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MIEJSKI PROGRAM  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2025 

 

 

Wprowadzenie 
 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025, zwany dalej „Programem”, jest zapisem 

działań, które w latach 2023-2025  będą realizowane w ramach zadań własnych miasta 

Kraśnik, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, 

uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej  zgodnie z art. 4¹ 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy                    

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

z późn. zm.).  

 Zgodnie z art. 4¹ ust. 2a  ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Program sporządza się na okres nie dłuższy niż 

4 lata. 

   Program uwzględnia zadania zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-

2025 służące realizacji 2 celu operacyjnego: „Profilaktyka uzależnień”. Zadania zostały 

określone  w następujących obszarach działań:  

1) zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom,  

2) uzależnienie od alkoholu,  

3) uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne), 

4) uzależnienia od narkotyków.  

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jest podstawowym dokumentem 

polityki zdrowia publicznego wyznaczającym cel strategiczny i cele operacyjne oraz 

najważniejsze zadania do realizacji na rzecz zwiększenia liczby lat przeżytych w zdrowiu 

oraz zmniejszenie społecznych nierówności w tym zakresie. 

Przy opracowaniu Programu wykorzystano zalecenia Krajowego Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom - utworzonego na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.                    

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2469), poprzez połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program wpisuje się w cele i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Kraśnik na lata 2021-2027, przyjętej uchwałą nr XL/303/2021 Rady 

Miasta Kraśnik  z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

 Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy miasta Kraśnik. 

 

Podstawowe definicje 

1. Profilaktyka uniwersalna - profilaktyka ukierunkowana na całe populacje, działania 

profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień 
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indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Ich celem jest zmniejszanie lub 

eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji  

i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. 

2. Profilaktyka selektywna – profilaktyka ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego 

ryzyka, działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu                            

na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne                         

są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających                            

ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń 

zdrowia psychicznego; działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu                      

na sam fakt przynależności do danej grupy; profilaktyka selektywna jest działaniem 

uprzedzającym, a nie naprawczym.  

3. Profilaktyka wskazująca – profilaktyka ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego 

ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub NSP bądź 

problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające kryteriów 

diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych zaburzeń zachowania 

lub problemów psychicznych.  

4. Ryzykowne spożywanie alkoholu – picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo                        

i w określonym przedziale czasu) niepociągające za sobą aktualnie negatywnych 

konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny 

model picia nie zostanie zmieniony. 

5. Szkodliwe picie alkoholu – wzorzec picia alkoholu, który powoduje szkody zdrowotne, 

fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje 

uzależnienie od alkoholu. 

6. Używanie szkodliwe – używanie substancji psychoaktywnej powodujące szkody 

somatyczne lub psychiczne, włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne zachowanie, 

które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane następstwa dla związków  

z innymi ludźmi. 

7. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – to kompleks zjawisk fizjologicznych, 

behawioralnych, poznawczych i społecznych, wśród których używanie substancji 

psychoaktywnej (takiej jak alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki 

zastępcze, NSP, tytoń) dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla 

pacjenta większą wartość; głównymi objawami uzależnienia są głód substancji (przymus, 

silne pragnienie), utrata kontroli nad używaniem substancji. 

8. Nowa substancja psychoaktywna (NSP) - to każda substancja lub grupy substancji 

pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub preparatu działającą                          

na ośrodkowy układ nerwowy, inna niż substancja psychotropowa i środek odurzający, 

stwarzającą zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń 

stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek odurzający, lub które naśladują 

działanie tych substancji.  

9. Środek zastępczy - to produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ 

nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja 
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psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wprowadzanie              

do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych, do środków zastępczych 

nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  

10. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych - to działania ukierunkowane                                        

na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach 

innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. 

11. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego                     

jest to system oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

opracowany i wdrażany we współpracy przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji 

oraz Instytut Psychologii i Neurologii.  

12. Uzależnienia behawioralne czyli  uzależnienia od zachowań, to wszelkie nałogi związane 

z wykonywaniem jakiś czynności (np. hazard, internet, gry komputerowe).  

13. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną i ekonomiczną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne                    

u osób dotkniętych przemocą. 

14. Procedura „Niebieskich Kart” - to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają 

przemocy domowej. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku                     

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  

15. Zdrowie publiczne - to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez 

działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę                                 

i przywracanie zdrowia ludności. 

 

Główne cele Programu 

Głównym celem Programu jest ograniczanie problemów wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków oraz podnoszenie poziomu 

wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi,  

przeciwdziałaniem przemocy, prowadzenie skoordynowanych działań w zakresie profilaktyki 

problemów uzależnień. 

Program jest kontynuacją i rozwinięciem sprawdzonych działań podejmowanych                       

w latach poprzednich poprzez skoordynowane działania informacyjne, edukacyjne, 

profilaktyczne  i terapeutyczne. 

 

Cele szczegółowe: 

- zapewnienie mieszkańcom miasta Kraśnik sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z użyciem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami  

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, 
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- zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania 

alkoholu, używania narkotyków, innych środków psychoaktywnych i Nowych  Substancji 

Psychoaktywnych,   

- ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu, uzależnieniem oraz uzależnieniem od narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych, w tym ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

- zapobieganie powstawania nowych problemów, minimalizowanie tych, jakie już występują,  

- inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do kształtowania  i utrwalania pozytywnych 

postaw i wartości przy szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży,      

- ograniczenie skali zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków, szczególnie przez dzieci  

i młodzież,                                                                                                                                         

- zmniejszenie liczby przestępstw oraz innych naruszeń prawa popełnianych przez osoby 

będące pod wpływem substancji psychoaktywnych, w tym zakłóceń życia publicznego,  

- zmniejszenie zjawiska ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób 

uzależnionych od alkoholu, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, innych 

środków psychoaktywnych i NSP, 

 - wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu,  

kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców,  zwiększenie ich aktywności 

fizycznej, wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności  

w życiu społecznym,                                                                                                                                

- zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, instytucji i osób 

fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych         

i problemów związanych z przemocą domową,  

- monitorowanie problemów alkoholowych, narkotykowych  oraz uzależnień behawioralnych. 
 

Diagnoza problemów 

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w  2021 r. zlecił Firmie Centrum Rozwiązywania Społecznych  w Warszawie 

przeprowadzenie badań.  Miały one na celu zaprezentowanie aktualnej skali występowania 

problemów związanych z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

zjawiska alkoholizmu, narkomanii, innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie wśród dzieci 

i młodzieży miasta Kraśnik. 

Badania w placówkach oświatowych z terenu miasta Kraśnik przeprowadzono przy 

użyciu internetowego narzędzia CORIGO. Jest to program pozytywnie zaopiniowany przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, który pozwala na efektywne badanie postaw uczniów. Forma 

ankiety internetowej jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna oraz pozwala na upewnienie się,           

że na wszystkie wymagane pytania zostanie udzielona odpowiedź. Ankieta dla badanych 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zawierała 35 pytań zamkniętych                                

i półotwartych (w tym jedno pytanie metryczkowe). 
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W badaniu wzięli udział uczniowie szkół z terenu miasta Kraśnik w podziale: - 

uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (SP) - 363, - uczniowie klas 1 i 2 szkół 

ponadpodstawowych (SPP) - 559. W sumie 922 uczniów. 

 

Alkohol 

66% uczniów SP 7-8 deklaruje jednorazowy kontakt z alkoholem. Wraz z wiekiem                     

ta tendencja się zmienia – w grupie uczniów SPP 1-2 tylko 35% deklaruje jednorazowe 

spożycie alkoholu. Wśród uczniów klas SP 7-8 najczęściej pojawiały się dwie kategorie 

odpowiedzi, które odnosiły się do kilkukrotnego w życiu spożycia alkoholu (14%) oraz 

spożywania go rzadziej niż raz w miesiącu (20%). Natomiast uczniowie szkół 

ponadpodstawowych najczęściej deklarowali: rzadziej niż raz w miesiącu (36%) oraz picie 

kilka razy w miesiącu (16%). Niepokojący jest fakt, że 4% najstarszych uczniów deklaruje,     

że spożywa alkohol kilka razy w tygodniu. 

 Uczniowie najczęściej sięgają po piwo (SP 7-8 – 26%; SPP 1-2 – 31%, wino (SP 7-8 – 

6%; SPP 1-2 – 10%) oraz wódkę (SP 7-8 – 8%; SPP 1-2 – 6%). 

 32% uczniów klas SP 7-8 oraz 18% uczniów klas SPP 1-2 nie wie, czy da się kupić 

alkohol, gdy nie ma się ukończonych 18 lat może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie 

podejmowała próby nabycia alkoholu. Z kolei spora część uczniów starszych (SP 7-8 – 35%; 

SPP 1-2 – 47%) odpowiedziała, że nie miałaby problemu z zakupem alkoholu co oznacza,                      

że mogą oni lub ich rówieśnicy być klientami w punktach ze sprzedażą alkoholu. 

 

Nikotyna 

 Inicjację nikotynową ma za sobą: 20% uczniów klas SP 7-8 oraz 38% uczniów klas 

SPP 1-2. 

 Najczęściej wskazywaną przez uczniów okolicznością zapalenia pierwszego papierosa 

było spotkanie ze znajomymi (SP 7-8 – 64%; SPP 1-2 – 68%). 

 Większość badanych uczniów kraśnickich szkół, którzy mają za sobą inicjację 

nikotynową, aktualnie nie pali papierosów (SP 7-8 - 73%; SPP 1-2 57%). Należy zauważyć, 

że 15% uczniów SPP 1-2 oraz 9% uczniów SP 7-8 deklaruje regularne palenie e- papierosów. 

 52% uczniów szkoły podstawowej uważa, że zakup papierosów nie jest łatwym 

zadaniem. Starsi uczniowie mają w tym względzie bardziej zróżnicowane poglądy. 62% 

uczniów SPP 1-2 oceniło, że raczej łatwo lub bardzo łatwo jest kupić papierosy osobom 

poniżej 18 roku życia. 

 

Dopalacze i narkotyki 

 Wyniki badań wskazują, że minimalna liczba badanych uczniów ma  za sobą pierwszy 

kontakt z substancjami psychoaktywnymi takimi jak narkotyki i dopalacze (SP 7-8 – 1%; SPP 

1-2 – 6%). Co niepokojące, po 6% w każdej z badanych grup wiekowych zadeklarowało,                          

że przyjmowali leki nasenne lub uspokajające lub leków dostępnych bez recepty celem 

odurzenia się. Substancje, które przyjmowały osoby deklarujące kontakt z narkotykami                         

to głównie1 marihuana, haszysz oraz leki. 

 Najczęściej wskazywaną przez uczniów okolicznością pierwszego kontaktu                              

z substancjami psychoaktywnymi takimi jak narkotyki lub dopalacze było spotkanie                             

ze znajomymi (SP 7-8 – 49%; SPP 1-2 – 58%). 
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 Zdecydowana większość uczniów przyznaje, że nie wie czy łatwo jest kupić narkotyki 

i dopalacze w ich środowisku (SP 7-8 – 60%; SPP 1-2 – 58%). 

 Większość uczniów jest przeciwnych braniu narkotyków/dopalaczy (SP 7-8 – 69%; 

SPP 1-2 – 67%), część jest ciekawa, jak działają, ale boją się uzależnienia (SP 7-8 – 23%; 

SPP 1-2 – 21%). 

 Optymistyczny jest fakt, że 60% uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 63% 

uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Kraśnik deklaruje, że wie jakie są skutki brania 

narkotyków. Uczniowie wskazują przede wszystkim  na problemy ze zdrowiem, uzależnienie, 

problemy z prawem, halucynacje i śmierć w przypadku przedawkowania. 

 

Przemoc 

 Spora część uczniów deklaruje, że nie są ofiarami przemocy doświadczanej ze strony 

innych uczniów (SP 7-8 – 61%; SPP 1-2 – 72%). Niepokojące wydają się dane, że jest grupa 

uczniów, która przyznaje, że kilka razy w tygodniu doświadcza w szkole przemocy (SP 7-8 – 

5%; SPP 1-2 – 3%). Należy również zwrócić uwagę za fakt, że we wszystkich badanych 

grupach uczniów pojawiły się deklaracje mówiące o doświadczaniu przemocy w szkole- 

wyniki wskazują, że uczniowie częściej padają ofiarami przemocy psychicznej ze strony 

rówieśników. Podobnie sytuacja się ma w odniesieniu do doświadczania przemocy                                

w środowisku domowym. 

 

Uzależnienie od Internetu i cyberprzemoc 

 Większość uczniów spędza przed komputerem od dwóch do trzech godzin dziennie 

(SP 7-8 – 33%; SPP 1-2 – 35%). Co niepokojące, część uczniów spędza przed komputerem 

więcej niż 5 godzin dziennie (SP 7-8 – 11% SPP 1-2 –13%). W przypadku korzystania                        

z telefonu uczniowie deklarują czas: 2-3 godziny (SP 7-8 – 32%; SPP 1-2 – 32%) oraz 

powyżej 5 godzin dziennie (SP 7-8 – 30%; SPP 1-2 – 38%). W praktyce może to oznaczać,         

że po zakończeniu lekcji korzystanie z komputera i telefonu jest dla nich jedyną formą 

spędzania wolnego czasu. 

