku 4–14 lat. Tak spędza czas 60% dzieci. Gry komputerowe są bardziej popularne wśród chłopców niż 

wśród dziewcząt. Z aktywności tej korzysta 69% chłopców w wieku 4–14 lat i 51% dziewcząt. Wiek dziecka 

jest czynnikiem wyraźnie różnicującym sposób korzystania z komputera. Im starsza grupa wiekowa, tym 

większy odsetek dzieci korzysta z komputera. O ile wśród dzieci w wieku 4–6 lat z komputera korzysta 48%, 

o tyle w grupach starszych (7–10 lat, 11–14 lat) jest to odpowiednio 71% i 85% dzieci
14

.Z badania ESPAD 

2019 wynika, że 33,1% pierwszoklasistów oraz 40,4% trzecioklasistów nie korzystało w ciągu ostatnich 

siedmiu dni z gier komputerowych na urządzeniach elektronicznych. W obu grupach wiekowych odsetek 

grających na urządzeniach elektronicznych w Województwie Małopolskim jest niższy od stwierdzonego                 

w skali kraju. Około 2-3 godziny dziennie poświęca na grę 18,9% pierwszoklasistów w dni robocze oraz 

19,5% w weekendy. Wśród trzecioklasistów ponad 15% spędza na grach 2-3 godziny dziennie w dni robocze 

oraz w weekendy. W młodszej grupie 21,4% badanych wskazuje, że ich rodzice uważają, że poświęcają na tą 

aktywność za dużo czasu, 15,1% badanych deklaruje, że spędza za dużo czasu na graniu w gry, a 10,1% 

badanych ma zły humor, jeśli nie ma dostępu do tych gier. W starszej grupie analogiczne odsetki są niższe 

bądź na podobnym poziomie. 

Zakupoholizm 

Z danych CBOS
15

 wynika, że problem kompulsywnego kupowania dotyczyć może obecnie 3,7% 

populacji Polaków od 15 roku życia. W stosunku do roku 2015 zanotowano minimalny spadek odsetka osób 

zagrożonych uzależnieniem od zakupów (o 0,4 punktu procentowego. Z analiz statystycznych wynika, że 

kluczowe znaczenie dla rozwoju tego uzależnienia ma wiek. Ludzie młodzi, poniżej 35 roku życia, 

zdecydowanie częściej niż starsi wykazują symptomy kompulsywnego kupowania. Kategorią szczególnie 

zagrożoną uzależnieniem od zakupów są osoby w wieku od 15 do 17 lat. W ciągu ostatnich pięciu lat 

zjawisko kompulsywnego kupowania bardzo wyraźnie nasiliło się wśród ludzi bardzo młodych, mających od 

15 do 17 lat. Odsetek najmłodszych respondentów wykazujących symptomy problemowego kupowania 

zwiększył się od 2015 do 2019 roku o 5,5 punktu procentowego, z 8,5% do 14,1%. 

                                                 
14

 J. Węgrzecka-Giluń, Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska. Sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców, 

Warszawa 2013 
15

 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących 

hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019. Raport z badań, Warszawa, maj 2019 
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Z perspektywy czasu szczególną uwagę zwraca ogromny wzrost zagrożenia uzależnieniem od zakupów 

wśród chłopców poniżej 18 roku życia. W 2012 roku symptomy kompulsywnego kupowania były 

zauważalne wśród 2,4% z nich, w roku 2015 w ogóle nie odnotowano tego zjawiska wśród niepełnoletniej 

męskiej młodzieży, w 2019 – problem ten może dotyczyć aż 12,3% z nich. Oznacza to, że młodzi chłopcy, 

mający od 15 do 17 lat, są drugą najbardziej zagrożoną uzależnieniem od zakupów grupą. Pierwszą są 

dziewczęta w tym samym wieku (zjawisko to może dotykać 15,9% z nich). 

Istotne znaczenie ma płeć. Ostatnie badanie potwierdza prawidłowość, zgodnie z którą kobiety bardziej 

niż mężczyźni narażone są na uzależnienie od zakupów. Problem kompulsywnego kupowania może obecnie 

dotyczyć 5,2% kobiet i 2% mężczyzn. 

Badanie CBOS potwierdziło istnienie zjawiska współwystępowania uzależnień behawioralnych – osoby 

przejawiające symptomy uzależnienia od zakupów częściej niż wolni od tego zagrożenia wykazują 

jednocześnie objawy innego problemu. Więcej niż jedna piąta „zakupoholików” to osoby mające 

jednocześnie problem z uzależnieniem od pracy (21,8% wobec 8,6% wśród niemających problemu                        

z kompulsywnym kupowaniem); więcej niż co siódma jest zagrożona uzależnieniem od Internetu (15,1% 

wobec 1,3%). Chociaż odsetek mających problem z hazardem jest porównywalny w obu grupach (i wynosi 

odpowiednio1,5% i 1,7%), to wśród osób z problemem zakupowym częściej można obserwować 

umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia od hazardu (dotyczy to 7,0% z nich i 2,2% niezagrożonych 

uzależnieniem od zakupów). 

W tabeli 2. zaprezentowano rozkłady czasu spędzonego w mediach społecznościowych w typowym dniu 

roboczym i weekendowym w czasie ostatnich 7 dni przed badaniem. Analiza typowego dnia roboczego  

ujawnia badanych którzy spędzili w mediach około godziny – (10 %),, 4-5 godziny dziennie (22,0%), mniej 

osób poświęcało na tą aktywność ok. pół godziny (3%). W przypadku typowego dnia weekendowego 

dominują frakcje badanych  2-3 godziny (29,0%), 6 godzin i więcej spędziło ((19 %) badanych uczniów 

W trakcie weekendu dominuje korzystanie z mediów 6 godzin i więcej (36%), pół godziny wykazało (2%) 

badanych, około godziny – (5%), 2-3 godziny spędziło (9%), natomiast 4-5 godzin (22%) badanych. 

