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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz.559 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), oraz art. 10 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia 
Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: 35FA40F9-AF5C-48E8-8AB7-2C93593A305A. Projekt Strona 1



 

 

          

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia Ogólne 

1. Wprowadzenie 

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 1, który uwzględnia 52 

kraje świata, średnio w 2018 r. na osobę przypadało 10 litrów czystego alkoholu. Średnia dla państw 

Unii Europejskiej wynosi 11,3 litra na mieszkańca.  Przynajmniej raz w miesiącu upija się 30 proc. 

dorosłych (powyżej 15 lat). W krajach OECD od alkoholu uzależnionych jest 3,7 proc. populacji - to 

ok. 50 mln ludzi. Na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu, co 

najmniej raz w miesiącu upija się 35 proc. dorosłych. 

Z raportu opracowanego  na podstawie badań ankietowych ogólnopolskich ESPAD w szkołach w 

roku 2019, dotyczących używania alkoholu i narkotyków wynika, że napoje alkoholowe są 

najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. (Janusz Sierosławski, 

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań 

ankietowych zrealizowanych w 2019r., Warszawa 2020). 

Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80,0% uczniów z młodszej grupy 15-16 lat i 92,8% 

uczniów z grupy 17-18 lat. Wysoki odsetek badanych przyznało się do przekraczania progu 

nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 11,3% uczniów z 

młodszej grupy i 18,8% ze starszej grupy wiekowej. Picie napojów alkoholowych jest nieznacznie 

bardziej rozpowszechnione wśród chłopców, niż wśród dziewcząt. Uwagę zwraca wysoki poziom 

dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach respondentów. 

Przynajmniej raz w życiu używało substancji nielegalnych takich jak marihuana i haszysz 21,4% 

młodszych uczniów i 37,0% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem 

rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina 

(4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu – ecstasy (5,1%). 

Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w 

czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia marihuanę lub haszysz - przetwory konopi na pierwszym 

miejscu pod względem rozpowszechnienia. Z raportu wynika, że w klasach trzecich gimnazjów 

używało tych środków ponad 16,7% uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 29,6%. 

Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” jest 

niższe niż przetworów konopi. Wśród gimnazjalistów 5,2%, a wśród starszych uczniów 5,3% 

używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek gimnazjalistów, którzy sięgali po „dopalacze” w 

czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł 2,5%. W starszej kohorcie takich uczniów było 2,2%. 

Używanie nowych substancji psychoaktywnych jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż 

wśród dziewcząt.  

                                                           

1 M. MikołajskaJak piją Polacy? Jak wypadamy na tle świata? Raport OECD o spożyciu alkoholu,  

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

oecd,artykul,90827573.html#spozycie-alkoholu-w-polsce-szczegoly-raportu-oecd. 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia .................... 2022 r.
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Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach 

respondentów. Na tym tle dostępność substancji nielegalnych jest oceniana niżej. Spośród substancji 

nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępność przetworów konopi.  

Badani narażeni są przede wszystkim na oferty napojów alkoholowych, spośród substancji 

nielegalnych uczniom najczęściej proponowane są przetwory konopi oraz alkohol produkowany 

nielegalnie domowym sposobem.  

Większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i 

społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen 

respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania, niż rodzaj substancji.  

Oczekiwania wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu formułowane przez młodzież szkolną 

odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód.  

Około jedna piąta uczniów grała, chociaż raz w życiu, w gry hazardowe, tj. takie gdzie stawia się 

pieniądze i można je wygrać. W czasie ostatnich 30 dni takie zachowanie zadeklarowało 5,5% 

uczniów trzecich klas gimnazjów i 7,9% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Można 

szacować, że ok. 1% młodzieży może być zagrożonych hazardem problemowym.  

Porównanie wyników badania z 2019 r. z wynikami wcześniejszych badań w zakresie picia alkoholu 

przez młodzież wykazuje kontynuację trendu spadkowego.  

 Wskaźniki używania przetworów konopi w 2019 r. przełamały wcześniejszy trend wzrostowy.  

Obserwuje się zahamowanie trendu wzrostowego problemu przetworów konopi wśród młodzieży 

szkolnej. Inaczej jest w obszarze napojów alkoholowych – odsetki respondentów skłonnych wiązać 

duże ryzyko z piciem w 2019 r. uległy zwiększeniu. 

W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotowuje się powolną, pozytywną 

tendencję zmniejszania się odsetka uczniów określających swój dostęp jako bardzo łatwy. Podobnie 

dzieje się też z tytoniem.  

Ustawa z 17 grudnia o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 

wskazuje, że zadania związane z uzależnieniami behawioralnymi powinny stanowić element 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, w związku z powyższym w programie zawarte są dane epidemiologiczne związane z 

tego typu uzależnieniami. Zostały one zaczerpnięte z raportu zrealizowanego przez Fundację Centrum 

Badania Opinii Społecznej, pt. „Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacja czynników 

ryzyka i czynników chroniących, hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019”. Z 

opracowanie wynika, że w 2019 roku grający na pieniądze stanowili 37,1% populacji osób w wieku 15 

lat i więcej. W porównaniu do wyniku uzyskanego w badaniu, przeprowadzonym w 2015 roku, 

odsetek ten wzrósł o 2,9 punktu procentowego. W roku 2019, podobnie jak cztery lata wcześniej, 

najwięcej Polaków 15+ grało w tylko jedną grę na pieniądze (21,0%), rzadziej – w dwie lub trzy gry 

(odpowiednio 10,7% i 3,8%), a sporadycznie – w cztery i więcej (łącznie 1,6%). Polacy najczęściej 

grają w gry Totalizatora Sportowego (27,4,0%). Na kolejnym miejscu, ze znacznie słabszym 

wynikiem, plasują się zdrapki (16,3,0%), a dalej loterie lub konkursy SMS-owe (6,3%) oraz automaty 

do gier z tzw. niskimi wygranymi (3,8%). W porównaniu z 2015 rokiem ranking popularności 

poszczególnych gier nie uległ zasadniczym zmianom. 

Według uzyskanych aktualnie danych, 32,8% grających Polaków w wieku 15+ gra bez ryzyka 

uzależnienia, 2,7% charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka uzależnienia, 0,9% – poziomem 

umiarkowanym i tyle samo (0,9%) gra na pieniądze w sposób wysoce ryzykowny (patologiczny 

hazard).Szacuje sie liczbę Polaków w wieku 15+ uprawiających obecnie patologiczny hazard na 27 

073 osoby. 

Wśród przyczyn podejmowania gier hazardowych na pierwszym miejscu znajdują się powody 

finansowe (chęć wygrania pieniędzy – dużych, małych, jakichkolwiek) oraz rozrywkowe. W grupie 

osób grających ryzykownie i patologicznie relatywnie większego znaczenia niż w grupie grających 

bezproblemowo nabierają takie motywy jak: chęć odegrania się, niemożność powstrzymania się 

przed grą, przebywanie w środowisku graczy oraz chęć rozładowania stresu. 
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Internet  
W roku 2012 większość (61,4%) Polaków z grupy wiekowej 15+ sporadyczne korzystała z 

Internetu, to w kolejnych badaniach zauważa się  systematyczny, znaczący przyrost odsetka 

internautów. W 2019 roku sporadyczne korzystanie z Internetu deklaruje blisko trzy czwarte (74,2%) 

badanej populacji. Większość (59,2%) korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. 

Przeważająca większość korzystających z sieci (98,0%) to przeciętni użytkownicy, niemający w 

codziennym życiu problemów w związku z korzystaniem z Internetu. Problem z uzależnieniem od 

Internetu, według testu Internet Addiction Test, dotyczy obecnie 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. W liczbach bezwzględnych jest to – szacunkowo – ok. 465 

000 osób.  

Zmienną charakteryzującą badanych w strukturze społeczno-demograficznej, która – tak jak w 

poprzednich badaniach – najsilniej różnicuje użytkowników Internetu ze względu na możliwość 

uzależnienia od niego, jest wiek, a zagrożeni uzależnieniem lub już uzależnieni nadal rekrutują się 

głównie spośród osób poniżej 25 roku życia, przy czym najbardziej zagrożeni są niepełnoletni. 

Media społecznościowe  
Obecność w portalach społecznościowych jest zjawiskiem dość powszechnym. Korzysta z 

nich blisko połowa (47,7%) populacji w wieku powyżej 15. roku życia i blisko dwóch na trzech 

internautów (64,3%). Obecność w mediach społecznościowych łączy się w widoczny sposób z 

wiekiem badanych, a wśród najmłodszych jedynie nieliczni z nich nie korzystają (0,8%).  

Pod względem liczby użytkowników najpopularniejszym portalem jest Facebook, a na kolejnych 

miejscach plasują się YouTube i Instagram. 

W celu określenia stopnia ewentualnego uzależnienia od mediów społecznościowych 

wykorzystano adaptację Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale). 

Okazuje się, że w sposób ryzykowny z mediów społecznościowych korzysta 3,1% użytkowników 

(szacunkowo - ponad 160 000 osób), a widocznie wyższy odsetek zanotowano wśród mężczyzn, 

najmłodszych badanych oraz mieszkańców największych miast. Udział osób należących do grupy 

ryzyka był również wyższy wśród korzystających z Twittera (8,6%), Snapchata (5,4%) i Instagrama 

(4,6%) oraz wśród badanych zarejestrowanych w co najmniej trzech serwisach. 

Telefon  

W niniejszej edycji badania podjęta została próba deskrypcji zjawiska fonoholizmu w 

odniesieniu do ogółu Polaków. Celem było oszacowanie liczby „fonoholików” wśród ogółu 

społeczeństwa (15+), oraz weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą uzależnienie od telefonu 

komórkowego jest przede wszystkim przypadłością wieku młodzieńczego. 

Dane potwierdzają, że fonoholizm jest przypadłością charakterystyczną dla ludzi młodych, 

jednak młodość nie oznacza w tym kontekście jedynie nastolatków: odsetek osób zdradzających 

symptomy uzależnienia wśród młodych dorosłych (18–24 lata) jest nawet wyższy niż wśród 

nastolatków w przedziale wiekowym 15–17 lat (odpowiednio 17,6% i 16,4%), a niewiele ustępują 

im pod tym względem osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata (12,2%). „Granicą bezpieczeństwa” 

wydaje się być dopiero 35 lat – od tego wieku mamy bowiem do czynienia ze skokowym spadkiem 

odsetka osób z symptomami uzależnienia. 