 Najbardziej popularnymi formami okazują się być gry komputerowe, portale 

społecznościowe oraz nauka. Natomiast podczas korzystania z telefonu na pierwszym miejscu 

znajdują się portale społecznościowe (SP 7-8 – 46%; SPP 1-2 – 49%). 

 Łącznie 20% uczniów klas 7-8 oraz 17% młodzieży szkół ponadpodstawowych 

deklaruje, że brak dostępu do Internetu nie miałby dla nich znaczenia lub też wpływ ten byłby 

niewielki. Aczkolwiek, spora część uczniów także przyznaje, że odczułaby brak dostępu do 

Internetu (SP 7-8 – 53%; SPP 1-2 – 51%). Jednocześnie relatywnie niewielka grupa uczniów 

stwierdziła, że korzystanie z komputera jest dla nich na tyle istotne, że brak takiej możliwości 

odczuliby negatywnie (SP 7-8 – 4%; SPP 1-2 – 7%). 

 41% uczniów klas SP 7-8 oraz 42% uczniów SPP 1-2 doświadczyło w przestrzeni 

internetowej zjawiska hejtingu, nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”. 

 Uczniowie dość często otrzymywali wiadomości z obelgami (SP 7-8 – 39%; SPP 1-2 

– 40%) oraz często padali też ofiarami włamania na konto (SP 7-8 – 26%; SPP 1-2 – 25%). 
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 Zagrożenia związane z uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy w środowisku 

szkolnym zdaniem dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. 

 W badaniu wzięły udział 243 osoby - dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Kraśnik. 

 Zdaniem 84% badanych potwierdza, że w szkole, w której pracują mają do czynienia         

z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze. 

 W opinii badanych nauczycieli i dyrektorów do najczęstszych zachowań 

prezentowanych przez uczniów sprawiających trudności wychowawcze należą: nieradzenie 

sobie z emocjami (74%), przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (64%), palenie papierosów 

(21%), zachowania agresywne na przerwach (21%). 

 W opinii połowy ankietowanych nauczycieli i dyrektorów szkół zjawisko 

przyjmowania narkotyków i dopalaczy w szkole, w której pracują nie zdarza się. 46% ocenia 

je jako rzadkie i bardzo rzadkie zjawisko.  

 Okazuje się, że 20% respondentów zna przynajmniej jedną osobę zażywającą 

substancje psychoaktywne: narkotyki lub dopalacze, a 80% odpowiedzi wskazuje, że badani 

w swoim środowisku nie mają osób przyjmujących substancje odurzające. 

 W opinii pedagogów wśród najczęściej stosowanych przez uczniów substancji 

znalazły się: marihuana i haszysz (14%), dopalacze (10%), leki używane celem odurzenia się 

(6%). 33% badanych, nie wie jakie substancje przyjmują uczniowie. 

 W opinii 22% badanych nauczycieli trudności w nauce są bardzo częstym powodem 

popadania uczniów w uzależnienia, a 25% uważa, że dzieje się tak sporadycznie. 51% 

pedagogów nie posiada wiedzy na ten temat. 

 48% respondentów uważa, że nauczyciele poświęcają wystarczającą ilość uwagi 

problemom uzależnień, a 38% wskazuje, że tylko niektórzy. 14% nie posiada wiedzy na ten 

temat. 

 65% badanych nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów deklaruje, że potrafiłoby 

rozpoznać ucznia pod wpływem substancji odurzających. 4% z kolei uważa przeciwnie. 

 Ważnym elementem podczas działań skierowanych na profilaktykę i pomoc uczniom 

dotkniętym problemem uzależnienia jest posiadanie przez nauczycieli i wychowawców 

wiedzy na temat samych substancji psychoaktywnych. 39% nauczycieli określa poziom 

swojej wiedzy na temat środków psychoaktywnych na wystarczający, a 48% jako przeciętny.  

 Wśród form przemocy spotykanych na terenie szkół w których pracują ankietowani 

najczęściej zauważane są następujące formy przemocy: obgadywanie i rozpowszechnianie 

plotek (24%), wyzwiska (17%), ośmieszanie (16%), hejting (12%). Zdaniem 9% w ich 

szkołach nie występują żadne formy przemocy. 

 97% jest zdania, że w ich szkole jest bezpiecznie.  

 Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2021 r. w  poszczególnych obszarach z wynikami badań ankietowych 

przeprowadzonych: 

 • w Mieście Kraśnik 2016 roku,  

• w ramach ogólnopolskiego badania ESPAD z 2019 r.,  

• w ramach badania ESPAD z 2019 r. dla województwa lubelskiego,  

• w dwóch miastach o podobnej liczbie mieszkańców w stosunku do Kraśnika – są to Miasto 

Brzeg (woj. opolskie) oraz Miasto Malbork (woj. Pomorskie). 
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 Miasto 

Kraśnik 

2021 r. 

Miasto 

Kraśnik 

2016 r. 

Badanie 

ESPAD 

Polska 2019 r. 

Badanie ESPAD 

woj. lubelskie 

2019 r. 

Miasto Brzeg 

(woj. 

opolskie) 

2020 r. 

Miasto 

Malbork (woj. 

pomorskie) 

2020 r. 

Spożycie alkoholu kiedykolwiek w życiu 

 

Grupa 

wiekowa 

15-16 lat 

 

26% 

 

57% 

 

80% 

 

80% 

 

35% 

 

21% 

Grupa 

wiekowa 

17-18 

 

59%  

 

75%  

 

 92%  

 

95%  

  

77%  

 

65% 

Palnie tytoniu kiedykolwiek w życiu 

 

Grupa 

wiekowa 

15-16 lat 

 

20% 

 

nie  

badano 

 

50% 

 

50% 

 

17% 

 

15% 

Grupa 

wiekowa 

17-18 

 

38% 

 

66% 

 

70% 

 

57% 

 

52% 

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych tj. narkotyki i dopalacze kiedykolwiek w życiu 

 

Grupa 

wiekowa 

15-16 lat 

 

1% 

 

17% 

 

21% 

 

20% 

 

2% 

 

0% 

Grupa 

wiekowa 

17-18 

 

6% 

 

23% 

 

37% 

 

37% 

 

4% 

 

3% 

 

 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów wskazują, że spożywali 

oni alkohol kiedykolwiek w życiu: 

 • grupa wiekowa 15-16 lat: 

- w porównaniu do badań uczniów Miasta Kraśnik z 2016 roku: o 31% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 54% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 54% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 9% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 5% częściej, 

 

 • grupa wiekowa 17-18 lat: 

 - w porównaniu do badań uczniów Miasta Kraśnik z 2016 roku: o 16% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 33% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 36% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 18% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 6% rzadziej. 
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 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów wskazują, że palili oni 

tytoń kiedykolwiek w życiu: 

 • grupa wiekowa 15-16 lat:  

- w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 30% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 30% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 3% częściej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 5% częściej, 

 

 • grupa wiekowa 17-18 lat: 

 - w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 28% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 32% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 19% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 14% rzadziej. 

 

 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów Miasta Kraśnik 

wskazują, że przyjmowali oni narkotyki i dopalacze kiedykolwiek w życiu:  

• grupa wiekowa 15-16 lat: 

 - w porównaniu do badań uczniów Miasta Kraśnik z 2016 roku: o 16% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 20% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 19% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 1% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 1% częściej,  

 

• grupa wiekowa 17-18 lat: 

 - w porównaniu do badań uczniów Miasta Kraśnik z 2016 roku: o 17% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ogólnopolskiego ESPAD z 2019 roku: o 31% rzadziej,  

- w porównaniu do badań ESPAD dla woj. lubelskiego z 2019 roku: o 31% rzadziej, 

 - w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Brzeg z 2020 roku: 2% częściej, 

 - w porównaniu do badań ankietowych uczniów Miasta Malbork z 2020 roku: 3% częściej. 

 

 W 2021 r. firma Nowe Horyzonty  z Wrocławia przeprowadziła badania  mające                 

na celu zaprezentowanie aktualnej skali występowania problemów związanych z używaniem 

legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, zjawiska alkoholizmu, narkomanii, 

innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie wśród dorosłych mieszkańców miasta Kraśnik. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą techniki badawczej: wywiady 

kwestionariuszowe PAPI z dorosłymi mieszkańcami miasta.  

 PAPI (skrótowiec z ang. Paper & Pen Personal Interview) – metoda zbierania 

informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, bezpośredni indywidualny 

wywiad kwestionariuszowy. W badaniach realizowanych metodą PAPI wywiad  

z respondentem jest prowadzony osobiście, twarzą w twarz, a ankieter odczytuje pytania  

i notuje uzyskiwane odpowiedzi na kartce z formularzem. Metoda ta pozwala zawrzeć  

w kwestionariuszu dużą liczbę pytań badawczych o dużym poziomie trudności i złożoności. 
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Jej kolejną zaletą jest stopień dostępności respondentów i możliwość kontrolowania struktury 

próby badawczej. 

 Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań 

jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem. Ich celem jest 

uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone 

przez badacza kryteria doboru próby. Tę technikę wykorzystuje się również w celu 

wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, 

których trudno byłoby uzyskać innymi metodami. 

 Badanie ilościowe objęło dorosłych mieszkańców miasta Kraśnik. Próba została 

dobrana w sposób ilościowo-losowy tak by proporcjonalnie reprezentowała strukturę 

populacji mieszkańców miasta pod względem cech demograficznych (szczególnie wieku  

i płci). 

W badaniu w 2021 r. wzięło udział 1000 osób, w tym 776 mężczyzn (78%) oraz 224 

kobiety (22%). Średnia wieku respondentów wyniosła 39,7 lat. 

W 2019 roku wykonano 1002 wywiady. Większą część badanej próby stanowiły 

kobiety (53,1%), a blisko 47% badanych respondentów stanowili mężczyźni. 

Pierwsza  część badania dotyczyła   oceny ważności różnych problemów społecznych 

w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych problemów 

społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako bardzo ważny. 

Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców: 

 

Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców (2021) 

Problem Bardzo istotny Raczej istotny Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Przemoc w rodzinie 
52,7% 31,0% 10,1% 6,2% 

Uzależnienie od leków 
28,9% 51,4% 16,7% 3,1% 

Uzależnienia od alkoholu 
37,8% 34,7% 24,0% 3,5% 

Bezrobocie 
25,0% 51,0% 17,2% 6,8% 

Bieda, ubóstwo 
28,1% 38,0% 27,1% 6,8% 

Bezdomność 
20,2% 50,2% 20,9% 8,7% 

Przestępczość 
28,5% 30,0% 29,5% 12,0% 

Uzależnienie od dopalaczy i nowych 

substancji psychoaktywnych 
19,0% 46,9% 23,1% 11,0% 

Uzależnienia behawioralne 
20,5% 44,4% 21,7% 13,4% 

Uzależnienie od narkotyków 
25,6% 33,5% 31,0% 9,9% 
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        Z powyższej tabeli wynika, że dla mieszkańców miasta Kraśnik wszystkie                                

z wymienionych problemów społecznych są równie ważne, jednak za najważniejsze w ich 

opinii można uznać: przemoc w rodzinie (ok. 84%), uzależnienie od leków (ok. 80%), 

bezrobocie (76%). 

       W badaniach prowadzonych w 2019 roku wyniki kształtowały się nieco inaczej.                          

W opinii respondentów największym problemem społecznym miasta Kraśnik był alkoholizm 

– 38,1%. O niespełna 10 punktów procentowych mniej odpowiedzi odnotowano w stosunku 

do ubóstwa. 21,7% badanych uważało bezrobocie za jeden z głównych problemów. Wśród 

innych problemów społecznych Kraśnika znajdowały się: bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (18,6%), problemy osób niepełnosprawnych (18,0%), narkotyki 

i inne środki psychoaktywne (16,2%), a także przemoc (8,0%). Wśród innych wskazań 

powoływano się na sytuację na rynku pracy. 

 

Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne    

         Pierwszą z poruszanych kwestii w badaniu, był wiek inicjacji alkoholowej. 43% osób 

swój wiek inicjacji alkoholowej wskazało przedział między 16 a 18 r.ż. 54,5% badanych 

wskazało, że po raz pierwszy spróbowało alkoholu po uzyskaniu pełnoletniości. 0,6% 

badanych zadeklarowało, że nigdy nie próbowało alkoholu.   

       Kolejną kwestią była częstotliwość spożywania alkoholu. Największa liczba badanych 

przyznała, że spożywa alkohol kilka razy w roku (38%) oraz kilka razy w miesiącu (32%). 

22% badanych stwierdza, że pije alkohol raz w tygodniu. 7% ankietowanych wskazuje, że jest 

to kilka razy w tygodniu, a 1% - prawie codziennie. Żadna z badanych osób nie deklaruje 

abstynencji.   

       Dla porównania, w 2019 roku zdecydowanie więcej osób deklarowało spożywanie 

alkoholu kilka razy w tygodniu – ponad 19%. Niepokojące były również informacje                            

o osobach spożywających alkohol codziennie – 9%. W porównaniu z 2019 rokiem, 

zmniejszyła się także liczba osób, która deklarowało spożywanie alkoholu kilka razy                             

w miesiącu – z 34,2% do 32%.  

      Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja 

standardowa alkoholu (tzn. 10 g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o 

mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok.               

30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).  