 

Tabela 2. Czas korzystania z mediów społecznościowych w typowym dniu roboczym i weekendowym 

Czas spędzony w mediach 

społecznościowych w czasie ostatnich 7 dni 

(odsetki badanych) Kohorta 

Odpowiedzi 

Pół godziny lub mniej 3% 

Około 1 godziny 10% 

Około 2-3 godzin 29% 

Około 4-5 godzin 22 

6 godzin lub więcej 19% 
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Typowy dzień weekendowy Nie 2% 

Pół godziny lub mniej 2% 

Około 1 godziny 5% 

Około 2-3 godzin 9% 

Około 4-5 godzin 22% 

6 godzin lub więcej 36% 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety 

4.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Głównym celem  Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest prowadzenie działań  dotyczących zapobiegania 

nadużywaniu alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, 

podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu                           

i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów 

motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami 

alkoholowymi. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu 

odwykowemu. Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2050) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                               

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 poz.1249). 

Tabela 3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

L.p

. 

 Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy 

członkowie gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

2018 2019 2020 2021 

1. Osoby uzależnione od alkoholu: 64 103 57 87 

2. Oraz członkowie ich rodzin 5 3 28 60 

3. Osoby, w stosunku, do których gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych podjęła 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia 

od alkoholu 

7 1 7 9 

4. Liczba osób, wobec których gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych wystąpiła do 

sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

5 10 0 3 
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odwykowego 

5. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup 

roboczych, w skład których wchodzili członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

60 48 63 57 

Źródło danych: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej jest organem 

pomocniczym gminy także w zakresie zwiększania dostępności wsparcia kierowanego do osób 

uzależnionych  oraz ich bliskich. 

4.4. Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Rodziny borykające się z problemem uzależnienia i/lub przemocy w rodzinie mogą otrzymać 

wsparcie w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bystrzycy Kłodzkiej 

Tabela 4. Działalność Punktu Konsultacyjnego 

L.p.  Liczba os Liczba osób przyjętych w punkcie  konsultacyjno 

- informacyjnym  w poszczególnych kategoriach klientów: 

218 2019 2020 2021 

1. Liczba osób, które zgłosiły się do Punktu 

Konsultacyjnego 

100 131 170 161 

2. Osoby z problemem alkoholowym 9 103 28 19 

3 Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem 

alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA) 

39 25 19 56 

4. Osoby doznające przemocy w rodzinie                          27 58 24 57 

5. Osoby stosujące przemoc w rodzinie              9 23 6 10 

Źródło danych: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 Punkt Konsultacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, jednak do jego zadań nie 

należy prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, a te 

udzielane są wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Zatem punkt konsultacyjny nie 

jest alternatywą czy konkurencją dla placówek leczenia uzależnień 

4.5. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie 

 Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie rozpoczęła swoją działalność                    

w listopadzie 2019 roku. Prowadzi ją dwóch psychologów. Uczestniczkami są kobiety pochodzące z rodzin      

z problemami uzależnień i występowania przemocy domowej. 
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4.6. Zespół Interdyscyplinarny 

 Doświadczenie  przemocy domowej gdzie współwystępuje problem nadużywania  alkoholu, jest 

złożonym problemem i często do wyjścia z niego potrzebna jest pomoc innych osób. W celu zapobiegania 

przemocy w rodzinie powołany został w 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny w Bystrzycy Kłodzkiej, 

którego zadaniem jest podejmowanie działań w ramach procedury ”Niebieskie Karty”. Zespół 

Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych                               

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, w skład których wchodzą 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy sądowi orz przedstawiciele innych 

podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz 

zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe. 

Tabela 5. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

L.p. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 2018 2019 2020 2021 

1. Ilość spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

4 4 4 4 

2. Ilość założonych Niebieskich Kart 26 24 50 35 

3. Ilość prowadzonych procedur „Niebieskie 

Karty” 

62 40 65 71 

4 Ilość spotkań grup roboczych 191 186 228 24 

5. Ilość zamkniętych Niebieskich Kart 40 35 39  

Źródło danych: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

4.7.Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Centrum Integracji Społecznej realizuje ustawę o zatrudnieniu socjalnym, której celem jest reintegracja 

społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie. 

Tabela 6. Działalność  Centrum Integracji Społecznej 

L.p. Struktura osób z wyszczególnieniem 

przyczyn wykluczenia społecznego: 

2018 2019 2020 2021 

 Liczba uczestników CIS 128 113 66 96 

1. osoby długotrwale bezrobotne: pk 4 - inne 

przyczyny 

42 42 25 - 

2. osoby uzależnionych od alkoholu, 1 12 2 7 

3. osoby niepełnosprawnych, 14 10 5 15 

4. osoby z innych przyczyn społecznych 

(ubóstwo, bezrobocie) 

73 38 14 92 

5. osoby po opuszczeniu zakładu karnego 3 1 0 0 
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6. osoba bezdomna 1 0 0 0 

Źródło danych: Dane z Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Tabela 7. Działalność  Centrum Integracji Społecznej 

L.p. Rotacja uczestników 2018 2019 2020 2021 

1. liczba osób, które zrezygnowały z 

programu 

8 21 16  

2. liczba osób, które zostały usunięte 13 20 26  

4. liczba osób, które ukończyły program 43 34 24 19 

 liczba osób, które podjęły pracę 10 6 4 1 

Źródło danych: Dane z Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 Poniższe tabele przedstawiają dane instytucji, które realizują na terenie  Miasta i Gminy Bystrzyca 