Reasumując – głównym czynnikiem ryzyka fonoholizmu (w kontekście społeczno-

demograficznym) wydaje się obecnie wiek poniżej 35 lat w połączeniu z użytkowaniem smartfona z 

dostępem do Internetu i korzystaniem za jego pośrednictwem z mediów społecznościowych. Ze 

względu na postępujący rozwój technologii zjawisko problemowego korzystania z telefonów 

mobilnych powinno zostać objęte stałym monitoringiem. 
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Praca  
W 2019 roku, na podstawie wyników testu Bryana E. Robinsona, blisko jedną dziesiątą 

Polaków mających 15 lat i więcej (9,1%) można zaliczyć do grupy tych, dla których uzależnienie od 

pracy stanowi rzeczywisty problem, a w przypadku ponad dwóch trzecich (70,2%) istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu. W liczbach bezwzględnych zagrożenie 

uzależnieniem od pracy dotyczy ponad 2 500 000 osób.  

Kolejne badania z lat 2012, 2015 i 2019 potwierdzają, iż kluczową zmienną różnicującą poziom 

zagrożenia uzależnieniem od pracy w polskim społeczeństwie jest przynależność do grupy opisującej 

sytuację badanych na rynku pracy (tzw. grupa społeczno-zawodowa). Zagrożeniu pracoholizmem 

sprzyja – ogólnie rzecz biorąc – w miarę regularne wykonywanie pracy zarobkowej, a w 

szczególności praca na własny rachunek (samozatrudnienie), natomiast z punktu widzenia 

wystąpienia ryzyka rzeczywistego uzależnienia od pracy najbezpieczniejszym rodzajem zatrudnienia 

wydaje się być umowa o pracę (etat). Czynnikiem zagrażającym w kontekście uzależnienia od pracy 

jest też pełnienie funkcji kierowniczych, odpowiedzialność za pracę innych osób lub kierowanie 

projektami. 

Wyniki badania zakończonego w 2019 roku wskazują, iż na poziomie ogólnym w badanej 

populacji Polaków w wieku 15+ zagrożenie pracoholizmem dotyka kobiety i mężczyzn w zbliżonym 

stopniu (kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni uzyskują w teście Bryana E. Robinsona wyniki 

wskazujące na rzeczywisty problem uzależnienia od pracy, ale różnica jest nieistotna statystycznie). 

Jednocześnie w grupie wiekowej 25–34 lata kobiety znacznie częściej niż mężczyźni uzyskują w 

teście Robinsona wyniki świadczące o pracoholizmie (14,0% wobec 8,7%), natomiast mężczyźni w 

tym wieku niemal dwukrotnie częściej niż kobiety zaliczają się do osób charakteryzujących się 

brakiem symptomów uzależnienia od pracy (14,7% wobec 7,6%). 

Zarówno uzależnieni od pracy, zagrożeni tym uzależnieniem, jak i niewykazujący 

symptomów uzależnienia motywowani są do pracy tym samym zestawem potrzeb, przy czym osoby 

uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem bardziej niż niemające tego problemu są zmotywowane 

do zdobycia wyższej pozycji zawodowej, awansu oraz osiągnięcia wyższego lub utrzymania 

wysokiego statusu materialnego. 

Zakupy 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego uzależnienia ma wiek. W ciągu ostatnich pięciu lat 

zjawisko kompulsywnego kupowania bardzo wyraźnie nasiliło się wśród ludzi bardzo młodych: 

mających od 15 do 17 lat. Badanie potwierdza obserwowaną wcześniej prawidłowość, zgodnie z 

którą kobiety są bardziej narażone na uzależnienie od zakupów niż mężczyźni, jednak szczególną 

uwagę zwraca wzrost zagrożenia uzależnieniem od zakupów wśród chłopców poniżej 18 roku życia. 

Mimo zwiększenia się udziału najmłodszej kategorii wiekowej wśród osób z problemem 

zakupowym, to nadal najliczniejszą grupę stanowią wśród nich osoby mające od 25 do 34 lat. W 

grupie zagrożonych mężczyzn najwięcej jest chłopców w wieku od 15 do 17 lat, zaś w grupie kobiet 

– osób od 25 do 34 lat. 

Badanie potwierdza 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; więcej niż co siódmy jest zagrożony uzależnieniem 

od Internetu. 

 Z powyższych opracowań wynika, że należy kontynuować oraz podejmować nowe działania w 

zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień. Należy pomagać, minimalizując 

skutki alkoholizmu i narkomanii, ale przede wszystkim zapobiegać, edukować, uświadamiać i 

wspierać. Rozwiązywanie problemu uzależnień wymaga podejścia interdyscyplinarnego, a wszystkie 
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podejmowane działania w tym zakresie powinny mieć charakter długofalowy i powinny być 

systematycznie i konsekwentnie wdrażane. Kierunki działań w tym programie są kontynuacją działań 

podejmowanych w latach poprzednich oraz uzupełnione o nowe zadania, zgodnie z obowiązującym 

prawodawstwem. 

Program został dostosowany do specyfiki problemów w Gminie Małkinia Górna i uwzględnia 

lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. 

2. Podstawy prawne i merytoryczne programu 

 

Samorządy lokalne otrzymały stosowne kompetencje oraz środki finansowe, niezbędne do realizacji 

działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Zadaniem gminy jest podejmowanie 

działań profilaktycznych i naprawczych skierowanych do lokalnej społeczności w celu minimalizowania i 

zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz rozporządzenie rady 

ministrów z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 

2021r. poz. 642). 

Podstawę merytoryczną stanowią Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Realizacja zadań w latach 2023-2024 prowadzona będzie w formie „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 

lata 2023-2024”. Program ten jest wynikiem kilkuletniego monitoringu problemów oraz raportu 

diagnostycznego pokazującego różne obszary szkód wynikających z obecności środków psychoaktywnych w 

naszym życiu oraz zachowań kompulsywnych/ nałogowych/ problemowych oraz zaburzeń zachowania. 

 

 

3. Ograniczanie dostępności alkoholu 

 

Ograniczanie fizycznej dostępności alkoholu jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi zmniejszania 

problemów alkoholowych. Ustawodawca wprowadził możliwość decydowania przez samorządy gminne o 

skali dostępności fizycznej sprzedaży napojów alkoholowych. 

Rada Gminy Małkinia Górna podjęła uchwałę nr 318/XLIX/2018 w dniu 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na następującym poziomie: 

- 50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4.5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa), 

- 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, 

- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Na dzień 30.11.22 roku wykorzystanych odpowiednio było: 

- 31 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4.5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa), 

- 27 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, 

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 68 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.11.22 roku wyniosła 84. Punktów sprzedaży w analogicznym okresie 

było 32. 
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Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 357,53 mieszkańców gminy. 

 

Tabela 1: punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Małkinia Górna w latach 2013-2022 

rok liczba punktów sprzedaży liczba mieszkańców liczba mieszkańców 

przypadająca na jeden 

punkt sprzedaży 
2013 41 12152 296,39 
2014 43 12069 280,67 
2015 41 11966 291,85 
2016 34 11990  352,64 

2017 41 11922 290,78 

2018 39 11812 302,87 

2019 39 11782  302,10 

2020 36 11668  324,11 

2021 34 11494  338,06 

2022 32 11441 357,53 

Źródło: Dane z Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych i Archiwum oraz 

Stanowiska do spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

ROZDZIAŁ II 

Diagnoza stanu problemów w zakresie uzależnień i przemocy oraz zasobów w tym obszarze na terenie 

gminy Małkinia Górna 

 

 Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono w roku 2022 Diagnozę 

Uzależnień Behawioralnych oraz wykorzystano dane z opracowania w 2021r. Diagnozy Problemów 

Społecznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna 

na lata 2022 -2027. Opracowania te stanowią podstawę wyznaczenia celów głównych i szczegółowych 

programu.  

Głównym celem badania w Diagnozie Problemów Społecznych stanowiło zdiagnozowanie 

skali problemów społecznych w Gminie Małkinia Górna oraz postaw mieszkańców względem: 

problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz zjawiska przemocy, starzenia się 

społeczeństwa, ubóstwa, niepełnosprawności i innych problemów społecznych. Badania wśród 

mieszkańców i sprzedawców zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody 

CAWI (badanie za pomocą ankiety internetowej) oraz za pomocą metody PAPI (wywiad bezpośredni 

realizowany przy użyciu papierowej ankiety). 

W badaniu udział wzięło 100 osób dorosłych mieszkańców, 439 uczniów szkół podstawowych oraz 

20 sprzedawców napojów alkoholowych. 

 Badania obejmowały następujące zagadnienia: 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

Celem tego bloku pytań było oszacowanie skali problemu alkoholowego oraz sprawdzenie 

wiedzy mieszkańców dotyczącej konsekwencji spożywania alkoholu. Ankietowanych poproszono o 

wskazanie jak często spożywają alkohol. Z zebranego materiału badawczego wynika, iż 29,00%  

osób w ogóle nie pije alkoholu. 32,00% osób pije alkohol kilka razy w roku, 28,00% kilka razy w 

miesiącu, 9,00% kilka razy w tygodniu, a 2,00% respondentów spożywa alkohol codziennie.  
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Wyk. 1. Jak często spożywa Pan/i alkohol? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna  na lata 2022 – 2027;  Małkinia Górna 2021 r. 

 

Osoby, które sięgają po alkohol, najczęściej spożywają: piwo (66,20%), wino (47,89%), wódkę 

(19,72%), nalewki (9,86%), likiery (4,23%) oraz alkohol własnej roboty (1,41%). Natomiast 4,23% 

osób wskazało na inne alkohole, wśród których wymieniano: bimber I whisky.  

 

Wyk. 2. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej?  

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2027;  Małkinia Górna 2021 r. 

 

Większość respondentów, jednorazowo wypija od 1 do 2 porcji alkoholu (46,48%). Natomiast 

26,76% osób wypija 3 - 4 porcje w dniu, w którym go spożywają, 14,08% osób wypija 5 - 7 porcji, 

8 - 10 porcji wypija jednorazowo 8,45% osób, a 4,23% badanych mieszkańców wypija w czasie dnia, 

w którym spożywają alkohol, aż 11 – 13 i więcej porcji alkoholu.  

Wyk. 3. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije?  

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna  na lata 2022 – 2027;  Małkinia Górna 2021 r. 
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Preferencje smakowe (43,66%) oraz towarzystwo (36,62%) to główny powód sięgania po alkohol 

przez mieszkańców gminy. W dalszej kolejności wymieniano następujące powody: chęć lepszej 

zabawy (15,49%), brak konkretnego powodu (9,86%), aby zapomnieć o problemach (7,04%) oraz 

pod wpływem znajomych (5,63%). 

 

Wyk. 4. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol?  

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

Mieszkańcy spożywają alkohol głównie w domu (73,24%) oraz u znajomych (49,30%).  

W pubach/restauracjach lub kawiarniach alkohol spożywa 18,31% osób, na świeżym powietrzu pije 

9,86% badanych, a pod sklepem 1,41% osób. 