      Badani deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 1-2 porcji alkoholu 

(55,8%). 27,1 % osób zadeklarowało ilości rzędu 3 – 4 porcji. Około 15 % badanych 

stwierdziło, że pije powyżej 5 porcji alkoholu. 

       W związku z powyższym, należy uznać, że mieszkańcy miasta Kraśnik 

odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o niskim poziomie ryzyka. Mieszkańcy miasta 

piją okazjonalnie, a jednorazowo spożywają stosunkowo niskie ilości alkoholu. 

      W 2019 roku analizie poddano także ilość alkoholu spożywanego przez mieszkańców 

województwa lubelskiego. Badani zostali poproszeni o określenie, jaką ilość każdego 

z wymienionych alkoholi spożywają przy jednej okazji. Jedynie w przypadku piwa (około 

0,5 litra o zawartości czystego alkoholu między 3%-5%) zadeklarowano, że spożywane jest  

w 2-3 porcjach przez 48,9% badanych. Prawie co trzeci ankietowany wypija 1 porcję tego 

trunku.  

      Zarówno wino (około 175 ml o zawartości czystego alkoholu ok 12%), jak i alkohole 

wysokogatunkowe, np. koniak, whisky (około 50 ml o zawartości czystego alkoholu 40%) 
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spożywane są przez ponad połowę respondentów w ilości 1 porcji. Odnotowano kolejno 

51,9%  i 56,9% odpowiedzi świadczących o spożywaniu wymienionej ilości alkoholu.  

     Wódka (około 50 ml  o zawartości czystego alkoholu 40%) spożywana jest najczęściej 

w 2-3 porcjach (28,1%) lub 1 porcji (27,2%). Zdecydowana większość (76,1%) 

odpowiedziała, że spożywa 1 porcję alkoholi zaliczonych do kategorii „coś innego” (około 50 

ml o zawartości czystego alkoholu powyżej 40%).  

        65,5% mieszkańców miasta Kraśnik uważa, że w okolicy znajduje się odpowiednia 

liczba punktów, w których można kupić alkohol. Jednocześnie 26,9% respondentów 

deklaruje, że na terenie jest ich za dużo. Zaledwie 7,6% badanych uważa, że jest ich zbyt 

mało na terenie miasta. Jednocześnie respondenci w większości (59,9%) uważają, że ilość 

sklepów nie ma wpływu na ilość spożywanego alkoholu na terenie miasta. Zaledwie 7% jest 

innego zdania. Co trzeci badany (33,1%) nie ma zdania na ten temat. 

        Niepokojące jest to, że prawie 100% mieszkańców miasta nie wie, gdzie może zgłosić 

się po pomoc osoba uzależniona od alkoholu w najbliższym rejonie. Zaledwie 0,3% badanych 

udzieliło odpowiedzi twierdzącej wskazując, że pomoc można uzyskać na terapii AA lub                  

u lekarza.  

 Wiedza mieszkańców Kraśnika na temat alkoholu 

Twierdzenie Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej  

zgadzam się 

Raczej nie 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

nie zgadzam 

się 

Alkohol zawarty w piwie jest 

mniej groźny niż ten zawarty  

w wódce. 

91,1% 6,6% 2,1% 0,2% 

Dostęp do alkoholu powinien 

być ograniczony 

lub kontrolowany. 

0,2% 1,0% 7,8% 91,1% 

Osoby pijące alkohol zagrażają 

bezpieczeństwu w moim 

środowisku lokalnym. 

6,4% 1,6% 34,7% 57,4% 

Osoby nieletnie mogą 

z łatwością kupić alkohol 

w lokalnych sklepach. 

0,0% 1,7% 2,5% 95,7% 

Picie alkoholu pomaga 

w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

0,0% 0,6% 0,8% 98,6% 

Prowadzenie samochodu 

po niewielkiej ilości alkoholu 

jest bezpieczne. 

0,0% 0,6% 0,2% 99,2% 

Kobiety w ciąży mogą 

bezpiecznie pić niewielkie ilości 

alkoholu. 

0,0% 0,4% 0,4% 99,2% 

 

      Kolejne pytanie, które zostało zadane respondentom, dotyczyło tego, ile średnio 

wydają oni na alkohol w skali miesiąca. Okazało się, że najczęściej wskazywanymi 

odpowiedziami były kwoty 51-100 zł – 34,1% oraz 101 – 200 zł – 33,7%. 16,3% badanych 

deklaruje, że wydaje między 26 a 50 zł. Łącznie ok. 9% badanych wydaje mniej niż 25 zł na 
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alkohol, a 6,6% stwierdza, że są to kwoty powyżej 200 zł. Średnio mieszkaniec Kraśnika 

wydaje na alkohol 103,80 zł każdego miesiąca. 

     Otrzymane wyniki należy zestawić z wypowiedziami respondentów z 2019 roku. 

Najwięcej osób (29,9%) przeznaczało na alkohol do 20 zł miesięcznie. Co czwarty badany 

(25,8%) wydawał na alkohol od 21 do 50 zł. Nieco mniej osób – 23,1% - na napoje 

alkoholowe przeznaczało od 51 do 100 zł miesięcznie, a 15,6% respondentów od 101 do              

200 zł. 4,0% respondentów wskazało, że nic nie wydaje na alkohol, a 1,4% ankietowanych                     

w ciągu miesiąca wydawało ponad 200 zł. Badani najczęściej wskazywali na kwotę 5 zł                         

(63 osoby – 10,0%), 50 zł (59 osób – 9,4%) 100 zł (58 osób – 9,2%). Średnia wydawana 

kwota to 61,70 zł. 

        Można w związku z tym zauważyć, że kwoty wydawane na alkohol dość znacznie 

wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Oczywiście może to być efektem kilku czynników. 

Należy wskazać, m.in. na większe zarobki ludzi, wzrost cen produktów, ale być może 

również większe zainteresowanie  droższymi alkoholami. 

       Jednocześnie wyniki te dość niepokojąco kształtują się w odniesieniu do wyników 

ogólnopolskich, które zostały przeprowadzone w październiku 2020 roku. Okazuje się, 

że osoby badane, które zadeklarowały, że nie kupują miesięcznie alkoholu wcale, stanowiły 

grupę 14% respondentów. Mniej niż 10 zł każdego miesiąca na ten cel przeznacza 16%. 

Kolejne 17% wydaje na alkohol od 11 – 25 złotych. Częściej niż co piąty Polak (21%), 

na alkohol miesięcznie przeznacza 26-50 złotych. Powyżej 51 zł, ale mniej niż 100 zł 

na alkohol przeznacza zaledwie 12% respondentów. Odsetek osób wydających średnio 

miesięcznie na alkohol od 101 do 200 zł oraz powyżej 200 zł, to odpowiednio 3 i 1 procent.  

 

Substancje psychoaktywne: nikotyna 

      Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji nikotynowej. Okazuje się, że 49,4% 

respondentów zapaliło pierwszego papierosa jako osoby pełnoletnie. Kolejne 48,4% 

mieszkańców wskazało na wiek między 16 a 18 rokiem życia, a zaledwie 1,9% podało wiek 

między 13 a 15 lat.  

      Zaledwie 6,4% badanych mieszkańców miasta Kraśnik zadeklarowało, że nie pali 

papierosów. 7,8% pali okazyjnie papierosy tradycyjne lub e-papierosy. 51% respondentów 

stwierdza, że pali regularnie, a prawie 35% deklaruje, że regularnie korzysta z e-papierosów.  

 

Substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze, leki 

          Pierwsze pytanie dotyczyło osób zażywających narkotyki i dopalacze w najbliższym 

środowisku badanych osób. Łącznie 33% respondentów zna co najmniej jedną osobę 

zażywającą substancje psychoaktywne: narkotyki lub dopalacze. 67% badanych twierdzi,                            

że nie ma w swoim otoczeniu osób przyjmujących substancje odurzające.  

      W sprzeczności z pierwszym pytaniem, ankietowani w kolejnym pytaniu dotyczącym 

tego, jakie środki psychoaktywne zażywają osoby, które znają stwierdzili w większości 

(99,4%), że nie słyszeli o osobach zażywających substancje psychoaktywne. 0,6% badanych 

twierdzi, że nie wie, jakie substancje przyjmują te osoby.  

       Jednocześnie zgodnie z wynikami badań uzyskanymi w 2019 roku, należy stwierdzić, 

że prawie 84% badanych nie sięgnęło nigdy w swoim życiu po środki odurzające lub 

narkotyki. Co szósty respondent (16,4%) przynajmniej raz w życiu sięgnął po te substancje. 

Można w związku z tym stwierdzić, że liczba osób zażywających substancje psychoaktywne 

mogła wzrosnąć w ciągu tych dwóch lat.  
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       Wyniki uzyskane w 2019 roku wskazują, że badani, którzy sięgali po środki 

odurzające lub narkotyki, najczęściej deklarowali, że zdarzyło im się to raz czy dwa razy                        

w życiu (41,5%) lub zrobili robili to kilka razy w życiu (31,7%). Co dziewiąty ankietowany 

sięga po tego typu substancje kilka razy w miesiącu (11,0%), a 15,2% badanych – 

okazjonalnie. Respondenci najrzadziej zaznaczali odpowiedź „tylko w weekendy” (0,6%).  

      Warto również w tym miejscu przytoczyć wyniki badań uzyskane w 2019 roku na 

temat tego, jakie środki psychoaktywne wskazywali badani. 

      Najczęściej używanym przez badanych narkotykiem była marihuana – dwóch na trzech 

respondentów, którzy zadeklarowali używanie narkotyków sięgnęło po nią przynajmniej raz 

w życiu (65,2%). Co czwarty respondent w celu odurzenia korzystał z mieszanki alkoholu 

z lekami (25,6%). 22,6% osób z tej grupy przynajmniej raz zażywało środki uspokajające bez 

pozwolenia lekarza 22,6% a co piąty ankietowany – dopalacze (20,1%). 15,9% badanych 

deklarujących sięganie po te środki zażywał amfetaminę, 14,6% – LSD lub inne substancje 

halucynogenne, a co dziewiąty – kokainę (11,6%). Najrzadziej przyjmowanymi substancjami 

były sterydy anaboliczne (5,5%). Crack (4,9%), heroina (3,0%), Relevin (1,2%)4 , GHB 

(1,2%) oraz narkotyki wstrzykiwane przez strzykawkę (0,6%).  

      100% respondentów nie wie, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne, takie jak 

narkotyki czy dopalacze. Jest to bardzo pozytywna informacja.  

      Kolejne pytanie, które zadano respondentom było związane z rozpowszechnieniem 

uzależnienia od leków. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców miasta Kraśnik 

jest ono dość rzadkie lub bardzo rzadkie. Łącznie takie stanowisko prezentuje 72,1% 

badanych. 26% uważa, że jest to dość powszechne, a niecałe 2% stwierdza, że bardzo 

powszechne. 

     Poproszono również badanych o to, aby odpowiedzieli na pytanie, czy wiedzą, gdzie 

może uzyskać wsparcie osoba uzależniona od leków. Okazuje się, że 100% badanych nie ma 

wiedzy na ten temat.  

Przekonania dotyczące wychowania dzieci 

       Respondenci otrzymali propozycje czterech stwierdzeń dotyczących wychowania 

dzieci, z którymi mogli się zgodzić bądź też nie. Poniższe wartości pozwalają sądzić, że 

większość badanych nie przejawia postaw wychowawczych, które są charakterystyczne 

dla tradycyjnego, tj. konserwatywnego wychowania. 

      Stwierdzenie „Aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu dawać 

klapsa” w większości spotkało się z akceptacją – 99% mieszkańców zgadza się z takim 

zdaniem. Jednocześnie, 100% badanych, zdecydowanie lub raczej, nie zgadza się 

ze stwierdzeniem, że stosowanie kar fizycznych hartuje dziecko i pozwala sobie lepiej radzić 

w przyszłości. Co istotne, aż 92% badanych nie zgadza się, aby kary fizyczne były zakazane 

prawem. Kolejne twierdzenie: „Dziecko powinno bać się rodziców, wtedy łatwiej 

o posłuszeństwo i szacunek” spotkało się z negacją 100% respondentów. 
 

 Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej 

zgadzam się 

Raczej nie 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 

Aby prawidłowo wychować dziecko, 

należy od czasu do czasu dawać 

klapsa. 

90% 9% 1% 0% 
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Dziecko powinno bać się rodziców, 

wtedy łatwiej o posłuszeństwo 

i szacunek. 

0% 0% 8% 92% 

Stosowanie kar fizycznych powinno 

być zakazane prawem. 
7% 0% 1% 91% 

Kary fizyczne hartują dziecko 

i pozwalają mu lepiej radzić sobie w 

przyszłości. 

0% 1% 1% 99% 

Łagodne kary fizyczne nie są 

przemocą w rodzinie. 
0% 0% 1% 99% 

Bicie dziecka jest oznaką bezradności 

rodziców. 
0% 5% 0% 95% 

 

       Warto te twierdzenia zestawić z wynikami badań z 2019 roku. Okazuje się,                         

że respondenci uznali, że stosowanie kar cielesnych było dopuszczalną metodą wychowawcza 

zdaniem 31,7% badanych. Prawie połowa ankietowanych – 45,9% nie akceptowała tej kary 

jako metody wychowawczej, natomiast 17,1% nie potrafiło jednoznacznie określić się w tej 

kwestii. Co dwudziesta osoba wskazała, że stosowanie kary cielesnej jest zależne przede 

wszystkim od decyzji rodziców oraz od rodzaju przewinienia. 