Kłodzka działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

 4.8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

Tabela 8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

L.p. Liczba rodzin, które korzystały z pomocy 

społecznej     

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba rodzin objęta pomocą materialną 

OPS 

529 540 487 403 

2 Z powodu alkoholizmu 107 91 62 66 

3 Z powodu narkomanii 2 2 2 6 

Źródło danych: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

W ramach realizacji swoich zadań pracownicy pomocy społecznej rozpoznają sytuację a w razie 

konieczności prowadzą działania interwencyjne i socjalne; prowadzą działania edukacyjne i motywujące, 

udzielają konkretnych porad w zakresie dalszych działań, możliwości i potrzeby uzyskania pomocy                          

i wsparcia, informują o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc. Monitorują sytuację. 

W przypadku wystąpienia równocześnie przemocy, stosują procedurę ”Niebieskiej Karty”. 
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4.9. Działalność Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 

Tabela 9. Działalność Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 

L.p. KATEGORIA OSÓB wg PROCEDURY 

„NIEBIESKIE KARTY” 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba zatrzymanych w policyjnych 

izbach dziecka 

4/domy 

rodzinne/ 

10 0 0 

2 Liczba zatrzymanych  osób nietrzeźwych 

w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach 

policyjnych 

107 118 59 9 

3 Liczba interwencji domowych 

dotyczących przemocy w rodzinie 31 

31 70 36 

4 Liczba przypadków w których nastąpiło 

izolowanie sprawców od ofiar przemocy 14 

12 25 11 

5 Liczba aktów oskarżenia w sprawach o 

czyny z art. 207 KK skierowanych do 

sądu 

9 8 10 13 

Źródło danych: Dane z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

Psychologiczna pomoc dla osób w potrzebie 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu kłodzkiego w związku z ogromną potrzebą 

wsparcia psychologicznego w trudnym czasie popandemicznym, Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na 

względzie poprawę dostępności i jakości usług psychologicznych świadczonych w ramach interwencji 

kryzysowej, uruchomił przy współpracy  z miastem Nowa Ruda oraz miastem i gminą Bystrzyca Kłodzka - 

Punkty Interwencji Kryzysowej. 

W ramach podpisanego porozumienia Powiat Kłodzki zapewni nieodpłatnie obsługę  i specjalistę,  natomiast 

miasto Nowa Ruda oraz miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka zapewni nieodpłatnie bazę lokalową. 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej, usytuowany jest w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 

8, gdzie funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień                       

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Punkty Interwencji Kryzysowej ułatwią szybszy i tańszy dostęp mieszkańcom, do miejsc, gdzie zostanie 

udzielona pomoc przez specjalistę - psychologa w formie wsparcia psychologicznego mającego na celu: 

- przywrócenie równowagi psychicznej, 

- poczucia bezpieczeństwa osobie, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie 

sobie z nią samodzielnie poradzić. 
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5. Adresaci Programu 

 Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,                                        

a w szczególności: 

1) Dzieci i młodzież, 

2) Rodzice, opiekunowie i wychowawcy, 

3) Konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych, 

4) Osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione, 

5) Rodziny osób z problemem uzależnień i przemocy, 

6) Uchodźcy z Ukrainy 

7) Pracownicy podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, zajmujący 

się zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

 

6. Cele, priorytety i zadania programu 

 Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zwanego dalej "NPZ", 

jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Przy realizacji NPZ niezbędne jest uwzględnienie wpływu skutków zdrowotnych wywołanych przez 

epidemię COVID-19 na zdrowie populacji. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu 

zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu II wojny światowej. Z uwagi na jej specyfikę 

(niezależnie od konieczności nieustannego jej przeciwdziałania i zwalczania skutków) niezbędne jest 

zintensyfikowanie działań mających na celu promowanie zdrowia, ograniczanie narażenia na czynniki 

ryzyka chorób cywilizacyjnych. Epidemia COVID-19, nakładając się na epidemię przewlekłych chorób 

niezakaźnych, powoduje efekt negatywnej synergii. Tym bardziej istotna jest konieczność podjęcia 

kompleksowych, a także zgodnych z aktualną wiedzą naukową, interwencji w obszarze zdrowia publicznego, 

wszelkimi dostępnymi narzędziami. 

Cel Operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025  -  Profilaktyka 

uzależnień 

 Projektodawcy zwrócili uwagę, że wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest zwiększająca się w 

ostatnich latach konsumpcja alkoholu (o 0,04 litra czystego alkoholu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) 

oraz zatrzymanie trendu spadkowego liczby osób palących codziennie wyroby tytoniowe (w ostatnich latach 

na wysokim poziomie - 24 proc.). 

W związku z tym w programie znalazły się m.in.: 

1. Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca), realizowana 

zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz z dobrą praktyką w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom; 

2. Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 
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3. Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

4. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-

wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin 

5. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających 

przemocy w rodzinie 

6. Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 

7. Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja 

podejmowanych działań. 

 

Cel Główny Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

      Wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia ze szczególnym uwzględnieniem szkód                      

o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych ze spożywaniem alkoholu, używaniem 

narkotyków i zachowaniami behawioralnymi 

     Cele operacyjne  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Wspieranie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych                            

w obszarze problematyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków i zachowań behawioralnych 

2. Rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i zachowań 

behawioralnych. 

3. Rozwój oraz wzmacnianie współpracy z instytucjami oraz osobami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych uzależnień, w tym behawioralnych behawioralnych. 