 

Wyk. 5. Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

Jak przyznaje 88,73% badanych nigdy nie wykonywało swoich obowiązków zawodowych 

znajdując się pod wpływem alkoholu. 7,04% osób zdarzało się to rzadko, a 4,23% ankietowanych 

czasami. Żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi ,,często” oraz ,,bardzo często”.  
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Wyk. 6. Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

Z kolejnych pytań wynika, że 8,45% ankietowanych raz zdarzyło się prowadzić pojazd znajdując 

się pod wpływem alkoholu, w tym 5,63% ankietowanych zdarzyło się to raz, a 2,82% osób zdarza 

się to sporadycznie. 1,41% respondentów zostało zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości.  

Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy picie napojów 

alkoholowych w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka. Zdecydowana większość mieszkańców 

odpowiedziała twierdząco (92,00%). Jednak 2,00% mieszkańców uważa, że alkohol nie ma wpływu 

na rozwój dziecka, a 6,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Respondenci odpowiedzieli również na pytanie, czy zauważyli kiedykolwiek na terenie ich 

miejscowości, kobiety w ciąży spożywające alkohol. 58,00% osób deklaruje, że nigdy nie było 

świadkiem takich sytuacji, a 24,00% ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. 

Niepokojący jest fakt, że 18,00% mieszkańców przyznaje, iż widziało kobiety pijące napoje 

alkoholowe. 

Z zebranego materiału badawczego wynika, iż 1,00% respondentów uważa, że nie ma nic złego w 

przychodzeniu do pracy na kacu, zaś 91,00% badanych nie zgodziło się z tą opinią. Dla 7,00% 

ankietowanych alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż ten w wódce. Nie zgadza się z tym 87,00% 

osób. Blisko połowa respondentów twierdzi, że osoby z problemem alkoholowym piją codziennie 

(44,00%), a podobna liczba ankietowanych (40,00%) nie zgadza się z tą opinią. Dodatkowo 16,00% 

badanych uważa, że alkoholizm jest dziedziczny, natomiast 72,00% uważa, że alkoholizm nie jest 

dziedziczny.  

Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż aż 54,00% ankietowanych sądzi, iż okazjonalne picie 

alkoholu nie uzależnia. Z tą opinią nie zgodziło się 22,00% osób. 63,00% respondentów sądzi, iż 

alkohol nie jest dobrym lekarstwem na sen, a 17,00% osób nie zgadza się z ta opinią.  
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Wyk. 7. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami.  

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY  Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

Następnym analizowanym problemem, był problem uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. Jego celem było oszacowanie skali problemu, sprawdzenie wiedzy mieszkańców 

na temat narkotyków i dopalaczy oraz sprawdzenie dostępności tych substancji w gminie.  

Respondentom zadano pytanie o to, jak często zażywają tego typu substancje. 9,00% badanych 

zadeklarowało spożywanie środków psychoaktywnych. Wśród tych osób, 6,00% zażywało je 

jednokrotnie, a po 1,00% ankietowanych sięga po nie kilka razy w roku, kilka razy w miesiącu oraz 

raz w miesiącu.  

Wyk. 8. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze)? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027, Małkinia Górna 2021 r. 

 

Mieszkańcy, którzy mieli kontakt z narkotykami przyznali, iż zażywali: marihuanę (88,89%), 

amfetaminę (22,22%), leki (11,11%), środki nasenne (11,11%), dopalacze (11,11%). Nie zażywali 

pozostałych substancje wymienionych w kwestionariuszu.  
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Wyk. 9. Proszę zaznaczyć na poniższej liście, które substancje psychoaktywne stosował/a Pan/i? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027, Małkinia Górna 2021 r. 

 

Respondenci wśród przyczyn sięgania po narkotyki wskazywali na: ciekawość (55,56%), chęć 

lepszej zabawy (55,56%), chęć złagodzenia stresu (22,22%) oraz wpływ znajomych (11,11%). 

Ankietowani zapytani o ocenę możliwości pozyskania narkotyków w Gminie Małkinia Górna 

odpowiedzieli następująco:52,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 20,00% osób 

uważa, że są one trudno dostępne, a 12,00% uważa, iż te substancje są całkowicie niedostępne. Z tą 

opinią nie zgodziło się 16,00% respondentów – uważają oni, że narkotyki są łatwo dostępne w ich 

gminie. 

W kolejnym pytaniu ankietowanych poproszono o ocenę możliwości pozyskania dopalaczy. 

Wyniki wskazują na to, że. 61,00% mieszkańców nie wie, jaka jest możliwość pozyskania takich 

substancji, 16,00% uważa, że są one trudno dostępne, zdaniem 11,00% respondentów całkowicie 

niedostępne. W opinii 12,00% mieszkańców dopalacze na terenie ich miejscowości łatwo jest 

pozyskać. 

Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, iż przychodzenie do pracy pod wpływem 

narkotyków lub dopalaczy jest czymś złym (86,00%). Również znaczna część osób uważa, że 

posiadanie narkotyków powinno być karalne (80,00%), a 15,00% osób nie zgodziło się z tą opinią. 

70,00% badanych sądzi, iż dopalacze nie są bezpieczną alternatywą dla narkotyków, Natomiast 

2,00% osób uważa, że te substancje mogą być alternatywą. Dodatkowo 11,00% respondentów uważa, 

że okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnień, a 82,00% osób nie zgodziło się z 

tą opinią. Jeśli chodzi o stosunek do marihuany to 14,00% osób uważa, że nie powinna być ona 

zaliczana do narkotyków. Nie zgadza się z tym 55,00% badanych. Co istotne, zdecydowana 

większość respondentów (88,00%) uważa, że żadne narkotyki nie są bezpieczne, bez względu na to 

czy używa się ich odpowiednio, a 7,00% badanych nie zgodziło się z tą opinią.  
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PROBLEM PRZEMOCOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

Ankietowanych poproszono o wskazanie zachowania, które ich zdaniem można uznać za akt 

przemocy. Respondenci najczęściej wskazywali na: bicie (93,00%), całowanie, dotykanie wbrew 

woli (84,00%), zmuszanie do oglądania pornografii (79,00%), grożenie, straszenie (77,00%), 

zmuszenie do oddawania pieniędzy (72,00%), spoliczkowanie (68,00%),kradzież pieniędzy lub innej 

własności (51,00%), okazywanie braku szacunku (38,00%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga 

opieki (32,00%), krytykowanie wyglądu (32,00%) oraz podszywanie się w Internecie (25,00%). 

7,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

 

Wyk. 10. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy?  

 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

28,00% osób zna kogoś, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu. 58,00% 

ankietowanych nie zna takich osób, a 14,00% respondentów nie potrafi udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. 

Ankietowani uważają, że przemoc domowa związana jest głównie z piciem alkoholu – taką 

odpowiedź wskazuje 82,00% osób. W dalszej kolejności badani wskazują na: zażywanie narkotyków 

(41,00%), zażywanie dopalaczy (24,00%), choroby (24,00%), wykluczenie społeczne (30,00%) oraz 

zażywanie leków (16,00%).  

Ankietowani, którym zdarzyło się stosować zachowania przemocowe, stosowali głównie przemoc 

fizyczną (70,00%) oraz przemoc psychiczną (30,00%). Rzadziej wskazywano na przemoc 

ekonomiczną (10,00%).  

Respondenci stosujący przemoc nie robili tego pod wpływem żadnych substancji 

psychoaktywnych – takiej odpowiedzi udzieliło 80,00% osób, natomiast co piąty badany był pod 

wpływem alkoholu.  
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Wyk. 11. Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem wymienionych środków psychoaktywnych?

 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027,  Małkinia Górna 2021 r. 

 

STREFA SPOŁECZNA – OPINIA MIESZKAŃCÓW 

W pierwszym pytaniu dotyczącym problemów społecznych, mieszkańców poproszono o ocenę 

aktualnych warunków życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Ankietowani w większości 

przyznawali, iż są one średnie – takiej odpowiedzi udzieliło 34,00% osób. 21,00% badanych 

wskazało odpowiedź ,,raczej dobre”, 18,00% osób uważa, że są one dobre, a 10,00% osób twierdzi, 

iż są one bardzo dobre. Negatywnie oceniło je 17,00% mieszkańców, w tym 14,00% osób wskazało 

odpowiedź ,,raczej złe”, w opinii 2,00% są one złe, a 1,00% badanych twierdzi, iż są one bardzo złe.   

Następnie ankietowanych poproszono o wskazanie głównych przyczyn problemów społecznych, 

które powodują trudne warunki życia w gminie. Ankietowani wskazywali następujące czynniki: 

alkoholizm (72,00%), niezaradność życiową (55,00%), bezrobocie (47,00%), długotrwałą lub ciężką 

chorobę (29,00%), przemoc w rodzinie (29,00%), narkomanię (23,00%), niepełnosprawność 

(21,00%), ubóstwo (21,00%), bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (19,00%), 

samotne wychowywanie dzieci (18,00%), wielodzietność (15,00%) oraz bezdomność (7,00%).  

 

Wyk. 12. Jakie są według Pana/i główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powodujące trudne 

warunki życia? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 

 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027;  Małkinia Górna 2021 r. 
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PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY DZIECI I MŁODZIEŻY 

Respondentów zapytano, czy ich zdaniem, osoby w ich wieku spożywają alkohol. Odpowiedzi 

twierdzącej udzieliło tutaj 36,90% badanych, zaś 36,22% osób nie zgodziło się z tą opinią, a 26,88% 

osób nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 25,28% uczniów próbowało już kiedykolwiek pić alkohol. 

Natomiast 74,72% badanych nigdy nie spożywało napojów alkoholowych.  

Uczniowie najczęściej sięgali pierwszy raz po alkohol w wieku 14 – 16 lat i 17 i więcej lat – taką 

odpowiedź wskazało 34,23% badanych. 20,72% uczniów pierwszy raz piło alkohol w wieku 11 – 13 

lat. Natomiast w wieku 8 – 10 lat pierwszy raz po alkohol sięgnęło 10,81% uczniów.  

Wyk. 13. W jakim wieku zacząłeś/zaczęłaś pić alkohol? 

 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2027 

 

Uczniowie po raz pierwszy sięgali po alkohol podczas uroczystości rodzinnej (45,95%), ze 

znajomymi na podwórku (32,43%), w czasie imprezy towarzyskiej (29,73%), na dyskotece (15,32%), 

pod nieobecność rodziców w domu (11,71%) oraz w czasie wycieczki szkolnej (8,11%). 12,61% 

uczniów zażywało alkohol również w innych okolicznościach. 

 

Wyk. 14. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy?  