Zjawisko przemocy w rodzinie 

       Wyniki badań wskazują, że 6% respondentów podejrzewa, że w ich otoczeniu                             

są osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie. 93,8% deklaruje, że nie zna takich osób.  

       Kolejne pytanie zadane respondentom, dotyczyło tego czy mieszkańcy wiedzą, gdzie 

może uzyskać pomoc ofiara przemocy. Niestety, wyniki są bardzo niepokojące. Zdecydowana 

większość badanych - 99,4% nie ma wiedzy na ten temat.  

       Łącznie 97,6% badanych zdecydowanie lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem,  

że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. 

 

Przekonania dotyczące przemocy 

Twierdzenie 
Zdecydowanie 

prawdziwe 

Raczej 

prawdziwe 

Raczej 

nieprawdziwe 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 

Przyczyną przemocy                

w rodzinie jest alkohol 
92,2% 5,4% 2,3% 0,0% 

Przemoc zdarza się tylko 

w rodzinach z marginesu 

społecznego 

0,0% 0,6% 7,2% 92,2% 

Ofiarą przemocy                         

w rodzinie może stać się 

zarówno kobieta,                     

jak i mężczyzna 

98,6% 1,0% 0,2% 0,2% 

Przemoc w rodzinie to 

prywatna sprawa, nikt nie 

powinien się wtrącać 

0,0% 0,0% 0,6% 99,4% 

Policja nie powinna 

interweniować                    

w sprawach rodzinnych 

0,0% 0,2% 0,2% 99,6% 
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Przemoc jest tylko wtedy, 

gdy są widoczne ślady na 

ciele ofiary 

0,0% 0,2% 0,2% 99,6% 

 

     Z badań dotyczących opinii respondentów z 2019 roku wynika, że ankietowani 

w zdecydowanej większości są bardzo wrażliwi na stereotypy dotyczące przemocy                         

w rodzinie. 19,3% badanych stwierdziło, że „nie powinno się nikomu mówić o tym co dzieje 

się w domu”. 13,3% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „osoby stosujące przemoc         

są chore psychicznie”. Ponad 40% badanych stwierdziło, że „gwałt w małżeństwie jest 

możliwy”, zaś  „alkohol jako przyczynę przemocy w rodzinie” wskazało 54,7% badanych. 

16,8% respondentów stwierdziło, że „gdy ktoś jest bity, to znaczy, że sobie na to zasłużył”. 

58,0% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniami, że „przemoc w rodzinie jest wówczas, 

gdy widać ślady na ciele ofiar”, zaś 22,3% jest zdania, że „przemoc dotyka tylko ludzi 

z marginesu społecznego”. Przekonanie „przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nikt 

nie powinien się w to wtrącać” podziela 11,9% badanych. Co piąta ankietowana osoba 

zgodziła się, że „gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy”. 

Wyniki uzyskane w 2021 roku pokazują, że mieszkańcy miasta Kraśnik zweryfikowali 

wiele stereotypów. W związku z tym ich podejście do poszczególnych zagadnień jest 

zdecydowanie bardziej zbliżone do rzeczywistości.  

Cyberprzemoc i uzależnienie od Internetu 

     Niepokojące są dane związane są z subiektywnym oszacowaniem uzależnienia 

od komputerów lub Internetu w środowisku lokalnym. Łącznie 87,1% mieszkańców uważa,  

że tego typu uzależnienie jest dość i bardzo powszechne w środowisku lokalnym. 

Jednocześnie 11,8% badanych uważa, że są one dość rzadkie. Zaledwie 1,2% stwierdza, że są 

one bardzo rzadkie.  

 

 Raporty pozwalające ocenić aktualną skalę występowania problemów związanych                                

z używaniem legalnych  i nielegalnych substancji psychoaktywnych, zjawiska alkoholizmu, 

narkomanii, innych uzależnień oraz  przemocy w rodzinie wśród dzieci, młodzieży                                       

i dorosłych mieszkańców miasta Kraśnik dostępne są na stronie internetowej – 

www.uzaleznieniamops.krasnik.pl .  

 

Diagnoza problematyki uzależnień behawioralnych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii przeprowadził w 2022 r. badania audytoryjne wśród dorosłych mieszkańców 

naszego miasta oraz wśród dzieci i młodzieży. Celem badania było określenie specyfiki i skali 

problemu uzależnień behawioralnych. 

Dorośli 

Badanie trwało od maja do września 2022 r. Przeprowadzono je wśród  mieszkańców 

miasta Kraśnik. Mogli oni wypełnić ankiety w formie papierowej dostępnej w następujących 

miejscach w Kraśniku: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury 

i Promocji, Osiedlowy Dom Kultury SM ,,Pomoc’” oraz w kilku stowarzyszeniach                             

i fundacjach na terenie miasta. W badaniu wzięło udział 447 osób. W celu ograniczenia liczby 

http://www.uzaleznieniamops.krasnik.pl/
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nieprawdziwych odpowiedzi udzielanych przez badanych respondentów poinformowano            

o dobrowolności udziału w badaniu, zapewniono o całkowitej anonimowości. W trakcie 

analizy materiałów badawczych zwrócono uwagę na braki danych oraz sposób wypełnienia 

kwestionariusza mogący świadczyć o niepoważnym traktowaniu badań. Odrzucono 26 ankiet, 

zaakceptowano do badania 421 ankiety. 

W badaniu wzięły udział 233 kobiety i 188 mężczyzn odpowiednio w następujących 

przedziałach wiekowych: 

18 - 24 lata – 74 

25 - 34 lata – 138 

35 - 44 lata – 81 

45 - 54 lata – 64 

55 - 64 lata – 46 

65 lat i więcej – 18 

 

Na pytanie, czy respondenci wiedzą, czym są uzależnienia behawioralne 68,17% 

odpowiedziało twierdząco, a 31,83%  przecząco. 

Według respondentów  31,83% na korzystaniu z Internetu spędza dziennie 2-4 godz., 

22,8%- 1-2 godz., 21,38% - 4-6 godz., 12,11%  stwierdziło, że jest to mniej niż godzina. 

Natomiast ponad 6 godz. dziennie spędza 11,88%  na korzystaniu z Internetu. 

Zbadaliśmy, jakie aktywności są podejmowane najczęściej w Internecie wśród 

mieszkańców Kraśnika. 

Aktywności podejmowane w Internecie liczba % 

kontaktowanie się ze znajomymi 131 31,11 

wykorzystywanie Internetu do pracy 106 25,51 

przeglądanie portali społecznościowych 102 24,22 

słuchanie muzyki online 94 22,32 

oglądanie filmików na YouTube 76 18,05 

oglądanie filmów i seriali 62 14,72 

zakupy online 58 13,78 

 poszukiwanie informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie 42 9,98 

 oglądanie śmiesznych zdjęć lub obrazków 30 7,12 

granie w gry hazardowe 18 4,27 

granie w gry dla jednego gracza 13 3,08 

udostępnianie zdjęć i filmików na You Tube 13 3,08 

granie w gry wieloosobowe 10 2,37 

ściąganie plików 6 1,43 

publikowanie własnych filmików na You Tube 6 1,43 

prowadzenie własnego bloga/fanpage’a 5 1,19 

inne (nie korzystam, religia, ogłoszenia, kulinaria) 4 0,95 
 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, nie 

sumują się one do 100 %. 

Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i spędzić na 

korzystaniu z Internetu więcej czasu niż planował/a Pan/i 35,15% stwierdziło, że tak – kilka 
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razy,  28,74%  wybrało odpowiedź, że wiele razy. 24,27% stwierdziły, że taka sytuacja ich nie 

dotyczy, natomiast 11,87% wybrało odpowiedź ,, tak, ale tylko raz”. 

Na pytanie: Czy w ciągu 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i zaniedbać obowiązki lub 

inne aktywności na rzecz korzystania z Internetu?  40,14% odpowiedziało przecząco, 34,92%  

odpowiedziało, że ,,tak, wiele razy”,13,3% wybrało odpowiedź ,,tak, ale tylko raz”,                          

a  11,64% odpowiedziało ,,tak, wiele razy”. 

W kolejnym pytaniu, które dotyczyło poczucia lęku przed tym, że ominie Pana/ą coś 

ważnego, co ma miejsce w sieci aż  64,61% odpowiedziało przecząco,  17,34%  wybrało 

odpowiedź ,,tak, kilka razy”, 10,45% odpowiedziało ,, tak, ale tylko raz”,  7,6%  natomiast 

odpowiedziało ,,tak, wiele razy”. 

Wg respondentów na pytanie, czy  w ciągu 12 miesięcy Pan/i grał/a w gry na 

urządzeniach elektronicznych (komputer, konsola, smartfon, tablet, itp.) przecząco 

odpowiedziało 58,91 % , zaś 41,09 %  wybrały odpowiedź twierdzącą. 

W kolejnym pytaniu mieszkańcy Kraśnika odpowiadali na pytanie, czy kupuje Pan/i 

rzeczy, których Pan/i nie planowała, bo czuje wewnętrzną potrzebę zakupów. Odpowiedź  

,,nie” wybrało 56,77 %, zaś ,,tak”- 43,23 %. 

Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/ Pani iść na zakupy   

w wyniku złego nastroju lub odreagowania stresu 55,11% odpowiedziało nie, 17,1% - tak, 

kilka razy, 12,83 % - tak, ale tylko raz, 9,74 %- tak, wiele razy, a 5,22 %- wybrało odpowiedź 

– trudno powiedzieć. 

W ankiecie pytano także, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i kupić 

coś, a później uznać, że ta rzecz nie była potrzebna. 56,29% wybrało odpowiedź nie,           

26,36% - tak, kilka razy, 12,36% - tak, ale tylko raz, 4,99% - tak, wiele razy. 

Ankietowane osoby pytane, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się im 

pracować po godzinach odpowiedziały następująco: 62,47% - tak, 37,53% - nie. 

Na pytanie: Czy zdarza się Panu/i, że poświęca więcej czasu na pracę, niż na spotkania 

z przyjaciółmi, hobby czy rozrywkę odpowiedziano: 61,04% - tak, 38,96% - nie. 

Zdaniem 51,78% respondentów zdarza się zaniedbywać rodzinę, znajomych                      

z powodu pracy, 48,22% odpowiedziało przecząco. 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie powodów, dla których dorośli 

podejmują zachowania ryzykowne. 

Powody, dla których dorośli podejmują zachowania ryzykowne liczba   % 

szybkie tempo życia 190 45,13 

ucieczka od rzeczywistości 178 42,28 

stres w domu/pracy 159 37,77 

nuda 154 36,58 

poszukiwanie ,,szybkiej przyjemności” 140 33,25 

ciekawość, chęć doświadczenia nowych wrażeń 108 25,65 

poprawa jakości swojego życia 97 23,04 

 

 Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, nie 

sumują się one do 100 %. 
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Na pytanie: Czy uprawia Pan/i sport lub regularnie ćwiczy 52,02%  respondentów 

odpowiedziało – tak, a 47,98% - nie. 

Ostatnim pytaniem w ankiecie było: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się 

Panu/i zwrócić uwagę na wartość kaloryczną i odżywczą spożywanych produktów 

żywnościowych twierdząco odpowiedziało 60,33%, zaś przecząco – 39,67%. 

Młodzież - 1 i 2 klasy szkół średnich 

We wrześniu 2022 r. przeprowadzono badania audytoryjne wśród młodzieży 1 i 2 klas 

szkół średnich z naszego miasta. Do badania  zaakceptowano 218 ankiet. W celu ograniczenia 

liczby nieprawdziwych odpowiedzi udzielanych przez badanych respondentów 

poinformowano o dobrowolności udziału w badaniu, zapewniono o całkowitej anonimowości. 

W trakcie analizy materiałów badawczych zwrócono uwagę na braki danych oraz sposób 

wypełnienia kwestionariusza mogący świadczyć o niepoważnym traktowaniu badań.  

            W badaniu wzięło udział 135 kobiet i 83 mężczyzn. 

Na pytanie, czy respondenci- uczennice i uczniowie szkół średnich- wiedzą, czym są 

uzależnienia behawioralne 55,5% odpowiedziało twierdząco, a 44,5%  przecząco. 

Według respondentów  44,96% na korzystaniu z Internetu spędza dziennie 2-4 godz.,  

4-6 godz.- 26,14%. Natomiast ponad 6 godz. dziennie spędza 16,97% osób  na korzystaniu          

z Internetu,1-2 godz.- 11,93%. Nikt nie wybrał odpowiedzi, że jest to mniej niż godzina.  

Zbadaliśmy, jakie aktywności są podejmowane najczęściej w Internecie wśród 

ankietowanej młodzieży. 

Aktywności podejmowane w Internecie liczba % 

słuchanie muzyki online 84 38,53 

kontaktowanie się ze znajomymi 83 38,07 

wykorzystywanie Internetu do nauki 69 31,65 

oglądanie śmiesznych zdjęć lub obrazków (Tik-Tok) 61 27,98 

przeglądanie portali społecznościowych 43 19,72 

oglądanie filmów i seriali 39 17,88 

oglądanie filmików na YouTube 33 15,13 

granie w gry dla jednego gracza 26 11,92 

granie w gry wieloosobowe 17 7,79 

zakupy online 13 5,96 

udostępnianie zdjęć i filmików na YouTube 13 3,08 

granie w gry wieloosobowe 10 2,37 
 

Pozostałe wskazania nie przekroczyły 5%, są to: niebezpieczne zachowania seksualne, 

ściąganie plików, poszukiwanie informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, korzystanie   

z treści pornograficznych, granie w gry hazardowe, prowadzenie własnego bloga/fanpage’a,             

publikowanie własnych filmów, zdjęć w mediach społecznościowych (YouTube, Instagram). 

           Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, nie 

sumują się one do 100%. 
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Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Ci spędzić na korzystaniu 

z Internetu więcej czasu niż planowałeś/aś 44,96% stwierdziło, że tak – wiele razy,  34,86%  

wybrało odpowiedź, że tak - kilka razy. 11% badanych stwierdziło, że taka sytuacja ich nie 

dotyczy, natomiast 9,18% wybrało odpowiedź ,,tak, ale tylko raz”. 

Na pytanie: Czy w ciągu 12 miesięcy zdarzyło Ci się zaniedbać obowiązki szkolne,  

domowe lub inne aktywności na rzecz korzystania z Internetu? 45,41% odpowiedziało 

przecząco, 31,2%  odpowiedziało, że ,,tak, kilka razy”, 13,76% wybrało odpowiedź ,,tak, 

wiele razy”, a  9,63% odpowiedziało ,,tak, ale tylko raz”. 

W kolejnym pytaniu: Czy w ciągu 12 miesięcy zdarzało Ci się przeglądać strony 

pornograficzne w sieci aż 68,81% respondentów odpowiedziało ,,nie”, 13,76% wybrało 

odpowiedź ,,tak, kilka razy”, 12,84% -  „tak, wiele razy”, a 9,63% - ,,tak, ale tylko raz”. 

Wg respondentów na pytanie, ile godzin spędzasz na graniu na urządzeniach 

elektronicznych (komputer, konsola, smartfon, tablet, itp.) 44,5% wybrało odpowiedź ,,mniej 

niż godzinę”, 33,03% - 1-2 godz., 14,68% - 2-4 godz., 5,04% - ponad 6 godzin, a 2,75% -            

4 - 6 godzin. 

W kolejnym pytaniu młodzież z  Kraśnika odpowiadała na pytanie, czy zdarza Ci się 

czuć niepokój, gdy nie masz przy sobie telefonu zdecydowana większość wybrała odpowiedź 

,,tak”- 63,3%, odpowiedź  ,,nie” wybrało 36,7 %. 

W pytaniu: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się sięgać po słodycze lub 

jedzenie w wyniku złego nastroju lub odreagowania stresu 33,95% odpowiedziało nie,             

23,85% - tak, kilka razy, 17,43% - tak, wiele razy, 12,84% - tak, ale tylko raz, a 11,93% - 

wybrało odpowiedź – trudno powiedzieć. 

W ankiecie pytano także, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się czuć 

nieswojo, złościłeś/aś się lub czułeś/aś wyrzuty sumienia wtedy, gdy ktoś próbował 

rozmawiać z Tobą o problemach 52,29% wybrało odpowiedź nie, 21,56% - tak, kilka razy, 

16,06% - tak, wiele razy, 10,09% - tak, ale tylko raz. 

Niepokojące są liczby osób korzystające z Internetu w porze nocnej. Aż 90,37% 

wybrało odpowiedź ,,tak”, a zaledwie 9,63% - ,,nie”. 

Pocieszający jest fakt, że 82,57% ankietowanych wie, do kogo zwrócić się                          

w przypadku pojawienia się problemów, np.: obniżonego nastroju, symptomów uzależnienia 

od telefonu, itp. 17,43% wybrało odpowiedź ,,nie”. 

Zdaniem aż 77,52% respondentów ich samopoczucie nie pogarsza się w sytuacji, gdy 

nie mają dostępu do Internetu, telefonu. zdarza się zaniedbywać rodzinę, znajomych                      

z powodu pracy, 22,48% odpowiedziało twierdząco . 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie powodów, dla których ludzie podejmują 

zachowania ryzykowne. I tutaj wyniki pokazują, że dla  ponad połowy ankietowanych 

najważniejszym powodem, dla którego podejmują zachowania ryzykowne jest ucieczka                 

od rzeczywistości. 
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Powody, dla których młodzież podejmuje zachowania 

ryzykowne 

liczba % 

ucieczka od rzeczywistości 114 52,30 

nuda 108 49,54 

stres w domu/pracy/w szkole 92 42,20 

poszukiwanie ,,szybkiej przyjemności’’ 81 37,16 

ciekawość, chęć doświadczenia nowych wrażeń 73 33,48 

intensywne tempo życia 33 15,14 

poprawa jakości swojego życia 26 11,92 
 

Na pytanie: Czy uprawiasz jakiś sport lub regularnie ćwiczysz 78,9%  respondentów 

odpowiedziało – tak, a 21,1% - nie. 

Ostatnim pytaniem w ankiecie było: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się  

zwrócić uwagę na wartość kaloryczną i odżywczą spożywanych produktów żywnościowych 

twierdząco odpowiedziało 73,39%, zaś przecząco – 26,61%. Taki wynik wskazuje na rosnącą 

świadomość wśród młodzieży na temat, jak ważne jest dbanie o zdrowe odżywianie. 
 

Młodzież - klasy 7-8 szkół podstawowych 

We wrześniu 2022 r. przeprowadzono badania audytoryjne wśród młodzieży z klas            

7-8 szkół podstawowych  z naszego miasta. Do badania  zaakceptowano 282 ankiety. W celu 

ograniczenia liczby nieprawdziwych odpowiedzi udzielanych przez badanych respondentów 

poinformowano o dobrowolności udziału w badaniu, zapewniono o całkowitej anonimowości. 

W trakcie analizy materiałów badawczych zwrócono uwagę na braki danych oraz sposób 

wypełnienia kwestionariusza mogący świadczyć o niepoważnym traktowaniu badań.  

           W badaniu wzięło udział 155 kobiet i 127 mężczyzn. 

Na pytanie, czy respondenci wiedzą, czym są uzależnienia behawioralne 63,48% 

odpowiedziało twierdząco, a 36,52%  przecząco. 

Według respondentów  37,94% na korzystaniu z Internetu spędza dziennie 2-4 godz.,  

4-6 godz. - 25,53%, 1-2 godz. - 18,45%. Natomiast ponad 6 godz. na korzystaniu z Internetu 

spędza dziennie 12,05%, a 6,03% ankietowanych wybrało odpowiedź, że jest to mniej niż 

godzina. 

Zbadaliśmy, jakie aktywności są podejmowane najczęściej w Internecie wśród 

ankietowanej młodzieży z klas 7 i 8. 

Aktywności podejmowane w Internecie liczba % 

 kontaktowanie się ze znajomymi 92 32,62 

 słuchanie muzyki online 81 28,72 

 oglądnie filmików na YouTube 78 27,66 

 granie w gry wieloosobowe 76 26,95 

 oglądanie śmiesznych zdjęć lub obrazków (Tik-Tok) 61 21,63 

 wykorzystywanie Internetu do nauki 60 21,27 

 przeglądanie portali społecznościowych 60 21,27 

 oglądanie filmów i seriali 47 16,66 

 granie w gry dla jednego gracza 42 14,89 

 zakupy online 24 8,51 

 ściąganie plików 20 7,09 
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Pozostałe wskazania nie przekroczyły 5%, są to: niebezpieczne zachowania seksualne, 

ściąganie plików, poszukiwanie informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, korzystanie  

z treści pornograficznych, granie w gry hazardowe, prowadzenie własnego bloga/fanpage’a, 

publikowanie własnych filmów, zdjęć w mediach społecznościowych (YouTube, Instagram). 

            Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, nie 

sumują się one do 100%. 

Na pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Ci spędzić na korzystaniu 

z Internetu więcej czasu niż planowałeś/aś 39% stwierdziło, że tak – kilka razy, 26,96%  

wybrało odpowiedź, że tak - wiele razy. 26,24% badanych stwierdziło, że taka sytuacja ich 

nie dotyczy, natomiast 7,8% wybrało odpowiedź ,,tak, ale tylko raz”. 

Na pytanie: Czy w ciągu 12 miesięcy zdarzyło Ci się zaniedbać obowiązki szkolne,  

domowe lub inne aktywności na rzecz korzystania z Internetu? 46,80% odpowiedziało 

przecząco, 31,2% odpowiedziało, że ,,tak, kilka razy”, 13,76% wybrało odpowiedź                   

,,tak, wiele razy”, a  9,63% odpowiedziało ,,tak, ale tylko raz”. 

W kolejnym pytaniu: Czy w ciągu 12 miesięcy zdarzało Ci się przeglądać strony 

pornograficzne w sieci aż 60,64% respondentów odpowiedziało ,,nie”, 17,02% wybrało 

odpowiedź ,,tak, wiele razy”, 13,83% - ,,tak, kilka razy”, a 8,51% - ,,tak, ale tylko raz”. 

Wg respondentów na pytanie, ile godzin spędzasz na graniu na urządzeniach 

elektronicznych (komputer, konsola, smartfon, tablet, itp.) 31,91% wybrało odpowiedź                 

2-4 godz., 30,5% - 1-2 godz., 18,43% - mniej niż godzinę, 11,7% - 4-6 godz., a 7,45% - ponad 

6 godz. 

W kolejnym pytaniu młodzież z klas 7 i 8 ze szkół podstawowych Kraśnika 

odpowiadała na pytanie, czy zdarza Ci się czuć niepokój, gdy nie masz przy sobie telefonu 

zdecydowana większość wybrała odpowiedź ,,nie”- 63,83%, odpowiedź ,,tak” wybrało   

36,17%. 

W pytaniu: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się sięgać po słodycze lub 

jedzenie w wyniku złego nastroju lub odreagowania stresu 46,81% odpowiedziało nie,             

16,67% - tak, kilka razy, 16,31% - trudno powiedzieć, 11,34% - tak, wiele razy , a 8,87% - 

wybrało odpowiedź – tak, ale tylko raz. 

W ankiecie pytano także, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się czuć 

nieswojo, złościłeś/aś się lub czułeś/aś wyrzuty sumienia wtedy, gdy ktoś próbował 

rozmawiać z Tobą o problemach 68,08 % wybrało odpowiedź nie, 12,06% - tak, ale tylko raz, 

11,35% - tak, kilka razy, 18,44% - tak, wiele razy. 

Zdecydowanie niepokojące są liczby osób korzystające z Internetu w porze nocnej.  

Aż 81,56% wybrało odpowiedź ,,tak”, a zaledwie 9,63% - ,,nie”. 

Pocieszający jest fakt, że 86,88% ankietowanych wie, do kogo zwrócić się                            

w przypadku pojawienia się problemów, np. obniżonego nastroju, symptomów uzależnienia 

od telefonu, itp. 13,12% wybrało odpowiedź ,,nie”. 

Zdaniem aż 79,08% respondentów ich samopoczucie nie pogarsza się w sytuacji, gdy 

nie mają dostępu do Internetu, telefonu. zdarza się zaniedbywać rodzinę, znajomych                         

z powodu pracy,  a 20,92% odpowiedziało twierdząco . 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie powodów, dla których młodzież 

podejmuje zachowania ryzykowne. I tutaj wyniki pokazują, że dla  ponad połowy 
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ankietowanych najważniejszym powodem , dla którego podejmują zachowania ryzykowne 

jest ucieczka od nuda. 

Powody, dla których młodzież podejmuje zachowania 

ryzykowne 

liczba   % 

nuda 105 37,23 

stres w domu/w szkole 94 33,33 

ucieczka od rzeczywistości 90 31,92 

ciekawość, chęć doświadczenia nowych wrażeń 73 25,89 

poszukiwanie ,,szybkiej przyjemności” 71 25,18 

intensywne tempo życia 47 16,67 

poprawa jakości swojego życia 47 16,67 
 

Jedna osoba podała odpowiedź, że powodem podejmowania ryzykownych zachowań 

jest szybka chęć zarobienia pieniędzy. 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, nie 

sumują się one do 100%. 
 

Na pytanie: Czy uprawiasz jakiś sport lub regularnie ćwiczysz 72,34%  respondentów 

odpowiedziało – tak, a 27,66% - nie. Powyższe wyniki są powodem do zadowolenia. 

Ostatnim pytaniem w ankiecie było: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się  

zwrócić uwagę na wartość kaloryczną i odżywczą spożywanych produktów żywnościowych 

twierdząco odpowiedziało 80,5%, zaś przecząco – 19,5%. Taki wynik wskazuje na rosnącą 

świadomość wśród młodzieży na temat, jak ważne jest dbanie o zdrowe odżywianie. 

 

Rynek napojów alkoholowych w Kraśniku  

 

 Na terenie miasta Kraśnik maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wynosi: 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

      a)   o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa: 100 

      b)   o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa: 100 

c)   o zawartości powyżej 18% alkoholu: 100 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 

a) o zawartości  do 4,5% alkoholu oraz na piwa: 55 

b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa: 55 

c) o zawartości powyżej 18% alkoholu: 55 
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Liczba wydanych zezwoleń w poszczególnych kategoriach: 
 

 

Kategoria 

 

2019 r. 

                                     

2020 r. 

 

 w 2021 r.                  

 

2022 r.                 
 (do 30 czerwca) 

Liczba 

obowiązujących 

zezwoleń  

 w 2022 r.                 
(do dnia 30 czerwca) 

sklepy lokale 

gastr. 

sklepy 

 

lokale 

gastr. 