4.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Prowadzenie punktów 

konsultacyjnych 

dla osób uzależnionych, 

i ich rodzin 

-Przyjmowanie zgłoszeń do PK, 

-Ustalanie i aktualizowanie 

harmonogramu pracy 

specjalistów w PK 

-Zakup literatury, materiałów 

biurowych, wyposażenia (w 

miarę potrzeb), prenumerata 

czasopism, zakup ulotek, 

plakatów itp. środków czystości, 

publikacja ogłoszeń. 

-Liczba osób 

zgłaszających 

się do Punktu, 

-Liczba porad 

udzielonych tym 

osobom, 

-Liczba 

zakupionych 

materiałów 

informacyjnych. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

2022-

2025 
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L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

2. Wdrażanie procedury 

zobowiązania do 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Prowadzenie rozmów 

motywujących do leczenia, 

udzielanie informacji o 

działalności GKRPA i 

możliwości podjęcia terapii, 

-Rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych o możliwościach 

uzyskania pomocy, informowanie 

o zjawisku przemocy w rodzinie 

i możliwościach 

przeciwdziałania jej, 

informowanie na temat dostępu 

do działań profilaktycznych, 

placówkach leczenia dla osób 

zagrożonych uzależnieniem lub 

uzależnionych od środków 

odurzających 

-Wydawanie zleceń na 

wykonanie opinii o stopniu 

uzależnienia 

-Kierowanie wniosków do sądu o 

przymusowe leczenie. 

-Liczba 

przyjętych 

wniosków o 

objęcie 

leczeniem 

odwykowym, 

-Liczba osób 

wezwanych na 

posiedzenia 

GKRPA, 

 

 

 

 

 

 

 

GKRP A w 

Bystrzycy 

Kłodzkiej 

2022-

2025 

-Liczba osób 

skierowanych 

na badanie, 

-Liczba 

wydanych opinii 

2022-

2025 

 

 

 

3. Kierowanie do 

uczestnictwa w 

programach pomocy 

psychologicznej i 

psychoterapii dla osób 

dorosłych, 

wychowujących się w 

rodzinach z problemem 

alkoholowym 

-współpraca z Poradnią Terapii 

Uzależnień Alkoholowych w 

Kłodzku, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej oraz Klubem 

Abstynenta”Feniks”w zakresie 

udzielania pomocy osobom 

pochodzącym z rodzin z 

problemem alkoholowym. 

-Ilość instytucji 

i placówek 

-Liczba osób 

uczestniczących 

w programach 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

2022-

2025 

 

4.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej                       

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

L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Pomoc dzieciom                   

z rodzin z 

problemem 

alkoholowych 

1. Finansowanie zadań 

realizowanych przez 

specjalistyczną i opiekuńczą 

placówkę wsparcia dziennego 

prowadzoną w formie: 

-opiekuńczej, w tym kół 

zainteresowań, świetlic, 

klubów i ognisk 

wychowawczych; 

-specjalistycznej; 

-pracy podwórkowej 

realizowanej przez 

wychowawcę-

Przeprowadzenie konkursu 

ofert, podpisanie umowy, 

-Ilość placówek, 

w których 

realizowany jest 

program 

-Liczba 

uczestników 

-Liczba 

programów 

-Liczba osób 

uczestniczących 

w programach 

-OPS 

-placówki 

realizujące 

program 

-organizacje 

pożytku 

publicznego 

2022-

2025 
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L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

monitorowanie realizowanego 

zadania 

2. Dofinansowanie szkoleń                   

i kursów specjalistycznych            

w zakresie pracy z dziećmi                

z rodzin z problemem 

alkoholowym/problemem 

przemocy; 

3. Dofinansowanie 

programów 

psychoedukacyjnych dla 

rodziców, kształtujących 

odpowiednie umiejętności 

wychowawcze; 

 

4. Finansowanie dożywiania 

dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

2. Pomoc 

psychologiczna i 

terapeutyczna dla 

rodzin z problemem 

uzależnień i 

przemocy w 

rodzinie 

Zawarcie umów ze specjalistami. -Ilość 

specjalistów 

-Liczba osób 

korzystających z 

pomocy 

-Liczba 

udzielonych 

porad 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Bystrzycy 

Kł. 

 2022-

2025 

3. Grupa wsparcia dla 

kobiet  z 

problemem 

uzależnień i 

przemocy w 

rodzinie 

1. Rekrutacja uczestników 

do grupy wsparcia; 

2. Zawarcie umów ze 

specjalistami; 

3. Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych o 

możliwościach uzyskania 

pomocy. 

Liczba osób 

zgłaszających się 

do Punktu, 

-Liczba porad 

udzielonych tym 

osobom, 

-Liczba 

zakupionych 

materiałów 

informacyjnych. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Bystrzycy 

Kł. 

 2022-

2025 

  Współpraca z pedagogami i 

psychologami szkolnymi oraz 

dyrektorami szkół w zakresie 

zapewnienia opieki i pomocy 

edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

z rodzin, w których występują 

problemy nadużywania alkoholu i 

stosowania przemocy. 