 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2027– Małkinia Górna 2021 r. 
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Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego, uczniowie najczęściej są częstowani 

alkoholem (58,56%), kupują sobie samodzielnie (29,73%), dostają go od starszych kolegów 

(10,81%), proszą kogoś o kupno (9,91%), podkradają go rodzicom (6,31%) oraz 14,41% uczniów 

wskazało na inne sposoby, jednak osoby te nie wymieniały konkretnych przykładów. 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY Z PERSPEKTYWY DZIECI I MŁODZIEŻY 

Na pytanie skierowane do uczniów, czy zdarzyło im się kiedykolwiek próbować zażywać 

narkotyki. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tutaj 3,87% uczniów. 96,13% ankietowanych nigdy nie 

zażywało tego typu substancji. 

Uczniowie, którzy przyznali, iż zażywali narkotyki lub dopalacze pierwszy raz zażywali je  

w wieku: 11-13 lat (35,29%), 8-10 lat (23,53%), 14-16 lat (11,76%) oraz w wieku 17 i więcej lat 

(29,41%).  

Uczniowie, którzy zażywali środki psychoaktywne sięgali po: marihuanę lub haszysz (64,71%), 

inne formy konopi (47,06%), sterydy anaboliczne (35,29%), dopalacze (35,29%), grzyby 

halucynogenne (35,29%), ekstazy (29,41%), heroinę (23,53%), kokainę (23,53%), substancje 

wziewne (23,53%). Natomiast po 17,65% uczniów sięgało po: amfetaminę (17,65%), metadon 

(17,65%), ,,Kompot” (17,65%), LSD (17,65%) oraz inne substancje, których uczniowie nie 

wymienili (17,65%).   

 

Wyk. 15. Jakie były to substancje? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027; Małkinia Górna 2021 r. 

 

Uczniowie pierwszy raz sięgnęli po substancje psychoaktywne: ze znajomymi na podwórku 

(52,94%), w czasie uroczystości rodzinnej (11,76%), na dyskotece (5,88%), w czasie wycieczki 
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szkolnej (5,88%), w czasie imprezy towarzyskiej (5,88%) oraz w innych miejscach, których 

uczniowie nie wymienili (17,65%).   

 

Wyk. 16. W jakich okolicznościach zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze po raz pierwszy?  

 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2027– Małkinia Górna 2021 r. 

 

Ciekawość (52,94%), przyjemność/relaksacja (52,94%), chęć dobrej zabawy (23,53%), presja 

grupy (17,65%) oraz nieświadome otrzymanie bez zgody (17,65%) to główne powody motywujące 

uczniów do zażywania substancji psychoaktywnych. Rzadziej uczniowie wskazywali na: chęć bycia 

modnym (11,76%) oraz chęć zaimponowania w towarzystwie (11,76%). Dodatkowo 23,53% 

uczniów wskazało na inne powody, jednak nie podali konkretnych przykładów.  

Większość uczniów uważa, że zażywanie narkotyków lub dopalaczy jest zdecydowanie szkodliwe 

dla zdrowia – takiej odpowiedzi udzieliło 74,26% osób, a 16,17% sądzi, iż jest to raczej szkodliwe. 

Z tą opinią nie zgodziło się 4,10% uczniów, w tym 1,82% uważa, iż jest to raczej nieszkodliwe, a 

2,28% uczniów sądzi, iż dopalacze zdecydowanie nie są szkodliwe. 5,47% osób wskazało odpowiedź 

,,trudno powiedzieć”.  

W sytuacji problemów z alkoholem, tytoniem, narkotykami lub dopalaczami uczniowie 

najczęściej zwróciliby się z prośbą o pomoc do rodziców lub opiekunów (57,63%). Wynikać to może 

z faktu, iż to właśnie z tymi osobami uczniowie mają najlepsze relacje. W dalszej kolejności 

wymieniano jednak następujące osoby: kolega/koleżanka (18,00%), nauczyciel (14,58%), Telefon 

Zaufania (11,16%), Policja (7,06%), Ośrodek Pomocy Społecznej (6,38%), Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (1,37%), Urząd Gminy (1,14%), oraz inne osoby/miejsca, których uczniowie nie 

wymienili (5,47%). Natomiast 27,79% osób nie wie jednak do kogo może zwrócić się z takimi 

problemami.  

Według uczniów najciekawsza forma zajęć profilaktycznych to pogadanki z wychowawcą 

(59,91%) oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem lub pedagogiem (29,38%) to. W dalszej 

kolejności wymieniano także: zajęcia z przedstawicielem Policji (18,45%), spektakl lub musical 
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profilaktyczny (16,17%,) oraz inne formy zajęć (12,30%), uczniowie nie podawali jednak 

konkretnych przykładów zajęć.  

Wyk. 17. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/najefektywniejsza?  

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027;  Małkinia Górna 2021 r. 

 

PROBLEM PRZEMOCY Z PERSPEKTYWY DZIECI I MŁODZIEŻY 

Uczniowie uważają, że przemoc wynika głównie z nadużywania alkoholu (64,69%), 

narkotyków (63,10%), chorób psychicznych (53,99%) oraz zazdrości/zaborczości (44,87%). W 

dalszej kolejności uczniowie wymieniali: wpływ środowiska (35,76%), problemy w komunikacji 

(27,79%), różnice w poglądach (26,42%), brak zaufania (23,92%), problemy finansowe (18,68%) 

oraz innych czynników, których uczniowie nie wymienili (1,59%). Natomiast 18,22% uczniów nie 

potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Z ankiet wynika, ze przemocy doświadczyło 22,87% dziewczynek i 31,63% chłopców.  

27,79% uczniów twierdzi, że w ich szkole występuje zjawisko przemocy między uczniami. Z tą 

opinią nie zgodziło się 29,16% uczniów, zaś 43,05% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. Dane te pokazują, iż problem przemocy rówieśniczej jest obecny w szkołach na terenie 

Gminy Małkinia Górna.  

Osobami stosującymi przemoc wobec uczniów byli głównie koledzy ze szkoły – taką 

odpowiedź wskazało 45,83% uczniów, którzy doznali przemocy. Rzadziej wskazywano natomiast 

na: znajomych (28,33%), brata (9,17%), tatę (7,50%), mamę (6,67%), siostrę (5,83%) oraz inne 

osoby, których uczniowie nie wskazali (27,50%).   

Wyk. 18. Kto stosował wobec Ciebie przemoc?  

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027; Małkinia Górna 2021 r. 
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Badanie sprzedawców 

Badanych zapytano, czy ich zdaniem, na przestrzeni ostatnich kilku lat, na terenie gminy zmieniła 

się skala spożycia alkoholu. Siedmiu respondentów uważa, że obecnie spożywa się więcej alkoholu 

niż dawniej. Kolejnych siedmiu ankietowanych twierdzi natomiast, iż obecnie pije się mniej niż 

kiedyś, zaś sześć osób uważa, że obecnie pije się tyle samo co kilka lat temu.   

Większość sprzedawców przyznaje, że zdarzyło im się, iż osoba niepełnoletnia chciała kupić 

alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. Piętnastu ankietowanych uważa, że na terenie gminy 

nigdy nie sprzedaje się alkoholu osobom nieletnim. Natomiast cztery osoby uważają, że takie sytuacje 

mogą mieć miejsce rzadko. Jeden z ankietowanych wskazał odpowiedź ,,czasami”. 

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, w gminie sprzedaje się alkohol osobom znajdującym 

się pod wpływem alkoholu. Sześciu ankietowanych sądzi, iż nie sprzedaje się alkoholu takim 

klientom. Kolejne sześć osób uważa, że taka sytuacja zdarza się rzadko oraz czasami. Jedna osoba 

wskazała odpowiedź ,,często”, a kolejna uważa, że zdarza się to bardzo często. 

Wyk. 19. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom nietrzeźwym w Pana/i gminnie? 

 
Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2027; Małkinia Górna 2021 r. 

 

Szesnastu sprzedawców przyznaje, że w Gminie Małkinia Górna klienci nigdy nie 

spożywają alkoholu na terenie punktu sprzedaży. Zdaniem jednej osoby taka sytuacja ma miejsce 

rzadko, kolejny ankietowany twierdzi, że zdarza się to czasami, również jeden z respondentów 

wskazał odpowiedź ,,często” i ,,bardzo często”.     

 

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna 

Diagnoza ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2022 roku 

w gminie Małkinia Górna, obejmujących problemy związane z tzw. uzależnieniami 

behawioralnymi, takimi jak: uzależnienie od komputera i Internetu (siecioholizm), hazard, 

zakupoholizm, pracoholizm i inne, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk. 
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Dla określenia postaw mieszkańców wobec problemu uzależnień behawioralnych badania 

ankietowe przeprowadzono w pięciu grupach respondentów zróżnicowanych pod względem 

zmiennych takich jak płeć, wiek, wykształcenie. Próba badawcza objęła łącznie 101 dorosłych 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna, 176 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych, 197 

uczniów klas siódmych i ósmych, 78 nauczycieli oraz 177 rodziców. Badania przeprowadzone 

zostały w okresie październik/listopad 2022 roku. 

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna 

 

Jak wynika z badań, ankietowani mieszkańcy w hierarchii problemów uzależnień najwyżej 

usytuowali problem alkoholizmu, którego ważność ocenili na poziomie 4,11. Kolejnymi, 

zauważalnymi przez mieszkańców problemami na terenie gminy Małkinia Górna okazał się problem 

uzależnień behawioralnych.  

Tabela 2. Ocena ważności problemów uzależnień na terenie gminy Małkinia Górna 

Problemy uzależnień Średnia ważona problemu 

Alkoholizm 
4,11 

Narkomania 
3,44 

Uzależnienia behawioralne 
3,62 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

W trakcie ankietyzacji zapytano więc badanych mieszkańców gminy, o to czy zdarza im się 

uczestniczyć we wskazanych formach gier losowych. Jak wynika z pozyskanych danych 

zdecydowana większość ankietowanych nie bierze udziału w tego typu grach. Wśród tych, którzy 

przyznali się do uczestnictwa, najbardziej popularną formą gier okazały się zakłady bukmacherskie 

typu STS, Lotto, w których jak najczęściej przyznawali respondenci uczestniczą od czasu do czasu. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Czy uczestniczy Pan/Pani we wskazanych formach gier losowych? 

Rodzaje gier losowych 

Konkursy organizowane przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, polegające 
na wysyłaniu płatnych smsów 

Tak, regularnie 0,00% 

Tak, od czasu do czasu 1,85% 

Korzystałem w przeszłości 7,41% 

Nie 90,74% 

Gry na automatach w salonie gier 

Tak, regularnie 0,00% 
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Tak, od czasu do czasu 0,00% 

Korzystałem w przeszłości 0,00% 

Nie 100,00% 

Zakłady bukmacherskie np. STS, Lotto 

Tak, regularnie 0,00% 

Tak, od czasu do czasu 18,81% 

Korzystałem w przeszłości 9,90% 

Nie 71,29% 

Internetowe gry hazardowe np. poker 

Tak, regularnie 0,00% 

Tak, od czasu do czasu 0,00% 

Korzystałem w przeszłości 4,95% 

Nie 95,05% 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

51,49% respondentów nie zna w swoim otoczeniu osób, które korzystają regularnie z gier 

hazardowych. Z kolei, 27,72% przyznało, że zna 1-2 takie osoby, a 14,85% odpowiedziało, że zna 

od 3 do 5 osób. Pozostałe 5,94% zna ponad 5 osób które regularnie korzystają z gier hazardowych. 