 

          

sklepy 

 

lokale 

   gastr. 

 

sklepy 

lokale 

gastr. 

 

sklepy 

Lokale 

gastr. 

o 

zawartości 

do 4,5% 

alkoholu 

oraz na 

piwa 

 

21 

 

11 

 

31 

 

9 

 

25 

 

15 

 

15 

 

6 

 

74 

 

21 

o 

zawartości 

powyżej 

4,5% do 

18% 

alkoholu,             

z 

wyjątkiem 

piwa 

 

16 

 

9 

 

31 

 

5 

 

23 

 

6 

 

14 

 

2 

 

64 

 

14 

o 

zawartości 

powyżej 

18% 

alkoholu 

 

17 

 

7 

 

32 

 

5 

 

21 

 

2 

 

14 

 

2 

 

68 

 

14 

    Źródło: Urząd Miasta Kraśnik 

 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

 

Rok sklepy lokale  

gastronomiczne 

Ogółem 

2015  83 28 111 

2016  80 25 105 

2017 77 23 100 

2018 77 20 97 

2019 78 23 101 

2020 80 21 101 

2021                75 23 98 

2022 

(do 30 czerwca) 

75 22 97 

           

 Źródło: Urząd Miasta Kraśnik 
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Dane dotyczące postępowań prowadzonych przez Miejską Komisję                       

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku 

 
 

 

 

Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku 

 

Osoby uzależnione dosyć często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem 

umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w podejmowaniu decyzji oraz 

w wychowaniu dzieci. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że ogólna 

liczba osób korzystająca z pomocy materialnej maleje. Dotyczy to również osób 

uzależnionych. Dane wskazują, że problem narkomanii jest marginalnym powodem 

przyznawania pomocy materialnej. 

 

 

 

 

 

ROK 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019  

                    

2020 

 

 

 2021  

do  dnia        

30 czerwca 

2022 
 

 

Ogólna liczba rodzin 

korzystających  z 

pomocy materialnej 

MOPS   

 

971 

 

895 

 

847 

 

867 

 

733 

 

542 

 

Liczba: 

 

 

Lata 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 do dnia                     

30  czerwca            

   2022 

 
 

 

nowych wniosków, które 

wpłynęły do Komisji w 

związku z nadużywaniem 

alkoholu 
 

 

77 

 

69 

 

76 

 

59 

 

47 

 

47 

 

18 

 

 

osób uzależnionych                    

i współuzależnionych 

wezwanych na Komisję 
 

 

284 

 

189 

 

184 

 

186 

 

162 

 

144 

 

47 

  

 

osób uzależnionych                     

i współuzależnionych, 

które zgłosiły się na 

Komisję 
 

 

104 

 

43 

 

60 

 

64 

 

76 

 

52 

 

27 

osób skierowanych                   

do Sądu Rejonowego                       

w Kraśniku w sprawie 

zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu 

odwykowemu 
 

 

54 

 

40 

 

38 

 

33 

 

12 

 

34 

 

12 
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Liczba rodzin 

korzystająca                       

z pomocy materialnej 

MOPS objętych tą 

pomocą  z powodu 

uzależnienia lub 

nadużywania 

alkoholu przez co 

najmniej jednego 

członka rodziny 

 

 

108 

 

 

 

102 

 

 

86 

 

 

69 

 

 

85 

 

 

38 

 

Wielkość środków 

finansowych 

przeznaczonych przez 

MOPS na pomoc 

rodzinom z 

problemem 

alkoholowym  

 

 

578 280,16 

 

 

 

578 144,21 

 

 

542 558,08 

 

 

523 708,03 

 

 

664 315,31 

 

 

218 576,36 

 

Liczba rodzin 

korzystająca                            

z pomocy materialnej 

MOPS objętych tą 

pomocą    z powodu 

uzależnienia lub 

nadużywania 

narkotyków przez co 

najmniej jednego 

członka rodziny 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

Wielkość środków 

finansowych 

przeznaczonych przez 

MOPS na pomoc 

rodzinom z 

problemem 

narkomanii  

 

 

11 480,06 

 

 

5 494,94 

 

 

701 

 

 

4 586 

 

 

7 819,50 

 

 

4 060 

 

 

 ROK 

2016 2017 2018 2019 

 

 2020 2021  do dnia              

30 czerwca 

2022 

Liczba zawartych kontraktów 

socjalnych 

         

35 

 

 

15 

 

23 

 

        29      

 

32 

 

37 

 

17 
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Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                           

w mieście Kraśnik działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku 

 
 

 

 Z przedstawionych powyżej danych wynika, że ogólna liczba zgłoszeń Niebieskich 

Kart od 2014 r. systematycznie malała, aż do roku 2017, a ponowny wzrost nastąpił w 2018 r.  

 W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych bierze aktywny udział w pracach grup roboczych. Oddelegowany 

członek Komisji w 2017 r. uczestniczył w 60 spotkaniach, w 2018 r. – 75, w 2019 r. - 75,                  

w 2020 r. – 36 i w 2021 r. – 36.  Przedstawiciel Komisji motywował osoby nadużywające 

alkoholu do prowadzenia trzeźwego trybu życia, podjęcia leczenia  w placówkach 

ambulatoryjnych.  Zachęcał również członków rodzin do podjęcia działań  w zakresie 

procedury zastosowania leczenia odwykowego oraz podjęcia terapii dla osób 

współuzależnionych.  

 Najwięcej wniosków w ramach procedury Niebieskiej Karty kierowanych jest przez 

Policję w 2014 r. - 148, w 2015 r. - 89, w 2016 r. - 84, w 2017 r. - 81, w 2018 r. - 111,                               

w 2019 r. – 84, w 2020 r. – 64, w 2021 r. – 41. 

 

Dane Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku 
 

 

 

Liczba: 

Rok 

2016 2017  2018 2019 2020 2021  do  dnia 

30 

czerwca 

2022 

zdarzeń drogowych 

(wypadki lub kolizje 

drogowe), gdzie sprawcy 

byli pod wpływem alkoholu 
(pod wpływem narkotyków - 

brak danych) 

 

 

3 

 

 

33 

 

 

34 

 

29 

 

 

49 

 

13 

 
34 

osób zatrzymanych w celu 

wytrzeźwienia  

w pomieszczeniach 

policyjnych 

 

82 

w  

tym  

2 

kobiety 

 

105 

w 

 tym 

 9 

kobiet 

 

108              

w 

 tym  

10 

kobiet 

 

81             

w  

tym     

6                

kobiet 

 

94          

 w 

tym                     

10                            

kobiet 

 

92         

 w  

tym  

11 

kobiet                                     

\ 

26 

w 

tym 

4 

kobiety 

 

 

 

Rok 
 

2014 

 

 

2015 
 

2016 
 

2017  2018 2019 2020 2021 do  dnia 

30 

czerwca 

2022 

ogólna 

liczba zgłoszeń 

Niebieskich Kart 

 

156 

 

 

95 

 

88 

 

 

83 

 

114 

 

86 

 

67 

 

45 

 

21 

 

w tym z problemem 

alkoholowym 

 

88 

 

72 

 

60 

 

57 

 

77 

 

58 

 

46 

 

32 

 

11 
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Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dane  dla miasta Kraśnik                                

przedstawiają się następująco: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba: 

 

Rok 
 

 

2015  

 

 

2016 
 

2017  
 

2018 
  

2019 
 

2020 
 

2021  
do dnia       

30 czerwca 

2022 
 
 

interwencji w szkołach 

dotyczących nieletnich 

mających kontakt: 
 

- z narkotykami 

- z alkoholem 

 

 
 

 

0 

1 

 

 
 

 

0 

1 

 

 
 

 

0 

3 

 

 
 

0 

2 

 

 
 

0 

1 

 

 

 
0 

0 

 

 

 
2 

1 

 

 

 
 
 

0 

0 
 

ujawnionych małoletnich 

pod wpływem alkoholu  

 

15 

 

12 

 

11 

 

22 

 

15 

 

3 

 

6 

 

0 

 

wniosków dot. nieletnich 

zagrożonych demoralizacją 

związanych z piciem 

alkoholu skierowanych               

do Sądu Rodzinnego                         

w Kraśniku 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

22 

 

 

15 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

Liczba: 

 

Rok 
 

   2016  

 

2017  2018 2019  2020  2021  do dnia 

30 

czerwca 

2022 
 

postępowań wszczętych 
 

37 

 

51 

 

48 

 

32 

 

33 

 

34 

 

19 

 

postępowań stwierdzonych  
 

51 

 

85 

 

44 

 

28 

 

29 

 

21 

 

11 
 

postępowań wykrytych 
 

 

50 

 

81 

 

43 

 

28 

 

28 

 

21 

 

11 
 

podejrzanych 
 

 

37 

 

51 

 

35 

 

37 

 

30 

 

22 

 

12 

 

podejrzanych nieletnich 
 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 
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Dane Straży Miejskiej w Kraśniku 

 Liczba osób będących  pod wpływem alkoholu doprowadzone do miejsca zamieszkania:  

Rok 2018 2019 2020 2021 do dnia 30 czerwca 

2022 

 

Kobiety 1 1 1 1 1 

Mężczyźni 9 7 3 3 1 

   

                   Rok 

Liczba 

2018 2019  2020 2021  do dnia 30 czerwca 

2022 

osób które otrzymały 

mandat za spożywanie 

alkoholu w miejscach 

zabronionych 

 

88 

 

81 

 

87 

 

42 

 

4 

osób, które otrzymały 

pouczenia  za 

spożywanie alkoholu              

w miejscach 

zabronionych 

 

 

55 

 

 

31 

 

 

27 

 

 

36 

 

 

 

4 

osób wobec, których 

skierowano wniosek do 

Sądu za spożywanie 

alkoholu   

 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

zgłoszeń na nr 

alarmowy dot. 

używania dopalaczy                  

i narkotyków 

 

6 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku 

 (obejmujący cały powiat) 

 

 Dane za rok 2018 dotyczą okresu styczeń-lipiec. Od sierpnia 2018 r. do właściwego 

terenowo PPIS, zatrucia zgłaszają podmioty wykonujące działalność leczniczą  oraz podmioty 

przeprowadzające badania pośmiertne. Od sierpnia 2018 r. PPIS w Kraśniku nie otrzymał 

zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi/substancjami psychoaktywnymi. 
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Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie przekazał dane 

statystyczne za 2019 r. dotyczące liczby zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi.                       

Wg w/w danych w powiecie kraśnickim zatruciu uległy 2 osoby, brak danych w jakim wieku                

i jakiej płci. 

W roku 2020, 2021 i 2022 (do 30 czerwca) Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  w Kraśniku nie otrzymał zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. 

 W roku 2020, 2021 i 2022  (do 30 czerwca) Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Kraśniku nie otrzymał zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. 

 W latach 2016 -  2022 (do 30 czerwca) do Państwowego Inspektora Sanitarnego                 

w Kraśniku nie wpłynęły informacje o zgonach spowodowanych użyciem środków 

zastępczych oraz NSP (nowych substancji psychoaktywnych). 

 W latach 2016 – 2022 (do 30 czerwca) Państwowy Inspektor Sanitarny  w Kraśniku  

nie otrzymał zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć narkotykami oraz zgłoszeń zgonów 

spowodowanych użyciem narkotyków. 

 

 Zakażenia HIV na terenie powiatu kraśnickiego: 

- w 2018 r. – brak zgłoszeń, 

- w 2019 r. – 1 zgłoszenie, 

- w 2020 r.  – brak zgłoszeń, 

- w 2021 r. – 1 zgłoszenie, 

- do 30 czerwca 2022 r. – brak zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok płeć wiek rodzaj środków 

psychoaktywnych 
kobiety mężczyźni małoletni dorośli 

2015  1  25 lat dopalacze 

 2 17 lat, 16 lat  dopalacze 

2016  1 17 lat  dopalacze 

2   21 lat, 29 lat dopalacze 

 4  32 lata, 28 lat, 

32 lata,19 lat 

dopalacze 

2017  1  29 lat dopalacze 

1   18 lat dopalacze 

 1 17 lat  dopalacze 

2018 

 7  21 lat, 24 lata, 

24 lata, 25 lat, 

26 lat,28 lat, 

29 lat 

 

dopalacze 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 

 

 

 

 

Dane Ośrodka Terapii Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień  

w Kraśniku  

 

Osoby uzależnione od alkoholu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba: 

 

Rok 
 

 

2016 
 

 

2017  
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021  

do  dnia           

30 czerwca 

2022 
 
 

osób, które korzystały           

z pomocy medycznej pod 

wpływem upojenia 

alkoholowego 

 

250 

 

301 

 

 

299 

 

 

267 

 

145 

 

141 

 

74 

 

osób z podejrzeniem 

zatrucia narkotykami                     

i dopalaczami 

 

2 

 

4 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 2017 2018 2019 2020    2021 

 

do dnia                                      

30 czerwca  

2022 

 

Ogółem 94 120 110 229 221 153 

0 -18 lat 4 5 0 0 1 0 

19 - 29 lat 12 19 9 23 18 10 

30 – 64 lat 70 80 92 178 176 132 

65 i więcej lat 8 16 9 28 26 11 

Pierwszorazowi 47 67 48 85 78 34 

Przerejestrowani 47 53 62 144 143 119 

Kobiety 12 12 47 46 45 26 

Mężczyźni 82 108 104 183 176 127 
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Osoby współuzależnione: 