-Liczba  dzieci 

korzystających z 

programu 

-Liczba porad 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Bystrzycy 

Kłodzkiej 

 2022-

2025 

 Przeciwdziałanie 

przemocy w 

rodzinie 

1.Upowszechnianie 

informacji 

dotyczących 

1. Włączanie się w ogólnopolskie 

kampanie promujące życie 

rodzinne bez przemocy; 

2. Realizacja lokalnych diagnoz na 

temat zjawiska przemocy w 

rodzinie i uzależnień; 

-Liczba kampanii 

-liczba diagnoz 

 

 

 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Bystrzycy Kł 

 

 

 2022-

2025 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 852A4363-466D-4F9B-B0F0-52695EE803CF. Podpisany Strona 31



GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII BYSTRZYCY   KŁODZKIEJ NA  LATA 2022-2025 

 

32 

L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

zjawiska przemocy 

w rodzinie i 

możliwości 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinach, w 

szczególności z 

problemami 

uzależnień 

3. Organizowanie szkoleń z 

zakresu przemocy domowej; 

4. Zapewnienie osobom 

pracującym z członkami rodzin 

z problemem przemocy dostępu 

do stałej  superwizji; 

5. Kontynuowanie współpracy z 

Zespołem Interdyscyplinarnym, 

policją, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Powiatowym 

Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej i Sądem 

Rejonowym w Kłodzku, 

szkołami i służbą zdrowia w 

zakresie realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”. 

 

-Liczba 

podmiotów 

pracujących w 

obszarze 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

  

 

OPS, ZI, 

GKRPA, 

prokuratura,  

sąd, 

placówki 

oświatowe, 

ochrona 

zdrowia, 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

 

4.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Realizacja 

rekomendowanych 

programów 

profilaktycznych 

Wybór programów 

profilaktycznych 

Wybór realizatora 

programów 

Współpraca z 

pedagogami szkolnymi i 

kadrą pedagogiczną dot. 

organizacji i realizacji 

rekomendowanych 

programów 

profilaktycznych 

-Liczba zrealizowanych 

programów 

-Liczba placówek, w 

których zrealizowano 

-Liczba dzieci i 

młodzieży biorących 

udział w programach 

- Liczba rodziców i 

opiekunów biorących 

udział w programach 

OPS, 

placówki 

oświatowe i 

opiekuńcze 

 

 2022-

2025 

2. Realizacja innych 

programów 

profilaktycznych  

autorskich 

Realizacja Programu 

psychoedukacyjnego 

dotyczącego zagrożeń 

wynikających z 

używania substancji 

psychoaktywnych i 

wyrobów tytoniowych 

dla dzieci i młodzieży 

szkolnej 

Wybór realizatora 

programów 

Współpraca z 

pedagogami szkolnymi i 

kadrą pedagogiczną dot. 

przeprowadzenie 

programu. 

-Liczba zrealizowanych 

programów 

-Liczba placówek, w 

których zrealizowano 

-Liczba dzieci i 

młodzieży biorących 

udział w programach 

- Liczba rodziców i 

opiekunów biorących 

udział w programach 

OPS, 

placówki 

oświatowe i 

opiekuńcze 

 2022-

2025 
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L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

3. Realizacja działań 

minimalizujących 

występowanie 

ryzykownych zachowań 

wśród 

dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych poprzez 

kształtowanie i 

wzmacnianie czynników 

chroniących w ramach 

realizacji programów 

rozwoju osobistego i 

społecznego 

Edukacja w zakresie 

wiedzy o szkodliwości 

spożywania alkoholu 

poprzez realizowanie  

programów 

profilaktycznych 

 

-Liczba osób biorących 

udział w programach 

-Ilość podmiotów 

realizujących programy 

OPS, 

placówki 

oświatowe i 

opiekuńcze 

 2022-

2025   

4. Promowanie abstynencji 

i zdrowego stylu życia. 

 

Realizacja 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych 

oraz zagospodarowanie 

czasu wolnego -

Przeprowadzenie 

konkursu ofert, 

podpisanie umowy, 

monitorowanie 

realizowanego zadania 

 

Organizacja kampanii 

edukacyjnych, 

Organizację festynów 

Publikacje wyników 

badań i sondaży 

dotyczących uzależnień i 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

-Liczba dzieci i 

młodzieży 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

zajęciach sportowo-

rekreacyjnych 

-Ilość wyznaczonych 

obiektów, w których 

odbywać się będą 

zajęcia 

OPS, ZI, 

GKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pożytku 

publicznego 

 2022-

2025 

5. Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

społecznych kampanii 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i 

przemocy w zakresie 

promowania życia bez 

nałogów 

Wybór kampanii 

Wybór realizatora 

działań 

Dystrybucja materiałów 

profilaktycznych 

-Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii społecznych 

-Liczba placówek  

instytucji 

uczestniczących w 

kampanii 

 

 

OPS, ZI, 

GKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pożytku 

publicznego 

 2022-

2025 

6 Podejmowanie działań 

edukacyjnych 

skierowanych do 

sprzedawców napojów 

alkoholowych 

 

 

 

Tajemniczy klient 

Wybór realizatora 

programów 

Współpraca z osobami 

pracującymi w punktach 

sprzedaży alkoholu dot. 

przeprowadzenia 

programu 

Liczba zrealizowanych 

programów 

-Liczba placówek, w 

których zrealizowano 

program edukacyjny 

OPS, ZI, 

GKRPA, 

punkty 

sprzedaży 

alkoholu 

2022-

2025 
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L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

7. Przeprowadzenie badań 

związanych z diagnozą 

zachowań 

problemowych, 

używaniem substancji 

psychoaktywnych 

podejmowanych przez 

młodzież oraz ewaluacją 

programów 

profilaktycznych 

Wybór realizatora badań 

 

Liczba dzieci i 

młodzieży 

uczestniczących w 

badaniach 

-Ilość wyznaczonych 

obiektów, w których 

odbywać się będą 

zajęcia 

  

8. 