Na pytanie do respondentów, czy znają w swoim otoczeniu osoby, które padły ofiarą 

przestępstwa internetowego np. włamania na konto, oszustwa, wyłudzenia czy zniesławienia, 

największy odsetek tj. 49,50% odpowiedział, że nie posiada takich znajomości. Kolejno 40,59% 

badanych potwierdziło, że zna 1-2 ofiary przestępstw internetowych, a 6,93% zna kilka takich osób 

od 3-5. Pozostałe 2,97% zna więcej niż 5 osób które padły ofiarą przestępstwa internetowego. 

Badani mieszkańcy przyznają, że ze sprzętów elektronicznych korzystają od 1 do 3 godzin w 

ciągu dnia. Taką odpowiedź wskazało 43,56% badanych. Kolejno 21,78% poświęca na to więcej niż 

5 godzin dziennie, a 16,83% mniej niż jedną godzinę. Następnie 14,85% przyznało, iż przeznacza na 

to od 3 do 5 godzin, a 2,97% nie korzysta w ogóle.  

Wykres 20. Ile czasu w ciągu dnia poświęca Pan/Pani na korzystanie z komputera, telefonu, Internetu? 

 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

22,77% respondentów ma problem z nadmiernym korzystaniem z telefonu komórkowego 

oraz strachem związanym z brakiem kontaktu z telefonem komórkowym. Kolejno 17,82% badanych 

mieszkańców przyznało, że nadmiernie korzysta z Internetu. Następnie 13,86% ma problem z 

uzależnieniem od pracy. Pozostałe dane przedstawia poniższa tabela. 

 

16,83%

43,56%

14,85%
21,78%

2,97%

Mniej niż 1 godzinę od 1 do 3 godzin od 3  do 5 godzin Więcej niż 5
godzin

nie korzystam
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Tabela 4. Czy dostrzega Pan/Pani w swoim zachowaniu problem związany z: 

Czy dostrzega Pan/Pani w swoim zachowaniu problem związany z: 

nadmiernym korzystaniem z telefonu komórkowego 

(fonoholizm) 

Tak 22,77% 

Nie 71,29% 

Nie wiem 5,94% 

strachem przed ominięciem ważnego wydarzenia w 

Sieci (FOMO) 

Tak 4,95% 

Nie 91,09% 

Nie wiem 3,96% 

strachem związanym z brakiem kontaktu z 

telefonem komórkowym (nomofobia) 

Tak 22,77% 

Nie 66,34% 

Nie wiem 10,89% 

nadmiernym korzystaniem z Internetu 

(siecioholizm) 

Tak 17,82% 

Nie 79,21% 

Nie wiem 2,97% 

nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych Tak 6,93% 

Nie 90,10% 

Nie wiem 2,97% 

obsesyjnym kupowaniem niepotrzebnych rzeczy 

(zakupoholizm) 

Tak 7,92% 

Nie 88,12% 

Nie wiem 3,96% 

nadmiernym korzystaniem z gier typu hazardowego Tak 2,97% 

Nie 93,07% 

Nie wiem 3,96% 

obsesyjnym spożywaniem wyłącznie zdrowego, 

naturalnego i niskoprzetworzonego jedzenia 

(ortoreksja) 

Tak 3,96% 

Nie 94,06% 

Nie wiem 1,98% 

niekontrolowanym objadaniem się (jedzenioholizm) Tak 5,94% 

Nie 88,12% 

Nie wiem 5,94% 

zaburzeniem nastroju związanym z użytkowaniem 

serwisów społecznościowych (depresja 

facebookowa) 

Tak 8,91% 

Nie 87,13% 

Nie wiem 3,96% 

nadmiernym wykorzystywaniem przeglądarek 

internetowych (Efekt Googlea) 

Tak 7,92% 

Nie 86,14% 

Nie wiem 5,94% 

obsesją na punkcie posiadania umięśnionego ciała 

(bigoreksja) 

Tak 2,97% 

Nie 94,06% 

Nie wiem 2,97% 

obsesją na punkcie opalania się (tanoreksja) Tak 0,99% 

Nie 95,05% 

Nie wiem 3,96% 

uzależnieniem od związków wirtualnych Tak 0,99% 
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Nie 95,05% 

Nie wiem 3,96% 

uzależnieniem od pracy (pracoholizmem) Tak 13,86% 

Nie 79,21% 

Nie wiem 6,93% 

inne Tak 0,99% 

Nie 61,39% 

Nie wiem 37,62% 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

Na końcu ankiety mieszkańcy zostali zapytani o poziom swojej wiedzy na temat uzależnień 

behawioralnych. Najwięcej badanych oceniła ją dostatecznie i taką odpowiedz udzieliło 40,59% 

ankietowanych. Kolejno 39,60% ankietowanych dobrze oceniło swoją wiedzę na temat uzależnień 

behawioralnych, 5,94% niedostatecznie, a 4,95% oceniło bardzo dobrze. Pozostałe 8,91% 

mieszkańców nie potrafiło udzielić odpowiedzi w tym temacie.  

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli szkół z terenu 

Gminy Małkinia Górna 

 

W badaniu wzięło udział 78 przedstawicieli grona pedagogicznego. Większość 

ankietowanych tj. 66,67%% potwierdziła, że wśród uczniów można zaobserwować niepokojące 

zachowania, które mogą sugerować np. problemy depresyjne, problemy z uzależnieniem 

behawioralnym. 23,08% nauczycieli miało zdanie przeciwne, a 10,26% ankietowanych nie potrafiło 

udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zapytano nauczycieli czy aktualnie zauważają niepokojące 

zjawiska dotyczące uczniów tj.: pogorszenie relacji w rodzinie ucznia, zachowania autoagresywne, 

podejmowanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie, wzrost cyberprzemocy oraz wzrost 

zainteresowania używkami. Najwięcej badanych potwierdziło, iż aktualnie niepokojącym zjawiskiem 

wśród kilku uczniów jest pogorszenie relacji w rodzinie oraz wzrost cyberprzemocy. 

Tabela 5. Czy aktualnie zauważa Pan/Pani niepokojące zjawiska dotyczące uczniów takie jak? 

Niepokojące zjawiska dotyczące uczniów: 

pogorszenie relacji w rodzinie ucznia tak, u większości uczniów 5,13% 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 46,15% 

nie obserwuję takiego zjawiska 32,05% 

nie wiem 16,67% 

zachowania autoagresywne tak, u większości uczniów 2,56% 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 19,23% 

nie obserwuję takiego zjawiska 66,67% 

nie wiem 11,54% 

tak, u większości uczniów 1,28% 
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podejmowanie niebezpiecznych 
kontaktów w Internecie 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 26,92% 

nie obserwuję takiego zjawiska 41,03% 

nie wiem 30,77% 

wzrost cyberprzemocy tak, u większości uczniów 2,56% 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 35,90% 

nie obserwuję takiego zjawiska 46,15% 

nie wiem 15,38% 

wzrost zainteresowania używkami tak, u większości uczniów 1,28% 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 26,92% 

nie obserwuję takiego zjawiska 50,00% 

nie wiem 21,79% 

Inne: złośliwość w stosunku do 
rówieśników, nieszanowanie cudzej 
własności, bójki, wzrost 
zainteresowania portalami 
społecznościowymi oraz obojętność i 
nieobowiązkowość 

tak, u większości uczniów 2,56% 

tak, ale to dotyczy kilku uczniów 6,41% 

nie obserwuję takiego zjawiska 29,49% 

nie wiem 61,54% 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

Zapytano również nauczycieli, czy wśród zachowań uczniów dostrzegają problemy związane 

z uzależnieniami behawioralnymi. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że wśród zachowań uczniów 

można zaobserwować wiele problemów związanych z uzależnieniami od czynności. Najczęściej 

zauważalnymi są: nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego, nadmierne korzystanie z gier 

komputerowych oraz nadmierne korzystanie z Internetu. Szczegółowe odpowiedzi przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 6. Czy wśród zachowań uczniów dostrzega Pani/Pan problemy związane z: 

Czy wśród zachowań uczniów dostrzega Pani/Pan problemy związane z: 

nałogowym korzystaniem z telefonu komórkowego 
(fonoholizm) 

tak 83,33% 

nie 10,26% 

nie wiem 6,41% 

strachem związanym z brakiem kontaktu z telefonem 
komórkowym (nomofobia) 

tak 43,59% 

nie 30,77% 

nie wiem 25,64% 

zaburzenia nastroju związane z użytkowaniem serwisów 
społecznościowych (depresja facebookowa) 

tak 32,05% 

nie 33,33% 

nie wiem 34,62% 

nadmiernym wykorzystywaniem przeglądarek 
internetowych (Efekt Google’a) 

tak 32,05% 

nie 34,62% 

nie wiem 33,33% 

nadmiernym korzystaniem z Internetu (siecioholizm) tak 62,82% 

nie 20,51% 

nie wiem 16,67% 

nadmiernym korzystaniem z gier typu hazardowego tak 8,97% 

nie 53,85% 

nie wiem 37,18% 

nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych tak 73,08% 
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nie 15,38% 

nie wiem 11,54% 

zaburzeniami odżywiania tak 26,92% 

nie 39,74% 

nie wiem 33,33% 

zachowaniem autoagresywnym (samookaleczenia) tak 10,26% 

nie 66,67% 

nie wiem 23,08% 

inne: problemy z koncentracją- przebodźcowanie, 
wyśmiewanie uczniów nie posiadających nowoczesnego 
telefonu, nadmierne korzystanie  
z portali społecznościowych 

tak 2,56% 

nie 48,72% 

nie wiem 48,72% 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

Większość badanych przyznało, iż nauczyciele są raczej przygotowani do udzielania pomocy 

uczniom, którzy wykazują skłonności do podejmowania zachowań ryzykownych (łącznie 66,67%). 

Natomiast łącznie 28,20% nauczycieli miała przeciwne zdanie w tym temacie. 5,13% nie potrafiło 

udzielić odpowiedzi w tym temacie. 

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców z terenu Gminy 

Małkinia Górna 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 177 rodziców uczniów z terenu gminy Małkinia 

Górna. Zdecydowana większość badanych tj. 67,23% stwierdziła, że ma bardzo dobry kontakt z 

dzieckiem. Następnie 31,64% przyznało, iż w zasadzie rozumie się dobrze ze swoim dzieckiem. 