 

Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych: 
 

 2017 2018 2019  2020 2021 do dnia 

30 czerwca 2022 

Ogółem 39 48 52 64 63 36 

0 -18 lat 2 4 11 13 14 9 

19 - 29 lat 20 29 16 13 13 10 

30 – 64 lat 16 14 25 28 27 17 

65 i więcej lat 1 1 0 10 9 0 

Pierwszorazowi 22 24 35 30 29 13 

Przerejestrowani 17 24 17 34 34 23 

Mężczyźni 32 34 31 38 36 24 

Kobiety 7 1 21 26 27 12 

Zespół uzależnienia od 

kanabinoli lub 

szkodliwe używanie 

kanabinoli                     

(F12.1 i/lub F12.2) 

 

11 

 

14 

 

14 

 

13 

 

15 

 

4 

Zespół uzależnienia od 

substancji subtsancji 

nasennych                               

i uspokajających lub 

szkodliwe używanie 

substancji nasennych              

i uspokająjących  

(F13.1, F13.2) 

 

 

3 

 

6 

 

5 

 

3 

 

4 

 

4 

 2017 2018 2019 2020 2021                  do dnia                       

30 czerwca 2022 

Ogółem 267 277 265 105 98 81 

0 -18 lat 1 2 0 3 8 2 

19 - 29 lat 37 32 19 12 10 7 

30 – 64 lat 214 218 218 83 77 65 

65 i więcej lat 15 25 28 7 3 7 

Pierwszorazowi 111 114 105 42 40 33 

Przerejestrowani 156 163 160 63 58 48 

Mężczyźni 42 52 56 5 6 5 

Kobiety 225 225 209 100 92 76 
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Zespół uzależnienia od 

tytoniu lub szkodliwe 

używanie tytoniu (F17.1 

i/lub F17.2) 

7 10 16 25 22 4 

Naprzemienne 

używanie środków 

psychoaktywnych – 

uzależnienie i/lub 

używanie szkodliwe 

(F19.1, F19.2)   

17 18 17 23 22 24 

 

Osoby współuzależnione 

 (z rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych) 
 

 2017 2018 2019  2020 2021 do dnia                       

30 czerwca 

2022 

Ogółem 34 30 43 37 34 22 

0 -18 lat 4 1 2 0 2 0 

19 - 29 lat 4 9 6 4 10 3 

30 – 64 lat 26 20 35 33 21 18 

65 i więcej lat 0 0 0 0 1 1 

Pierwszorazowi 15 12 22 16 16 7 

Przerejestrowani 19 18 21 21 18 15 

Kobiety 5 3 6 2 5 8 

Mężczyźni 29 27 37 35 29 14 
 
   

Placówki oraz instytucje zajmujące się działalnością   profilaktyczną                       

i naprawczą 

 

Lp. 

 

Nazwa instytucji 

 

Działania 
 

1. 

 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych                          

w Kraśniku 

 

Opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie Programu. Opiniuje oferty 

na realizację zadań publicznych oraz kontroluje ich wykonywanie. 

Przeprowadza rozmowy interwencyjno-motywujące w związku        

z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków. Podejmuje 

czynności zmierzające do orzekania o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu              

w zakładzie lecznictwa odwykowego. Opiniuje wydawanie                 

i cofanie zezwoleń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży. Prowadzi kontrolę przestrzegania zasad  i warunków 

korzystania z zezwoleń. 
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2. 

 

NZOZ  

Poradnia Leczenia 

Uzależnień  

Diagnozowanie osób uzależnionych od alkoholu, środków 

psychoaktywnych i hazardu. Psychoterapia indywidualna i grupowa 

dla osób uzależnionych. Diagnozowanie osób współuzależnionych 

i DDA oraz psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób 

współuzależnionych i DDA. Terapia małżeńska. 

 

   3. 

 

 

NZOZ  

Ośrodek Terapii 

Uzależnień  

Diagnozowanie i leczenie osób uzależnionych m.in. od alkoholu, 

nikotyny, narkotyków, innych środków psychoaktywnych. Leczenie 

współistniejących uzależnień behawioralnych oraz osób 

współuzależnionych. Edukacja, konsultacje, porady psychologa, 

psychoterapeutów, leczenie psychiatryczne dla osób uzależnionych 

oraz ich rodzin. Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, 

małżeńska oraz warsztaty rozwojowe. Terapia podstawowa                    

i pogłębiona dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

Programy terapeutyczne  dla rodziców i partnerów osób 

eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych od 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Terapia oraz 

wsparcie dla ofiar przemocy związanych z problemem uzależnienia. 

Diagnoza oraz psychoterapia dla DDA i DDN. 

  

4. 

 

Powiatowy Zespół 

Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznych 

Diagnoza, terapia, edukacja dzieci i młodzieży, funkcjonującej  

w środowisku rodzinnym z problemem alkoholowym. Interwencje  

i mediacje w środowisku ucznia, którego rodzina boryka się  

z problemem alkoholowym. Działalność profilaktyczna realizowana 

na terenie kraśnickich placówek oświatowych w ramach 

wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. 

Konsultacje indywidualne dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym. 

 

5. 

 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe 

"Uśmiech" 

Nauka życia bez alkoholu, pomoc w sytuacjach kryzysowych, 

przybliżenie sposobów funkcjonowania społecznego. Działalność 

edukacyjna dotycząca rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz rekreacyjna promująca zdrowy styl życia. 

 

6. 

 

Rodzinny Punkt 

Konsultacyjno-

Informacyjny                

„Promyk ”  

 

Działalność informacyjna, diagnostyczno-konsultacyjna. 

Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do 

podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia. 

Edukacja prozdrowotna oraz pomoc dzieciom i młodzieży                          

w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, osobistych zagrożonych 

patologią społeczną, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, 

organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań. 

 

7. 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej                  

w Kraśniku 

Wsparcie i pomoc finansowa dla osób i rodzin pozostających  

w trudnych sytuacjach życiowych związanych z problemami 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocą domową. 

Pomoc ma na celu przezwyciężanie niepowodzeń, których nie są 

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości 

i uprawnienia. Realizuje Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 
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8. 

 

PZOZ 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

Diagnozowanie problemów zdrowotnych osób uzależnionych od  

alkoholu. Diagnozowanie i poradnictwo, kierowanie na konsultacje 

specjalistyczne, farmakologiczne wspieranie psychoterapii 

uzależnienia. 

 

9. 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, umieszczanie na 

podstawie postanowienia sądu dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 

finansowej takim rodzinom. Kierowanie osób starszych do domów 

pomocy społecznej, a także udzielanie wsparcia finansowego 

osobom niepełnosprawnym.  

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku 
 

 Siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A. 
 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności: 
 

- wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków, 

- ze względu na ważny interes rodzinny lub społeczny wszczynanie postępowań z urzędu 

wobec osób nadużywających alkohol lub zażywających narkotyki i podejmowanie działań 

motywujących do podjęcia leczenia, 

- przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkohol lub używających 

narkotyki oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, 

- kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku  

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 

uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny,  

- podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd zastosowania wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

 - prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych, 

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na realizację zlecanych, wspieranych lub powierzanych zadań publicznych. 

Sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją tych zadań i zawartych umów poprzez 

kontrole obejmujące podmioty, które uzyskały dotację. 

2. Komisja opiniuje:  

a) projekty uchwał i inne decyzje dotyczące: 

 - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych                                

na terenie Miasta Kraśnik, 
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 - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

 Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025. 

b) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

c) roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu.  

3. W skład Miejskiej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki  

 i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. 

4. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają prawo                  

do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji oraz za kontrolę punktów sprzedaży  

 i podawania napojów alkoholowych. 

5. W ramach Miejskiej Komisji działa podkomisja ds. motywacji do leczenia. 

6. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za jedno posiedzenie Komisji i podkomisji, 

stanowi odpowiednio: w przypadku przewodniczącego Komisji i podkomisji 10%, 

w przypadku członków Komisji i podkomisji 7%, a ponadto w przypadku jednego członka 

komisji kontrolującego punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych za kontrolę 

jednego punktu 1%  i w przypadku jednego członka Komisji  przeprowadzającego wizję 

lokalną, w celu zaopiniowania wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

za jedną wizję  1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego 

przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej. 

7. Podstawą wykonanej pracy są protokoły z posiedzeń komisji, podkomisji i kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wizji punktów wraz z listami obecności. 

8. Wypłata wynagrodzeń następuje kwartalnie. 

 

Monitoring, efektywność i ewaluacja Programu 
 

Wskaźniki/rezultaty efektywności Programu: 

- liczba osób zwiększających kompetencje zawodowe w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom, 

- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub  

o potwierdzonej skuteczności, 

- liczba podmiotów współpracujących przy realizacji Programu, 

- liczba osób zgłaszających się na leczenie, 

- liczba osób, która dobrowolnie ukończyła podstawowy cykl terapii, 

- liczba osób uzależnionych i współuzależnionych uczestniczących w programach 

terapeutycznych, 

- liczba  osób korzystających z konsultacji indywidualnych w punktach konsultacyjnych,                  

w szczególności: 

 z problemem alkoholowym, 

 z problemem narkotykowym, 

 doznającym przemocy w rodzinie, 

 stosującym przemoc w rodzinie, 

 dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym                                                             

(w tym współuzależnionym i DDA), 

- liczba rodzin  korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu uzależnienia 
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lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny, 

- liczba rodzin  korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu uzależnienia 

lub nadużywania narkotyków przez co najmniej jednego z członków rodziny, 

- liczba rodziców i opiekunów uczestniczących w spotkaniach i programach profilaktyczno-

edukacyjnych w szkołach i placówkach systemu oświaty, 

- liczba osób zatrzymanych przez policję po spożyciu alkoholu, 

- liczba niepożądanych zdarzeń związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem środków 

psychoaktywnych m.in. liczba wypadków drogowych powodowanych przez osoby pod 

wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych, liczba zarejestrowanych przypadków 

zakłócenia porządku publicznego, liczba interwencji ze strony służb porządkowych,                                    

- liczba uruchomionych Niebieskich Kart z podziałem na instytucje, które sporządziły karty, 

- liczba nieletnich, u których wykryto spożywanie alkoholu, 

- liczba osób, których zatrzymanych w związku z posiadaniem narkotyków i ich dystrybucją, 

- mierniki epidemiologiczne odnoszące się do problemów zdrowotnych związanych                              

z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi m.in. liczba uzależnionych od alkoholu                                  

i od środków psychoaktywnych, liczba leczonych z powodu uzależnienia, umieralność 

związana nadużywaniem alkoholu i z używaniem środków psychoaktywnych,  

- odsetek nieletnich oceniających kupno napojów alkoholowych jako łatwe lub bardzo łatwe 

(badania ankietowe wśród młodzieży), 

- liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przyczyny, 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu. 

             Efektywność obliczona będzie w formie procentowego odniesienia rok do roku  

i trendów wieloletnich na podstawie zebranych materiałów, sprawozdań. 
 

             Monitoring  prowadzony będzie między innymi poprzez: 

1. Sprawozdanie wewnętrzne dla : 

 - Urzędu Miasta Kraśnik – raport z wykonania w danym roku Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

i efektów jego realizacji do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 
 

2. Sprawozdanie zewnętrzne dla: 

- Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom -  informacja sporządzona na 

podstawie ankiety opracowanej przez Centrum z realizacji działań podejmowanych w danym 

roku,  które wynikają  z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do 15 kwietnia roku 

następującego po roku, którego dotyczy informacja. 

 

             Narzędzia ewaluacji Programu: 

- system zbierania i analiza danych dotyczących realizacji Programu, 

- sporządzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji Programu. 

              Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o posiadane dane statystyczne, wskaźniki, 

ocenę efektywności, trendy wieloletnie. 

              Koordynację realizacji zdań niniejszego Programu prowadzi Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kraśniku – dział Sekcja ds. Uzależnień. 
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Zasady finansowania Programu 
 

              Środki finansowe na realizację zadań Programu pochodzą z rocznych opłat                        

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  

ujęte są w budżecie Miasta Kraśnik w dziale 851 – ochrona zdrowia. 
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Zadania do realizacji na lata 2023-2025: 
 

Lp.  

Nazwa zadania 

 

Sposób realizacji 

Wskaźniki służące do obliczenia 

efektywności realizacji zadań 

 

I. 