 

Działania informacyjne 

i edukacyjne 

Edukacja zdrowotna 

Przygotowanie i 

realizacja szkoleń i 

programów edukacyjno-

profilaktycznych dla 

różnych grup 

zawodowych i 

wiekowych, w tym w 

szczególności dla kobiet 

w ciąży, pracowników 

systemu oświaty i 

systemu opieki 

zdrowotnej 

 

Utrzymanie systemu 

informacji o 

realizowanych 

działaniach z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i 

zapobiegania przemocy 

oraz o podmiotach 

realizujących ww. 

zadania 

 

Zakup i dystrybucja 

materiałów 

edukacyjnych, 

informacyjnych i 

profilaktycznych 

dotyczących 

tematyki uzależnień i 

zachowań 

ryzykownych 

- Ilość realizowanych 

szkoleń i programów 

- Liczba uczestników 

szkolenia 

- liczba podmiotów 

realizujących 

działania 

- liczba stron www 

zawierających 

informacje o 

realizowanych 

działaniach 

 

 

-Ilość zakupionych 

materiałów 

informacyjnych oraz 

literatury fachowej 

 

 

OPS, ZI, 

KP 

GKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pożytku 

publicznego 

 2022-

2025 
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4.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych 

 Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Wspieranie działań 

placówek lecznictwa 

odwykowego przez 

m. in.: 

- finansowanie 

programów 

terapeutycznych 

uzupełniających ofertę 

świadczeń zdrowotnych 

NFZ, 

 

Przeprowadzenie 

konkursu ofert, 

podpisanie umowy, 

monitorowanie 

realizowanego zadania 

 

-Ilość placówek 

zdrowotnych 

świadczących pomoc dla 

osób uzależnionych i 

zagrożonych 

uzależnieniem w 

systemie 

ambulatoryjnym 

-Liczba osób 

korzystających 

z pomocy placówek 

ambulatoryjnych, w tym 

osoby uzależnione i 

współuzależnione 

oraz DDA( (Dorosłe 

Dzieci Alkoholików) i 

DDD (Dorosłe Dzieci z 

Rodzin 

Dysfunkcyjnych) 

 

OPS 

placówki 

medyczne 

leczenia 

uzależnienia 

i współuzale-

żnienia 

I-XII. 

2021 

2. Wspieranie programów i 

działań realizowanych 

przez 

stowarzyszenia 

abstynenckie 

Przeprowadzenie 

konkursu ofert, 

podpisanie umowy, 

monitorowanie 

realizowanego zadania 

 

- ilość Klubów 

Abstynenta 

- liczba osób biorących 

udział w programach 

wspierających, 

w tym w 

stowarzyszeniach 

abstynenckich 

OPS, 

Klub 

Abstynenta 

 2022-

2025 

3. Wspieranie programów 

profilaktycznych 

adresowanych do osób 

uzależnionych i ich 

rodzin 

Przeprowadzenie 

konkursu ofert, 

podpisanie umowy, 

monitorowanie 

realizowanego zadania 

Liczba osób 

uczestniczących, 

liczba wspieranych 

organizacji 

OPS, 

instytucja 

realizująca 

zadanie 

 2022-

2025 

 

4.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 reklama 

napojów alkoholowych i art. 15 zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, nietrzeźwym , pod zastaw lub na 

kredyt ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Obsługa administracyjna 

i kancelaryjna Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

a) ustalanie i wypłata 

wynagrodzenia 

członków 

Komisji za realizację 

zadań 

wynikających z Ustawy 

- Liczba przyjętych 

wniosków 

o objęcie leczeniem 

odwykowym 

- Liczba osób, które 

uzyskały 

OPS, 

GKRPA 

 2022 
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L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

 

 

b) zawieranie i obsługa 

umów 

ze specjalistami 

pracującymi na rzecz 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, w tym 

m. in. 

za wykonywanie badań 

oraz 

wydawanie opinii przez 

biegłych sądowych 

w przedmiocie 

uzależnienia, 

d) szkolenia członków 

komisji 

 

informacje o 

możliwościach 

pomocy osobom 

dotkniętym 

chorobą alkoholową i 

ich 

rodzinom oraz z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy 

w rodzinie 

- Liczba osób, z którymi 

członkowie Komisji 

przeprowadzili rozmowy 

motywujące do podjęcia 

leczenia 

w związku z 

nadużywaniem 

alkoholu 

- Liczba osób 

nadużywających 

alkoholu które podjęły 

leczenie 

bez kierowania sprawy 

do sądu, 

po zastosowaniu przez 

członków 

Komisji metody krótkiej 

interwencji. 

- Liczba osób, wobec 

których 

Komisja wystąpiła do 

sądu 

z wnioskiem o wydanie 

postanowienia o 

obowiązku 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

- Ilość wydanych 

postanowień 

GKPRA dot. 

zaopiniowania 

wniosków 

przedsiębiorców 

o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż 

napojów alkoholowych 

2. Finansowanie szkoleń, 

seminariów, konferencji 

dla osób 

zawodowo zajmujących 

się działaniami 

profilaktycznymi 

Finansowanie szkoleń, 

seminariów, konferencji 

dla osób zawodowo 

zajmujących się 

działaniami 

profilaktycznymi 

- Liczba członków 

Komisji 

korzystających ze 

szkoleń 

 

OPS, ZI, 

GKRPA 

placówki 

oświatowe, 

Komisariat 

Policji 

I-XII. 

2022 
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L.

p. 

Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

i terapeutycznymi 

 

i terapeutycznymi 

 

3. Ograniczanie 

dostępności do napojów 

alkoholowych 

 

Kontrola punktów 

sprzedaży napojów 

alkoholowych 

 

Organizacja i 

dofinansowanie szkoleń 

dla sprzedawców 

napojów alkoholowych 

- Ilość kontroli 

przeprowadzonych w 

punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych 

- Ilość zrealizowanych 

szkoleń 

- Liczba uczestników 

UMiG, 

GKRPA 

 

 

OPS, 

GKRPA 

 I-XII. 