Pozostałe 1,13% tj. dwójka rodziców przyznała, iż nie mają stałego kontaktu z dzieckiem ze względu 

na inne obowiązki. Zapytano rodziców, czy według nich pandemia wpłynęła niekorzystanie na relacje 

z dzieckiem. I tak, 77,40% zaprzeczyło, natomiast 22,60% wyraziło zdanie przeciwne w tym temacie 

uznając, iż w związku z pandemią ich dzieci zaczęły korzystać w nadmiernej ilości z komputera, 

telefonu oraz pogorszyły się ich relacje koleżeńskie i pojawiły się problemy z nauką. 

Zapytano również rodziców ile przeciętnie czasu dziennie spędza ich dziecko przed 

komputerem. Najliczniejsze (48,02%) okazały się odpowiedzi wskazujące na przedział od 1 do 3 

godzin dziennie. Kolejno 23,16% wskazało na mniej niż godzinę dziennie, a 14,12% korzysta tylko 

w szkole. Następnie 11,30% wybrało odpowiedź dotyczącą od 3 do 5 godzin dziennie, a pozostałe 

3,39% przyznało, iż ich dziecko korzysta z komputera ponad 5 godzin dziennie. 

Na pytanie, czy zauważyli u swojego dziecka problemy związane z uzależnieniami od 

czynności okazało się, iż największy odsetek badanych rodziców tj. 32,77% wskazał, iż ich dzieci 

najczęściej dotyczy problem fonoholizmu-czyli nałogowego korzystania z telefonu komórkowego. 
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Kolejno 18,64% respondentów zauważyło u swoich dzieci problem nadmiernego korzystania z gier 

komputerowych, a 15,82% problem nadmiernego korzystania z Internetu. Pozostałe wyniki 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 7. Czy zauważył Pan/Pani u swojego dziecka problem związany z: 

Czy zauważył Pan/Pani u swojego dziecka problem związany z: 

nałogowym korzystaniem z telefonu komórkowego 

(fonoholizm) 

tak 32,77% 

nie  64,97% 

nie wiem 2,26% 

strachem związanym z brakiem kontaktu z telefonem 

komórkowym (nomofobia) 

tak 8,47% 

nie  84,18% 

nie wiem 7,34% 

zaburzenia nastroju związane z użytkowaniem serwisów 

społecznościowych (depresja facebookowa) 

tak 3,39% 

nie  91,53% 

nie wiem 5,08% 

nadmiernym wykorzystywaniem przeglądarek internetowych 

(Efekt Google’a) 

tak 5,08% 

nie  92,09% 

nie wiem 2,82% 

nadmiernym korzystaniem z Internetu (siecioholizm) tak 15,82% 

nie  77,97% 

nie wiem 6,21% 

nadmiernym korzystaniem z gier typu hazardowego tak 0,56% 

nie  98,31% 

nie wiem 1,13% 

nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych tak 18,64% 

nie  76,27% 

nie wiem 5,08% 

uzależnieniem od związków wirtualnych tak 1,69% 

nie  94,92% 

nie wiem 3,39% 

obsesyjnym kupowaniem niepotrzebnych rzeczy 

(zakupoholizm) 

tak 2,26% 

nie  96,61% 

nie wiem 1,13% 

niekontrolowanym objadaniem się (jedzenioholizm) tak 3,95% 

nie  95,48% 

nie wiem 0,56% 

obsesyjnym spożywaniem wyłącznie zdrowego, naturalnego i 

niskoprzetworzonego jedzenia (ortoreksja) 

tak 0,56% 

nie  99,44% 

nie wiem 0,00% 
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obsesją na punkcie posiadania umięśnionego ciała 

(bigoreksja) 

tak 0,56% 

nie  98,31% 

nie wiem 1,13% 

obsesyjnym opalaniem się (tanoreksja) tak 0,00% 

nie  100,00% 

nie wiem 0,00% 

zachowaniami autoagresywnymi (samookaleczenia) tak 3,95% 

nie  91,53% 

nie wiem 4,52% 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

Zapytano również rodziców, czy według nich szkoły zapewniają wystarczający poziom 

wsparcia psychologicznego. I tak, 54,80% potwierdziło, iż szkoła zapewnia wystarczający poziom 

wsparcia psychologicznego, natomiast 19,77% miało odmienne zdanie. Pozostałe 25,42% nie 

wiedziało jak się ustosunkować do tak zadanego pytania. 

Na pytanie jak oceniają swoją wiedzę na temat uzależnień behawioralnych. 52,54% badanych 

oceniło dobrze swoją wiedzę, 23,73% dostatecznie, 11,86% bardzo dobrze, a 5,08% niedostatecznie. 

Pozostałe 6,78% respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas czwartych, 

piątych i szóstych z terenu Gminy Małkinia Górna 

 

W badaniu wzięło udział 176 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych z terenu Gminy 

Małkinia Górna. Pierwsze pytanie tej części dotyczyło relacji uczniów z rodzicami i jak się okazało 

63,64% badanych określiło je jako bardzo dobre. Kolejno 28,41% oceniło je jako dobre, a 7,39% jako 

średnie. Jedna osoba określiła swoje relacje z rodzicami jako raczej złe. 

Uczniowie zostali również zapytani, czy od początku roku szkolnego byli ofiarą przemocy na 

terenie szkoły. 78,98% ankietowanych odpowiedziało przecząco. Następnie 10,23% ankietowanych 

przyznało, iż byli ofiarami przemocy na terenie szkoły, ale tylko raz. 6,25% uczniów potwierdziło, 

iż doświadczyli przemocy na terenie szkoły kilka razy, a pozostałe 4,55% przyznało, iż często są 

ofiarami przemocy na terenie szkoły.  

Wykres 21. Czy od początku roku szkolnego byłeś ofiarą przemocy na terenie szkoły? 

 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

78,98%

10,23% 6,25% 4,55%

Nie Tak, ale tylko raz Tak, zdarzyło się to
kilkukrotnie

Tak, zdarza się to
często
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Jak wynika z pozyskanych danych wszyscy badani uczniowie klas czwartych, piątych i 

szóstych posiadają swój komputer, telefon czy tablet. Jak najczęściej przyznają uczniowie, ze 

sprzętów elektronicznych korzystają od 1 do 3 godzin w ciągu dnia. Taką odpowiedź wskazało 

53,98% badanych. Kolejno 14,20% poświęca na to mniej niż 1 godzinę dziennie, a 13,64% ponad 5 

godzin dziennie. Następnie 13,07% przyznało, iż przeznacza na to od 3 do 5 godzin, a 4,55% korzysta 

tylko w weekendy. Pozostałe 0,57% (jedna osoba) przyznała natomiast, że nie korzysta w ogóle z 

takich urządzeń. 

Wykres 22. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na korzystanie z komputera, tabletu, telefonu? 

 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

Uczniowie zostali zapytani czy podejmowali kiedykolwiek próby ograniczenia czasu 

poświęcanego na korzystanie z komputera, telefonu i tableta. 58,52% badanych uczniów zrobiło to z 

pozytywnym skutkiem, 21,02% przyznaje, że nigdy nie próbowało ograniczać się w tym zakresie, a 

10,80% podejmowało takie aktywności, ale bez powodzenia. 9,66% respondentów stwierdziło, iż nie 

nadużywa urządzeń elektronicznych.  

Następnie zapytano uczniów ile czasu byliby w stanie wytrzymać bez korzystania z 

komputera, telefonu, tableta. 35,23% badanych przyznało, że tydzień, a 32,95% miesiąc i więcej. 

Kolejno 23,86% respondentów wytrzymałoby bez urządzeń elektrycznych 24 godziny, natomiast 

7,95% uczniów nie wyobraża sobie codziennego życia bez używania komputera, telefonu lub tableta. 

Zapytano także uczniów o to czy słyszeli o niebezpieczeństwach wynikających z 

nadużywania urządzeń cyfrowych. 88,07% badanych potwierdziło znajomość tych 

niebezpieczeństw, natomiast 11,93% nie posiadało takiej wiedzy. 
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Wykres 23. Czy słyszałaś/eś o niebezpieczeństwach wynikających z nadużywania urządzeń cyfrowych? 

 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

W dalszej części badania zadano pytanie jakie są postawy i zachowania uczniów podczas 

korzystania z urządzeń elektronicznych. 58,52% badanych potwierdziło, iż często korzysta z 

urządzeń elektronicznych z powodu nudy, natomiast 25,00% uczniów intensywnie rozmyśla o tym, 

co będzie robić na komputerze, w czasie kiedy z niego nie korzysta. 20,45% respondentów chce 

korzystać z nowych technologii coraz częściej, a 13,64% badanych korzystając z urządzeń 

elektronicznych zapomina o tym, co dzieje się wokół nich. 13,07% potwierdziło, że w momencie 

kiedy z jakichś powodów nie może korzystać z urządzeń elektronicznych, czuje się przygnębiony, 

rozdrażniony albo zdenerwowany. 

Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas siódmych i 

ósmych z terenu Gminy Małkinia Górna 

W badaniu wzięło udział 197 uczniów klas siódmych i ósmych z terenu Gminy Małkinia 

Górna. Pierwsze pytanie tej części dotyczyło relacji uczniów z rodzicami i jak się okazało 57,87% 

badanych określiło je jako bardzo dobre. Kolejno 28,43% oceniło je jako dobre, a 10,15% jako 

średnie. 2,54% uczniów swoje relacje z rodzicami określiło jako raczej złe, a 1,02% (2 osoby) jako 

bardzo złe. 

Na pytanie, czy od początku roku szkolnego byli ofiarą przemocy na terenie szkoły. 82,74% 

ankietowanych odpowiedziało przecząco. Następnie 7,11% ankietowanych przyznało, iż byli 

ofiarami przemocy na terenie szkoły, ale tylko raz. 5,58% uczniów potwierdziło, iż często są ofiarami 

przemocy na terenie szkoły, a 4,57% badanych doświadczyło przemocy na terenie szkoły kilka razy.  

W kolejnej części badania zadano uczniom pytanie czy w ciągu ostatniego miesiąca czuli się 

przygnębieni, zestresowani, smutni i odczuwali negatywne emocje. 41,12% badanych odpowiedziało 

przecząco, a 21,83% przyznało, iż takie emocje towarzyszyły im 1-2 razy. Kolejno 16,24% uczniów 

twierdzi, iż kilkukrotnie odczuwali negatywne emocje. 9,14% respondentów w ostatnim miesiącu 

często czuło się przygnębionym, natomiast 11,68% uczniów codziennie się tak czuje. 

Jak wynika z pozyskanych danych 2,03% badanych uczniów klas siódmych i ósmych nie 

posiada swojego komputera, telefonu czy tableta. Jak najczęściej przyznają uczniowie, ze sprzętów 

elektronicznych korzystają od 1 do 3 godzin w ciągu dnia. Taką odpowiedź wskazało 35,53% 

Tak - 88,07%

Nie - 11,93%
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badanych. Kolejno 30,96% poświęca na to od do 5 godzin dziennie, a 21,83% ponad 5 godzin 

dziennie. Następnie 6,09% przyznało, iż przeznacza na to mniej niż 1 godzinę, a 3,05% korzysta tylko  

weekendy. Pozostałe 0,51% (jedna osoba) przyznała natomiast, iż nie korzysta w ogóle z tego typu 

urządzeń. 