 

Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych 

od  alkoholu  i narkotyków 

i osób zagrożonych 

uzależnieniem 

 

 

 

1. Realizacja programów terapeutycznych dla osób zagrożonych 

uzależnieniem, uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych 

oraz terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) 

 

- liczba programów 

terapeutycznych, 

- liczba godzin poszczególnych 

programów terapeutycznych, 

- liczba uczestników 

poszczególnych programów, 

- liczba osób korzystająca ze 

stowarzyszeń abstynenckich, 

- liczba przyjętych wniosków                 

do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  o  leczenie 

odwykowe, 

- liczba osób wezwanych przez 

Komisję/liczba osób, z którymi 

członkowie Komisji 

przeprowadzili rozmowy 

motywujące do podjęcia leczenia, 

- liczba osób skierowanych na 

badanie biegłych sądowych/liczba 

wydanych opinii sądowych, 

- liczba wniosków skierowanych   

do Sądu  o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

- koszty sądowe/komornicze 

- liczba posiedzeń plenarnych 

MKRPA oraz posiedzeń  

 

2. Realizacja programów terapeutycznych dla osób  

eksperymentujących z narkotykami, użytkowników 

problemowych, uzależnionych od narkotyków, środków 

odurzających,  substancji psychoaktywnych, psychotropowych, 

NSP oraz członków ich rodzin 

 
 

 

3. Realizacja programów  redukcji szkód, zapobiegania 

nawrotom choroby –  praca nad systemem wartości  zdrowia, 

zdrowego stylu życia,  poprawą funkcjonowania 

psychospołecznego 

 
 
 

 

4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych – 

konkurs 

 
 
 

 

5. Prowadzenie działalności interwencyjno-edukacyjno-

motywującej i innych czynności związanych z realizacją 

ustawowych działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kraśniku: 
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a) pokrywanie kosztów sądowych i komorniczych                                  

w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia oraz 

wynagrodzenie dla biegłych sądowych za badanie i wydanie 

opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

 
 

podkomisji  ds. motywacji                      

do leczenia, 

- liczba  członków Komisji 

korzystających ze szkoleń,  

- liczba posiedzeń zespołu 

interdyscyplinarnego                   

ds. przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie  i grup roboczych,                

w których pracowali członkowie 

Komisji 

 

b) doskonalenie umiejętności członków Komisji poprzez udział 

w szkoleniach 

 
 
 

 

c) wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 
 
 

 

d) obsługa Komisji 

 
 

 

 

II. 

 

Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii 

i problemy alkoholowe  

pomocy psychospołecznej 

i prawnej,                                       

a w szczególności ochrony 

przed przemocą 

w rodzinie 

 

 

 

 

1. Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno -

Informacyjnego „Promyk ” dla osób uzależnionych  i ich  rodzin 

oraz osób  i rodzin  z problemami przemocy w rodzinie: 

 - motywowanie zarówno osób uzależnionych,  

 jak  i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii  

 w placówkach leczenia uzależnienia,  

 - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy  

 domowej, 

 - motywowanie do podjęcia terapii zarówno osób  

  uzależnionych, jak i członków ich rodzin, 

 - udzielanie wsparcia i pomocy osobom  i rodzinom  

 z problemami uzależnienia  alkoholowego i narkotykowego 

 przez m.in. psychologa, pedagoga,  mediatora,  radcę prawnego, 

 specjalistę terapii  uzależnień, specjalistę  ds. przemocy   

 w rodzinie, 

 

- liczba dyżurów poszczególnych 

specjalistów, liczba godzin, liczba 

porad,  

- liczba osób korzystających                      

z bezpłatnych porad i konsultacji 

Rodzinnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego 

„Promyk”, 

- liczba osób korzystających                               

z  telefonu informacyjno-

konsultacyjnego, 

- liczba sprawców przemocy 

domowej, uczestniczących                  

w programach korekcyjnych, 

-liczba osób doświadczających 
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- konsultacje i porady psychologiczne w zakresie trudności 

 wychowawczych, 

 - prowadzenie dyżurnego telefonu informacyjno - 

 konsultacyjnego 

 
 

przemocy, 

- liczba działań informacyjno-

edukacyjnych dot. przemocy 

 

 
 

2. Wynagrodzenie pracowników etatowych i  osób dyżurujących 

w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 

„PROMYK”  oraz pracowników etatowych Sekcji ds. uzależnień 

 
 

 

 

3.  Utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno - 

Informacyjnego „Promyk” oraz pozostałe wydatki bieżące           

w tym telefon kontaktowy (problemy związane z przemocą, 

narkomanią  i  alkoholizmem w rodzinie) 
 

 
 

 

4. Realizacja programów terapeutycznych, podejmowanie 

działań  interwencyjnych, edukacyjnych adresowanych do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, działań pomocowych osobom            

i rodzinom doświadczającym przemocy – konkurs 

 
 

 

 

5. Materiały, wyposażenie, szkolenia, utrzymanie strony 

internetowej -  www.uzaleznieniamops.krasnik.pl  i inne 

koszty związane z funkcjonowaniem Sekcji ds. Uzależnień 

 

 

III. 

 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej 

i edukacyjnej  oraz 

działalności  szkoleniowej  

 

1. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych                  

w zakresie podnoszenia wiedzy i kształtowania świadomości 

społecznej nt.  środków psychoaktywnych i konsekwencji ich  

 

 

- liczba przeprowadzonych 

programów rekomendowanych, 

- liczba inicjatyw profilaktycznych 

realizowanych z zakresu  

http://www.uzaleznieniamops.krasnik.pl/
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w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

 przeciwdziałania 

narkomanii oraz 

uzależnieniom  

behawioralnym, 

w szczególności 

dla dzieci  

 i młodzież,  w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów,     

a także  

działań na rzecz dożywiania  

dzieci uczestniczących              

w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-

wychowawczych                          

i socjoterapeutycznych 

 

 

 

używania oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, 

upowszechnianie  wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień 

behawioralnych    oraz pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych i ich negatywnych następstw, upowszechnianie 

informacji na temat dostępu do placówek leczenia dla osób 

zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich rodzin 

 
 

 

 

profilaktyki uniwersalnej, 

- liczba programów z zakresu  

profilaktyki selektywnej, 

- liczba programów profilaktyki                                   

wskazującej, 

- liczba placówek udzielających 

wsparcia dzieciom i młodzieży                 

z rodzin z problemem 

alkoholowym i dysfunkcyjnych, 

- liczba osób korzystających              

z poszczególnych programów, 

- liczba materiałów informacyjno-

edukacyjnych, 

- liczba działań informacyjno-

edukacyjnych, 

- liczba adresatów poszczególnych 

działań  w szkołach                                

i przedszkolach 

- liczba przeprowadzonych szkoleń 

w zakresie programów 

rekomendowanych, 

- liczba działań w zakresie 

odpowiedzialnej sprzedaży 

napojów alkoholowych 

 

 

2. Propagowanie wiedzy na temat FAS( Alkoholowy Zespół 

Płodowy) i  FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Alkoholowych), wspieranie działań w zakresie pomocy osobom             

z FAS i FASD oraz ich rodzinom i opiekunom –  

konkurs 

 
 
 

 

 

3. Wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych              

i opiekuńczo - wychowawczych – konkurs 

 
 

 

 

4. Współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych 

wspierających zdrowy styl  życia dzieci, młodzieży i dorosłych 

promujących postawy abstynenckie i życia bez używek – 

konkurs 
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5. Dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci               

i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin 

zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym  

mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz 

nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem –   

konkurs 

 
 

 

 

 

 

6. Psychologiczne wsparcie  dla  dzieci i rodziców związane          

z obniżeniem stanu zdrowia psychicznego oraz  

pomoc psychologiczna, socjoterapeutyczna, opiekuńczo-

wychowawcza dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami 

uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych                      

i uzależnień  behawioralnych oraz ich rodzin – konkurs 

 
 

 

7. Organizowanie szkoleń, superwizji, kursów specjalistycznych  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnień 

behawioralnych, przeciwdziałania przemocy dla różnych grup 

zawodowych oraz zwiększanie umiejętności wychowawczych 

rodziców  i opiekunów m.in. kształtowanie  kompetencji                    

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i  wychowywanie 

dzieci bez przemocy 
 
 

 

 

8. Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem            

w szczególności osobom nieletnim i nietrzeźwym  - wdrażanie 

działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów 

alkoholowych poprzez organizowanie szkoleń dla sprzedawców 

napojów alkoholowych, kampanie i inne oddziaływania 
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9. Prowadzenie działalności wychowawczej, informacyjnej, 

edukacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły w celu 

przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu. Realizacja poprzez 

działania uprzedzające, oparte na naukowych podstawach lub  

o potwierdzonej skuteczności w formie rekomendowanych  

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego  

oraz autorskich programów na podstawie diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych 

 
 
 
 

 

 

10. Szkolenia realizatorów  z programów rekomendowanych              

o sprawdzonej naukowo skuteczności 

 
 

 

11. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, 

kampanie informacyjne oraz  zakup materiałów, gadżetów, 

wyposażenia z nadrukiem hasła  promującego zdrowy styl życia 

bez używek i udostępnianie ich  w środowisku lokalnym 

 
 

 

12. Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz, 

pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych, 

narkotykowych, uzależnień behawioralnych oraz przemocy  
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IV. 

 

Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń  i osób 

fizycznych, służącej 

 rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych  i problemów 

narkomanii 

 

 

 

 

 

1.Współfinansowanie  działalności  wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania  narkomanii i alkoholizmu oraz programów 

integracyjnych,  imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych     

z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego 

stylu życia i postaw abstynenckich -  konkurs 

 
 
 

 

- liczba przeprowadzonych 

programów rekomendowanych, 

- liczba inicjatyw profilaktycznych 

realizowanych z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, 

- liczba programów z zakresu  

profilaktyki selektywnej,    

- liczba programów z zakresu 

profilaktyki wskazującej, 

- liczba osób biorących udział                     

w programach, 

- liczba doposażonych placów 

zabaw oraz miejsc rekreacji 

 

 

 

2. Wspieranie i finansowanie inicjatyw profilaktycznych 

promujących trzeźwy i bezpieczny  sposób spędzania wolnego  

czasu – konkurs całoroczny 

 
 

 

 

3. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych i NSP – konkurs 
 

 
 

4. Organizowanie imprez, spotkań, wyjazdów sportowo- 

rekreacyjnych oraz festynów bezalkoholowych promujących 

zdrowy styl życia mieszkańców  Kraśnika 

 
 

 

5. Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji  

do prowadzenia zajęć sportowo - zabawowych dla dzieci                  

i młodzieży (przetarg na urządzenia zabawowe i zakupu 

dokonuje Urząd Miasta Kraśnik) 
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V. 
 

Wspieranie działań 
 

                                     mających na celu 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

 i marginalizacji, a także 

działań na rzecz reintegracji 

społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków  

i innych środków 

psychoaktywnych, 

dotkniętych ubóstwem  oraz 

ich rodzin  

 

 

 

1. Realizacja w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym „Promyk” całorocznego programu: 

- uświadamianie o zagrożeniach i skutkach nadużywania  

alkoholu, środków odurzających,  substancji psychotropowych   

i nowych substancji psychoaktywnych (NSP), 

- realizacja działań w ramach pracy socjalnej  i kontraktu  

socjalnego – wypracowanie prawidłowych postaw 

zapobiegających wykluczeniu społecznemu, integracja                       

ze środowiskiem lokalnym, 

- wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej                             

i zawodowej - powrotu na rynek pracy, 

- współpraca z policją, strażą miejską,  pracownikiem socjalnym, 

asystentem rodziny itp. 

- prowadzenie innych działań wpływających na poprawę jakości 

życia osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków  

i innych środków psychoaktywnych, dotkniętych ubóstwem  

oraz ich rodzin,  

-prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci                           

i młodzieży, 

- wspieranie całorocznej pracy – wydatki związane                                      

z prowadzeniem zajęć, zakup materiałów i wyposażenia 

na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego „Promyk” 
 
 

 

- liczba osób korzystających                           

z oferty, 

- liczba rodzin, którym udzielono 

pomocy  z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego, 

- liczba osób, które podjęły pracę  

w wyniku uczestnictwa                                     

w zajęciach, 

- liczba programów wspierających, 

- liczba zajęć z dziećmi                           

i młodzieżą  

 

2. Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej i społecznej w szczególności do osób używających  

środków odurzających, substancji psychotropowych, NSP oraz 

uzależnionych od alkoholu, osób bezdomnych m.in. wykłady, 

treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także 

działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób 

bezdomnych – konkurs 
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VI. 

 

Podejmowanie  interwencji  

w związku 

z naruszeniem przepisów 

określonych art. 13¹ i art. 15 

ustawy o wychowaniu                     

w trzeźwości                            

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi   oraz 

występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela 

publicznego 
 

(koszty uwzględnione 

w łącznych kosztach wynagrodzenia 

MKRPA – poz. I pkt 5c) 

 

 

  
1. Zmniejszenie dostępności fizycznej  i ekonomicznej alkoholu, 

zwiększenie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie 

sprzedaży,  reklamy, promocji oraz spożywania napojów 

alkoholowych,  w tym kontrola punktów sprzedaży alkoholu 
 

 

- liczba zawiadomień dotyczących 

naruszenia  art. 13¹ i art. 15 ustawy                    

o wychowaniu w trzeźwości                      

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     

zaopiniowanych przez Komisję,     

- liczba podjętych działań 

zmierzających do wszczęcia 

postępowania w związku                            

z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 

ustawy  o wychowaniu                             

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,      

- liczba orzeczeń sądowych,  

-liczba cofniętych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu,                       

- liczba przeprowadzonych kontroli 

w punktach sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, 

- ilość wizji w terenie, 

- ilość zaopiniowanych 

postanowień dot.  wniosków 

przedsiębiorców  o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż  i podawanie 

napojów alkoholowych 

 

  
 2. Opiniowanie przez Komisję wniosków o wydanie zezwoleń 

 na sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych  
 

 

             

   Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kraśniku z wyłączeniem  poz. IV pkt 5. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Kraśnik 

 

 

                                        Dorota Posyniak