2022 

 

 

4.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej 

 

L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Dofinansowanie 

Centrum Integracji 

Społecznej 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego przez 

dofinansowanie 

działalności Centrum 

Integracji Społecznej 

(CIS), którego celem jest 

aktywizacja zawodowa i 

reintegracja społeczna 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym z powodu 

bezrobocia, 

bezdomności, 

uzależnienia od alkoholu 

lub środków 

odurzających 

-Liczba osób 

korzystających 

z oferty CIS 

-Liczba osób 

uzależnionych 

wchodzących do 

programu CIS 

-Liczba osób, które 

podjęły pracę 

w wyniku uczestnictwa 

w zajęciach CIS 

 

OPS, CIS I-XII. 

2022 

 

Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne) 

L.p. Zadanie/projekt Działania Wskaźniki Realizator Termin 

1. Upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej problematyki 

uzależnień behawioralnych, 

w tym wydawanie 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych, prowadzenie 

kampanii społecznych, 

strony i poradni 

internetowej oraz telefonu 

zaufania 

1.Przygotowanie 

i realizacja 

szkoleń i 

programów 

edukacyjno-

profilaktycznych 

dla różnych grup 

zawodowych i 

wiekowych, w 

tym 

pracowników 

Ilość 

realizowanych 

szkoleń i 

programów 

- Liczba 

uczestników 

szkolenia 

- liczba 

podmiotów 

realizujących 

działania 

OPS, ZI, KP 

GKRPA, 

placówki 

oświatowe i 

systemu opieki 

zdrowotnej 

organizacje 

pożytku 

publicznego 

2022-2025 
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systemu oświaty 

i systemu opieki 

zdrowotnej 

 

 

 

 

 

2.Zakup i 

dystrybucja 

materiałów 

edukacyjnych, 

informacyjnych 

i 

profilaktycznych 

dotyczących 

tematyki 

uzależnień 

behawioralnych 

- liczba stron 

www 

zawierających 

informacje o 

realizowanych 

działaniach 

 

 

-Ilość 

zakupionych 

materiałów 

informacyjnych 

oraz literatury 

fachowej 

 

7. Analiza SWOT 

 Aby zwiększyć efektywność działań podejmowanych w ramach realizacji Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, została przeprowadzona analiza SWOT. Stanowi ona zestawienie mocnych                        

i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Bystrzyca Kłodzka. Dokonana została na podstawie informacji 

zawartych w diagnozie. Czynniki w niej zawarte będą wpływać na efekt końcowy realizacji programu. 

Mocne strony Słabe strony 

 Wykwalifikowana kadra Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 Znajomość środowiska lokalnego przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Bystrzycy Kłodzkiej. 

  Świadczenia i programy realizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

 Wysoki poziom wiedzy mieszkańców 

gminy Bystrzyca Kłodzka, na temat 

szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków 

przekłada się na umiarkowane nasilenie zjawiska 

uzależnienia od nich; 

 Sprzedawcy alkoholu reprezentują 

świadomą postawę w stosunku do przepisów 

prawa, które uniemożliwiają sprzedaż alkoholu 

 Niska aktywność fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych  w obszarze prze-

ciwdziałania przemocy domowej i uzależnień. 

  Mały udział wolontariuszy w realizacji 

działań z obszaru problemów uzależnień oraz 

innych problemów społecznych. 

 Niska świadomość u mieszkańców Gminy 

Bystrzyca Kłodzka  możliwości uzyskania 

pomocy od instytucji zaufania publicznego, w 

zakresie uzależnień behawioralnych 

 Brak wiary członków rodzin z problemem 

alkoholowym oraz doznających przemocy, w 

skuteczność ujawnienia problemu przed Komisją 

do spraw Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zespołem 

Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania 
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osobom nieletnim oraz nietrzeźwym; 

 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, mają 

świadomość oferty zajęć dodatkowych 

 Szeroko rozumiana działalność Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych. 

  Realizacja działań przez Zespół Interdyscy-

plinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie. 

 Gotowość kadr, które działają w obszarach 

dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom 

oraz przemocy domowej do dalszego kształcenia 

się  i rozwijania swoich kompetencji. 

 Szeroka współpraca instytucji w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym pro-

blemom społecznym. 

Przemocy w Rodzinie. 

 Brak zaufania dzieci i młodzieży do osób 

pracujących w szkołach. 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 Coraz częstsze postrzeganie problemu 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz 

uzależnień behawioralnych przez pryzmat 

profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 

 Możliwość implementacji polskich oraz 

międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie 

wspierania i leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków oraz uzależnień 

behawioralnych i zagrożonych uzależnieniem. 

 Możliwość wykorzystania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej 

przeznaczanych na realizację działań 

skierowanych do osób zagrożonych 

uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i 

uzależnień behawioralnych,  uzależnionych oraz 

współuzależnionych. 

 Funkcjonowanie stron internetowych 

promujących prozdrowotny styl życia, 

informujących o możliwym wsparciu dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i 

 Negatywna stereotypizacja problemów 

uzależnień oraz osób uzależnionych 

 Wysoka dostępność napojów alkoholowych 

w stałych punktach sprzedaży oraz podczas 

masowych spotkań i wydarzeń 

  Upowszechnianie się niekorzystnych 

wzorców kulturowych związanych z piciem 

alkoholu, zażywaniem narkotyków i 

zachowaniami behawioralnymi 

 Wpływ reklam napojów alkoholowych 

prezentowanych w środkach masowego 

przekazu propagujących spożywanie napojów 

alkoholowych w kontekście spędzania czasu 

wolnego. 