Wykres 24. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na korzystanie z komputera, tabletu, telefonu? 

 

Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

Badani korzystając z komputera, telefonu czy tabletu najczęściej poświęcają ten czas na 

śledzenie portali społecznościowych i stron służących rozrywce, a kolejno na gry w wirtualne światy 

oraz odwiedzanie stron w związku z nauką. Najrzadziej korzystają ze stron tematycznych lub 

zawierających fora. Badani uczniowie korzystają również z komputera, telefonu i tableta, aby 

porozmawiać ze znajomymi (Messenger), oglądać seriale i filmy oraz posłuchać muzyki. Korzystają 

często także z Tik Toka i Istagrama. 

Uczniowie zostali zapytani czy podejmowali kiedykolwiek próby ograniczenia czasu 

poświęcanego na korzystanie z komputera, telefonu i tableta. 41,62% badanych uczniów zrobiło to 

z pozytywnym skutkiem, 20,30% przyznaje, że nigdy nie próbowało ograniczać się w tym zakresie, 

a 16,24% podejmowało takie próby, ale bez powodzenia. 21,83% respondentów stwierdziło, iż nie 

nadużywa urządzeń elektronicznych.  

Na pytanie jak często zdarza się, że zaniedbują swoje obowiązki szkolne/domowe, relacje 

koleżeńskie/rodzinne przez zbyt długie użytkowanie komputera/telefonu. 44,16% badanych 

potwierdziło, iż takie sytuację się zdarzają, ale rzadko. Kolejno 25,38% uczniów przyznało się, iż 

takie sytuacje czasami mają miejsce, a 8,63% respondentów często zaniedbuje swoje obowiązki przez 

zbyt długie użytkowanie sprzętów elektronicznych. Pozostałe 21,83% uczniów twierdzi, iż takie 

sytuacje nigdy się nie zdarzają.  

W kolejnym pytaniu poproszono uczniów o odpowiedź, o których z wymienionych 

zagrożeniach związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych słyszeli. Z pozyskanych 

odpowiedzi wynika, iż najwięcej osób słyszało o cyberprzemocy (tj. 81,22%). Kolejno 79,70% 

badanych słyszało o kradzieży danych, 74,62% o uzależnieniu (stawianie komputera na pierwszym 
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miejscu), 67,01% o izolowaniu się od realnego świata, 62,44% o zatracaniu relacji z bliskimi, a 

58,38% o problemach ze zdrowiem. 

 
Tabela 8. O jakich zagrożeniach słyszałaś/eś? 

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, komputera i telefonu 

cyberprzemoc 81,22% 

kradzieże danych 79,70% 

uzależnienie (stawianie komputera na pierwszym miejscu) 74,62% 

zatracanie relacji z bliskimi 62,44% 

izolowanie się od realnego świata 67,01% 

problemy ze zdrowiem 58,38% 

inne 22,34% 
Źródło: Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Małkinia Górna; Małkinia Górna 2022 

 

Tak jak w przypadku uczniów młodszych klas, najwięcej badanych potwierdziło, iż często 

korzysta z urządzeń elektronicznych z powodu nudy (69,54%), natomiast 23,86% uczniów chce 

korzystać z nowych technologii coraz częściej. 14,72% badanych intensywnie rozmyśla o tym, co 

będzie robić na komputerze, w czasie kiedy z niego nie korzysta, a 12,18% uczniów potwierdziło, że 

w momencie kiedy z jakichś powodów nie może korzystać z urządzeń elektronicznych, czuję się 

przygnębiony, rozdrażniony albo zdenerwowany. 11,68% badanych przyznało, że korzystając z 

urządzeń elektronicznych zapominają o tym, co dzieje się wokół nich, a 10,66% traci panowanie nad 

sobą, krzyczy lub reaguje irytacją, gdy ktoś przeszkadza im podczas korzystania z 

komputera/Internetu.  

Na pytanie, czy dotyczą ich problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi-  tak, 

24,87% przyznało, iż ma problem z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Kolejno, 17,26% 

badanych uważa, że ma problem z nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych, 15,74% z 

nadmiernym korzystaniem z telefonu, 14,21% z nadmiernym kupowaniem niepotrzebnych rzeczy, a 

12,18% z niekontrolowanym objadaniem się. 11,17% uczniów odczuwa strach związany z brakiem 

kontaktu z telefonem komórkowym, 9,14% obsesyjnie spożywa wyłącznie zdrowe, naturalne i 

niskoprzetworzone jedzenie, 8,12% odczuwa strach przed ominięciem ważnego wydarzenia w Sieci, 

a 5,08% nadmiernie korzysta z gier typu hazard.  

 

Powyższe badania wskazują na konieczność prowadzenia wszechstronnej edukacji z zakresu 

szkodliwości spożywania substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz bezpiecznego korzystania z 

mediów elektronicznych. Działania profilaktyczne należy kierować do wszystkich mieszkańców 

gminy. 
Podsumowując. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wyłaniają się następujące sytuacje 

problemowe: uzależnienie od internetu i cyberprzemoc zarówno wśród dorosłych, jak również uczniów, 

szkody społeczne i zdrowotne wynikające z nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych we 

wszystkich badanych grupach wiekowych.
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ROZDZIAŁ III 

Cele główne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Małkinia Górna w latach 

2023-2024  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych. 

 Cele szczegółowe Planowane Działania Wskaźniki 

 

1.Zmniejszanie rozmiaru uszkodzeń 

zdrowia poprzez wzrost dostępności 

świadczeń i programów dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków oraz współuzależnionych. 
 

1. Upowszechnianie informacji na temat bazy 

pomocowej dla osób uzależnionych od 

alkoholu lub narkotyków, dla osób nadmiernie 

pijących napoje alkoholowe oraz 

rozpoczynających zażywanie narkotyków. 

2. Wspieranie pracy członków GKRPA, 

funkcjonariuszy Policji, pracowników służby 

zdrowia, pracowników socjalnych OPS-u, 

nauczycieli, wychowawców, opiekunów  oraz 

innych osób pracujących na rzecz 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz  

poprzez finansowanie podnoszenia ich 

kwalifikacji. 

3. Wspieranie działalności poza leczniczej 

placówek ambulatoryjnych i stacjonarnych w 

zakresie doposażenia placówki, zakup 

materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, itp. 

4. Dofinansowywanie szkoleń dla pracowników 

placówek lecznictwa odwykowego oraz 

pracujących w punkcie informacyjno-

konsultacyjnym. 

5.Zwiększanie dostępności do pomocy 

psychospołecznej dla młodzieży zażywającej 

1. Liczba udzielonych porad w Punkcie 

Informacyjno-Konsultacyjnym. 

 

 

2. Liczba zorganizowanych szkoleń dla członków 

GKRPA oraz osób pracujących na rzecz 

rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

 

3. Liczba doposażonych placówek leczenia 

odwykowego. 

 

4. Liczba dofinansowanych szkoleń dla 

pracowników lecznictwa odwykowego oraz 

pracujących w punkcie informacyjno-

konsultacyjnym 

5.Liczba uczestników konsultacji indywidualnych 

i grup wsparcia oraz grup terapeutycznych dla 

uzależnionych i współuzależnionych. 

Id: 35FA40F9-AF5C-48E8-8AB7-2C93593A305A. Projekt Strona 32



 

środki psychoaktywne w sposób ryzykowny i 

szkodliwy. 

6.Wspieranie działań na rzecz integracji 

społecznej, przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu dla osób uzależnionych od 

środków psychoaktywnych. 

7.Organizowanie i finansowanie zatrudniania 

specjalistów w punkcie informacyjno – 

konsultacyjnym. 
8. Prowadzenie indywidualnych działań 

motywacyjnych do podjęcia leczenia 

odwykowego i utrzymania abstynencji dla osób 

uzależnionych. 

9.Tworzenie oferty pomocy dla osób 

niesłyszących pijących problemowo. 

10.Dofinansowanie programów rehabilitacji dla 

osób uzależnionych po zakończonych programach 

psychoterapii uzależnienia. 

6.Liczba uczestników zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami profilaktyki. 

 

7. Liczba udzielonych porad. 

8.Liczba spotkań z osobami uzależnionymi. 

9.Liczba osób  niesłyszących korzystających z 

pomocy. 

10. Liczba osób korzystających z programów 

rehabilitacji. 
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2.Udzielanie rodzinom, w których wstępują problemy alkoholowe oraz związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, pomocy 

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

 

 
 

1. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego 

i społecznego, będących skutkiem 

nadużywania alkoholu i narkotyków 

oraz stosowanie przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

osoby zatrudnione w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym rozmów motywujących, 

zmierzających do podjęcia terapii. 

2.Finansowanie funkcjonowania Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego. 

2. Finansowanie działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3.Finansowywanie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami profilaktyki. 

4. Dofinansowanie wypoczynku letniego i 

zimowego dla dzieci z rodzin z problemem 

uzależnień oraz rodzin z grup ryzyka. 

5. Udzielanie konsultacji rodzicom dzieci i 

młodzieży pijącej napoje alkoholowe i 

zażywającej narkotyki oraz upowszechnianie 

informacji na temat dostępu do palcówek 

leczenia osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem. 

6. Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” 

przez Gminą Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

7. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej 

rodzinom, w których występują problemy 

1 Liczba osób zgłaszających się do Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego. 

 

 

2.Liczba dofinansowanych działań. 

3. Liczba osób uczęszczających na zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze. 

4.Liczba osób korzystających z wypoczynku oraz 

dofinansowanych obozów oraz innych form 

wypoczynku z elementami profilaktyki. 

5.Liczba udzielonych konsultacji rodzicom dzieci i 

młodzieży pijącej napoje alkoholowe i 

zażywającej narkotyki.  Wydatki poniesione na 

realizację programów oraz pomoc rodzicom. 

 

 

6. Liczba wszczętych procedur ”Niebieskich Kart”. 

 

7.Liczba rodzin, którym została udzielona pomoc. 
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związane z zażywaniem narkotyków, alkoholem, a 

w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

8.Finansowanie i wspieranie organizacyjne zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych z elementami 

profilaktyki, przeznaczonych dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz rodzin zagrożonych na 

terenie gminy Małkinia Górna. 

9.Podejmowanie przez GKRPA czynności 

związanych z przyjmowaniem i realizacją 

wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. 

10.Oganizowanie i finansowanie 

przedsięwzięć i działań, związanych z 

zapewnieniem dzieciom i ich rodzinom, 

dotkniętych problemem alkoholizmu i 

narkomanii  oraz zagrożonym występowaniem 

tych zjawisk możliwości udziału w zajęciach 

rehabilitacyjnych, rekreacyjnych.  

11. Upowszechnienie informacji dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz 

współpraca z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

12. Podnoszenie kompetencji osób 

działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

8. Liczba osób korzystających ze wsparcia. 

9. Liczba złożonych wniosków do GKRPA w 

sprawie udzielenia pomocy osobom uzależnionym 

lub pijącym szkodliwie. 

10. Liczba wniosków skierowanych do Sądu 

Rejonowego o nałożenie obowiązku leczenia 

odwykowego. 

11. Liczba wniosków skierowanych do biegłych o 

wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu lub narkotyków. 

12. Liczba osób zmotywowanych do dobrowolnego 

leczenia odwykowego lub zaprzestania picia 

napojów alkoholowych i zażywających 

narkotyki. 

13.Liczba uczestników na zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych i osób korzystających z zajęć 

sportowych wycieczek itp. 

14.Liczba podjętych działań. 

15. Liczba osób korzystających z różnych form 

podnoszenia kompetencji. 
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3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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 

 

1.Wdrażanie nowoczesnych form 

profilaktyki, kierowanej w szczególności do 

dzieci i młodzieży, w celu opóźnienia wieku 

inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz 

przeciwdziałanie uzależnieniom 

behawioralnym a także ograniczenie tempa 

wzrostu ilości osób, zażywających 

substancje psychoaktywne oraz 

uzależnionych  od zachowań, czynności, 

zaburzeń zachowań tzw. uzależnień 

behawioralnych. 
 

 

1. Działania informacyjno-edukacyjne nt. 

działania substancji psychoaktywnych oraz 

zaburzeń zachowania na organizm człowieka i 

ryzyka szkód wywołanych ich używaniem na 

poziomie profilaktyki uniwersalnej poprzez 

przeprowadzanie programów profilaktyczno-

edukacyjnych, wykładów, pogadanek, 

organizację konkursów zakup materiałów 

profilaktycznych itp. 

 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych, 

promujących abstynencję w ciąży. 

 

3. Włączenie się do ogólnokrajowych i lokalnych 

kampanii na rzecz działań profilaktycznych. 

4.Propagowanie pozytywnych wzorców 

zachowań poprzez wspieranie organizacyjne i 

finansowe imprez promujących  styl życia 

(pikniki, festyny) bez uzależnień . 

5. Współpraca z parafiami na rzecz ruchu 

trzeźwościowego. 

6.Edukacja dorosłych w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu oraz zażywania 

substancji psychoaktywnych przez młodzież. 

7.Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla 

sprzedawców napojów alkoholowych nt. 

1.Liczba przeprowadzonych działań informacyjno 

- edukacyjnych. 

 

 

2. Liczba odbiorców działań edukacyjnych. 

 

3. Liczba kampanii profilaktycznych. 

4. Liczba partnerów realizujących programy 

profilaktyczne. 

5. Ilość zorganizowanych lub dofinansowanych 

imprez profilaktycznych. 

6. Ilość osób biorących udział w w/w imprezach. 

 

7. Liczba przeprowadzonych działań 

edukacyjnych. 

 

8. Liczba odbiorców działań edukacyjnych. 
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dojrzałych postaw do picia alkoholu oraz 

egzekwowania prawa wobec nieletnich chcących 

kupić alkohol. 

8.Zakup potrzebnych materiałów, wynajem sal 

potrzebnych do zorganizowania w/w działań. 

9.Organizowanie i finansowanie szkoleń, 

warsztatów, kursów, itp. dla rodziców i osób 

pracujących w obszarze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień 

alkoholowych i narkomanii, przemocy w rodzinie 

oraz uzależnień behawioralnych. 

10. Realizacja działań profilaktycznych w 

obszarze profilaktyki uniwersalnej w tym 

promocja zdrowia psychicznego i zdrowego 

stylu życia skierowanych do dzieci i 

młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób 

pracujących z nieletnimi. 

 

11. Realizacja działań w zakresie profilaktyki 

selektywnej adresowanych do grup dzieci i 

młodzieży podwyższonego ryzyka. Działań 

profilaktycznych podejmowanych i 

kierowanych do dzieci i młodzieży. 

12. Dofinansowanie do obozów 

socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin z problemem 

alkoholowym, narkotykowym dotkniętych 

przemocą oraz uzależnieniami behawioralnymi. 

13. Finansowanie prowadzenia warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z 

problemami. 

 

9. Liczba szkoleń/warsztatów dla sprzedawców. 

 

 

10. Liczba uczestniczących w szkoleniach 

sprzedawców 

 

11. Liczba osób biorąca udział w szkoleniach, 

warsztatach, kursach, itp. 

12. Liczba szkoleń, warsztatów, kursów, itp. 

13.Liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych w zakresie profilaktyki 

uniwersalnej oraz liczba uczestników. 

 

14. Liczba zorganizowanych programów w 

zakresie profilaktyki selektywnej oraz liczba 

uczestników. 

15. Dofinansowanie do obozów 

socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin z problemem 

alkoholowym, narkotykowym dotkniętych 

przemocą oraz uzależnieniami behawioralnymi. 

16. Finansowanie prowadzenia warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z 

problemami. 
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14. Promowanie i finansowanie działalności 

sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemami z terenu gminy. 

15. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z elementami profilaktyki. 

16. Finansowanie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych wraz z dożywianiem 

17.Prowadzenie badań, związanych z analizą 

zachowań problemowych podejmowanych przez 

młodzież oraz ewaluacją programów 

profilaktycznych. 

 

17. Promowanie i finansowanie działalności 

sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemami z terenu gminy.  

18.Liczba osób korzystających z zajęć 

sportowych z elementami profilaktyki. 

19.Liczba przeprowadzonych badań. 
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4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

1.Ograniczenie wzrostu popytu na alkohol i 

narkotyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

oraz ograniczanie dostępności środków 

uzależniających. 

1.Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

pracowników policji  w zakresie doskonalenia 

umiejętności radzenia sobie z osobą 

nietrzeźwą lub będącą pod wpływem 

narkotyków. 

2.Wspieranie działań instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób pomagających w 

rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz 

wdrażających różne formy profilaktyk 

poprzez pomoc finansową i lokalową w tym 

dofinansowanie leczenia, rehabilitacji i 

reintegracji osób uzależnionych 

 

3.Integracja środowisk abstynenckich, osób 

uzależnionych i ich rodzin, organizowanie 

działań zapobiegawczych, motywujących do 

terapii i wspomagających leczenie osoby 

uzależnionej i współuzależnionej. 

4. Wspieranie lokalowe i finansowe działalności 

środowisk abstynenckich. 

5. Dofinansowanie szkoleń, warsztatów 

terapeutycznych, obozów, zlotów 

abstynenckich, itp.np. dla trzeźwiejących 

alkoholików i ich rodzin. 

6. Zakup potrzebnych materiałów, wynajem lokali 

niezbędnych do przeprowadzenia działań.  

7. Organizowanie i finansowanie prowadzenia 

grup wsparcia dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym, narkotykami  

 

1.Liczba przeprowadzonych szkoleń i kursów dla 

pracowników policji. 

 

 

2.Liczba partnerów realizujących programy 

profilaktyczne. 

 

 

 

 

3.Liczba osób, korzystająca z ofert stowarzyszeń 

abstynenckich oraz klubów abstynenckich. 

 

 

 

4. Liczba grup samopomocowych AA oraz grup 

wsparcia. 

 

5. Liczba dofinansowanych działań dla grup 

abstynenckich i wsparcia. 

 

6. Liczba biorących udział w w/w działaniach. 
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5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

1.Ograniczanie i zmiana struktury spożywania 

napojów alkoholowych. 
 

1. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców 

napojów alkoholowych. 

 

2. Podejmowanie wspólnie z instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i 

porządek publiczny ( sądy, policja, ) działań 

edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców. 

3.Współpraca z Policją  mającą na celu 

zapobieganie naruszaniu porządku publicznego, 

powodowane przez nietrzeźwych. 

4. Prowadzenie działań interwencyjnych przez 

GKRPA w zakresie przestrzegania zasad 

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

1. Liczba szkoleń dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 

2. Liczba działań podjętych działań na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 

 

 

3.Liczba interwencji Policji  w związku z 

naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
 
4. Liczba przeprowadzonych interwencji. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej. 

 

1. Organizacja centrów integracji społecznej i 

klubów integracji społecznej. 

 

1.Utworzenie centrum integracji społecznej  i 

finansowanie jego działalności. 

1. Liczba osób korzystających z centrum integracji 

społecznej 

 

Uwzględnia się finansowanie realizacji innych zadań niż zapisane w programie w zależności od zaistniałych potrzeb. 
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Rozdział IV. Adresaci działań programu 

Program jest adresowany głównie do: 

1) dzieci, młodzieży i ich rodziców, 

2) osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, 

3) pracowników organizacji pozarządowych, 

4) pracowników lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy, 

5) osób uzależnionych i ich rodzin, 

6) okazjonalnych użytkowników alkoholu i narkotyków, 

7) osób doświadczających przemocy domowej i sprawców tej przemocy pozostałej 

społeczności lokalnej. 

 

Rozdział V. Źródła finansowania programu 

Źródłem finansowania zadań wynikających z programu są: 

1) środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy 

o przeciwdziałania narkomanii, środków przeznaczonych na realizację programów 

zdrowotnych finansowanych z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia, oraz środków Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

Rozdział VI. Realizatorzy programu 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 w Gminie Małkinia Górna będzie realizowany przez 

pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii przy współpracy m.in. z: 

1) zakładami opieki zdrowotnej, 

2) placówkami oświatowymi, 

3) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Małkini 

Górnej, 

4) organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, 

5) Komisariatem Policji w Małkini Górnej oraz Komendą Powiatową Policji w Ostrowi 

Mazowieckiej, 

6) Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, 

7) Parafiami Rzymsko – Katolickimi, 
8) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. 

 

Rozdział VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Członkom Komisji przysługuje: 
1) za uczestniczenie w posiedzeniu komisji przysługuje członkowi wynagrodzenie w wysokości 

300,00 złotych brutto (trzysta złotych brutto). 

2) Przewodniczący komisji za uczestniczenie w posiedzeniu komisji otrzymuje wynagrodzenie w 

wysokości 600,00 złotych brutto (sześćset złotych brutto). 

3) za pracę w zespołach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50,00 złotych brutto 

(pięćdziesiąt złotych brutto) za godzinę pracy w zespole. 
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UZASADNIENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz   
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2024 stanowi podstawę do 
praktycznej realizacji zadań na podstawie art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1119 z późn. zm.), oraz art. 10 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.). 

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2023-2024 jest zasadne. 
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