  Upowszechnianie się nowych technik 

prowadzących do upojenia bądź odurzenia. 

 Wysoki poziom przyzwolenia społecznego 

do picia alkoholu w środowisku rówieśniczym i 

rodzinnym 

 Restrykcyjność przepisów o ochronie 
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zachowań behawioralnych i zagrożonych 

uzależnieniem. 

 Coraz większa liczba kampanii 

medialnych poświęconych problemom 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz 

uzależnień behawioralnych 

 Funkcjonowanie ustaw, rozporządzeń, 

narodowych oraz lokalnych programów 

starających się rozwiązać problem uzależnienia 

od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień 

behawioralnych 

  Dostępność badań ogólnopolskich i 

międzynarodowych w zakresie problematyki 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 

uzależnień behawioralnych 

danych osobowych utrudniająca przekazywanie 

pomiędzy różnymi podmiotami informacji o 

leczeniu i rehabilitacji pacjenta. 

 Przedłużająca się pandemia Covid-19, 

generująca problemy związane z izolacją, utratą 

pracy obniżeniem poziomu życia, może 

wpływać na wzrost przestępczości związanej z 

przemocą w rodzinie. Jak również 

pogłębienie się problemu uzależnienia 

od Internetu oraz telewizji wśród dzieci i 

młodzieży 

 

8. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii została 

powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2014 r. w 

sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Zarządzeniem Nr 0050.88.2021 z dnia 22 marca 2021r. i  Zarządzeniem Nr.0050.93.2021 z 

dnia 30 marca 2021r, zmieniono jej skład. 

8.1. Zadania ustawowe Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

1. Opiniowanie, inicjowanie i współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii.    

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu a w szczególności : 

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

występowaniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,   
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b) wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie jej do zaprzestania 

nadużywania alkoholu i/lub poddania się dobrowolnemu leczeniu,   

c)  w przypadku braku zgody na dobrowolne leczenie się – skierowanie na badania przez 

biegłych(psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,     

d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,       

e) złożenie wniosku  o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego. 

3.W przypadku wystąpienia równocześnie przemocy, uruchomienie procedury ”Niebieskie Karty” 

4. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w  art. 12 ust.1 i 2 

ustawy  limit punktów i zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych).      

5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania  z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych (na podstawie upoważnienia Burmistrza). 

 

8.2. Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub 

wspólnie z funkcjonariuszami  Policji.   

3. Zakres kontroli obejmuje: 

a. zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem, 

b. przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Osoby kontrolujące mają prawo do: 

a. wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest   prowadzona sprzedaż 

napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, w których jest prowadzona ta działalność, 

b. żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych  lub  ustnych wyjaśnień.    

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

kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. 

6. Protokół z  kontroli, kontrolujący przekazują Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.                        

7. Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli, przesyła do organu wydającego zezwolenia pisemną informację o wykonaniu 

zaleceń.      
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8.3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowane jest  z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach środków przeznaczonych na realizację 

zadań związanych      z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.   

2. Członek Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach.       

3. Za udział w posiedzeniach  oraz  innych  pracach  Komisji   członkom Komisji przysługuje ryczałt 

miesięczny. 

9. Zasady organizacji, finansowania oraz sposób realizacji programu 

9.1. Realizatorzy Gminnego Programu 

 Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025  jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej za pośrednictwem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz inne jednostki organizacyjne gminy. 

 

9.2. Przewodnik do finansowania Gminnego Programu 

 Formy finansowania i dofinansowania realizacji zadań gminnego programu: 

1. Powierzanie zadań jednostkom budżetowym gminy w drodze zmiany dysponenta środków 

budżetowych; 

2. Wspieranie zadań z zakresu gminnego programu zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie; 

3. Zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności leczniczej; 

4. Zakupy i zlecenia zewnętrzne (konkursy ofert, zamówienia publiczne). 

5. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania realizowane przez gminę. 

 

9.3. Źródła finansowania Gminnego Programu 

      Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa preliminarz wydatków zgodny projektem budżetu 

na 2022 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 

rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez 

podmioty gospodarcze w roku 2021. 
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9.4. Monitoring problemów związanych z problematyką uzależnień 

 

     Monitoring realizacji gminnego programu prowadzony będzie poprzez: 

a) sprawozdania wewnętrzne – sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego 

Programu będzie integralną częścią rocznego sprawozdania budżetowego składanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Radzie Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) sporządza raport z wykonania w danym roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada 

radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

b)  sprawozdania zewnętrzne dla: 

-Starosty Kłodzkiego 

-Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

-Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
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UZASADNIENIE 

 

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2022-2025 jest wynikiem obowiązków nałożonych na jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) ustawą z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469). 

Program stanowi kontynuację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku, który traci swoją 

moc obowiązującą do 31 marca 2022 roku, oraz analogicznych programów wcześniejszych. Program 

zakłada realizację działań, które są zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie z dnia                                                          

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1119 ze zm.), jak i z kierunkami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 

2005 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.). Ustawy te nakładają na JST prowadzenie działań w obszarze 

profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej osób uzależnionych czyniąc je 

zadaniami własnymi gminy, a wspomniana wcześniej nowelizacja określa obowiązek uchwalenia programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Znaczenie 

przeciwdziałania uzależnieniom podkreśla fakt, że profilaktyka uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków oraz uzależnień behawioralnych) jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025.  
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