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Słowo wstępne od Wydawcy

Szanowni Państwo,
Jest mi bardzo miło złożyć na Państwa ręce drugie zaktualizowane wyda-

nie publikacji pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz ogranicza-
nie dostępności alkoholu w gminach i miastach − przewodnik dla samorządow-
ców”. Stanowi ono niezbędne kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej 
dla radnych, pełnomocników i członków gminnych komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych osób realizujących zadania gminy z za-
kresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodnik ten jest rzetel-
nym wsparciem przy tworzeniu lokalnej diagnozy i strategii profilaktycznej, 
w tym przygotowanie, realizacja oraz monitorowanie gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, która między innymi odpowiada za kreowanie i re-
alizację działań związanych z profilaktyką uzależnień. Opracowując i realizując 
na Mazowszu m.in. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wo-
jewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
w profesjonalny sposób wspieramy działania na rzecz ograniczania uzależnień 
od narkotyków i alkoholu. Od wielu lat organizujemy specjalistyczne szkole-
nia, seminaria i konferencje – również międzynarodowe, których uczestni-
kami bardzo często są osoby zawodowo związane z systemem pomocy spo-
łecznej, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych czy ochrony 
zdrowia. Równie często współpracujemy także z psychologami oraz terapeuta-
mi uzależnień. Realizujemy także badania naukowe, które m.in. służą nam do 
monitorowania bieżącej sytuacji problemu uzależnień na Mazowszu. Następ-
ną, bardzo ważną aktywnością MCPS jest działalność wydawnicza. Corocznie 
publikujemy specjalistyczne wydawnictwa z zakresu profilaktyki uzależnień, 
skierowane do interdyscyplinarnych grup zawodowych.

Mam nadzieję, że przedmiotowa publikacja znajdzie u Państwa uznanie 
i pomoże w trudach codziennej pracy zawodowej i społecznej.

Z wyrazami szacunku 
Artur Pozorek 

p.o. Dyrektora  
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  
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Recenzja książki

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych  
oraz ograniczanie dostępności alkoholu w gminach 

i miastach. Przewodnik dla samorządowców”

Tematem publikacji p. Katarzyny Łukowskiej są zagadnienia związane 
z zadaniami własnymi gminy w obszarze rozwiązywania problemów alkoho-
lowych. Problematyka ta jest ważnym obszarem zainteresowań takich dzie-
dzin nauki jak prawo, socjologia, psychologia a także biorąc od uwagę aspekty 
związane z ceną  alkoholu,  również ekonomia. Autorka oparła swoją publikację 
o podejście interdyscyplinarne, uwzględniając wspominane wyżej perspekty-
wy. Tematyka książki jest ważna i aktualna, biorąc pod uwagę kluczową rolę 
jaką w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samo-
rządy gminne. Dysponują one największymi środkami finansowymi oraz mają 
ustawowe, obowiązkowe zadania dotyczące zarówno organizowania pomocy 
dla rodzin z problemem alkoholowym jak i regulowania dostępnością do napo-
jów alkoholowych.  Publikacja jest opracowana w sposób wyczerpujący,  a do-
bór informacji jest trafny i prawidłowy.  Zastosowana forma poradnika czyni 
te publikacje łatwą w odbiorze i użyteczną dla praktyków, a cytowana obszer-
nie literatura przedmiotu pozwala na rozszerzenie wiedzy w poszczególnych 
zagadnieniach. Układ opracowania jest logiczny i przejrzysty. Wartościowym 
uzupełnieniem są wykresy graficzne, tabelki, a także zastosowana formuła py-
tań i odpowiedzi; wszystko to ułatwia zrozumienie omawianych treści.  Należy 
podkreślić umiejętne połączenie treści praktycznych z aspektami teoretyczny-
mi.  Wartościowym dopełnieniem całościowego omówienia zadań samorządu 
gminnego byłoby odniesienie się również do procedury zobowiązania do lecze-
nia odwykowego  uruchamianej przez gminne komisje rozwiazywania proble-
mów alkoholowych. Uwaga ta nie wpływa negatywnie na ocenę   recenzowanej 
publikacji, a stanowi jedynie postulat do rozważenia.  

W rozdziale pierwszym Autorka omówiła prawne i merytoryczne założe-
nia polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych opierając się 
na zarówno na aktualnych podstawach prawnych, wynikach kontroli Najwyż-
szej Izby Kontroli, jak i na naukowych źródłach, w tym rekomendacjach WHO, 
ukazujących szkody związane z alkoholem oraz uzasadniających reglamenta-
cyjny charakter polityki wobec alkoholu.  Odniosła się także do zmiany wpro-
wadzonej ustawą o zdrowiu publicznym i zadań wynikających z Narodowego 
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Program Zdrowia, w którym znajduje się Krajowy Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Interesujące i trafne jest omówienie podwójnej natury alkoholu i podkre-
ślenie, że wszelkie korzyści z handlu alkoholem  nie mogą równoważyć kosztów 
związanymi z jego używaniem. To zestawienie zysków ekonomicznych i kosz-
tów społecznych stanowi przekonujący argument dla lokalnych decydentów na 
rzecz racjonalnych decyzji ograniczających dostęp do alkoholu. 

Rozdział drugi zawiera on prezentację aktualnej skali i rodzajów proble-
mów związanych z alkoholem widzianych z perspektywy ogólnopolskiej. Za-
pewnia to odbiorcom dobrą orientacje w zakresie mapy problemów alkoholo-
wych a także wskazuje możliwe obszary do prowadzenia lokalnych diagnoz. 
Osobny rozdział poświęcony został sporządzaniu diagnoz i monitorowaniu 
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Autorka rzetelnie omó-
wiła możliwe obszary diagnozy, podała konkretne informacje, które mogą być 
zbierane, a także  przykładowe wskaźniki. Taki praktyczny sposób omówienia 
zapewnia odbiorcy łatwość percepcji i dobre rozumienie omawianych treści. 
W rozdziale 4. znajdziemy szczegółowe omówienie zadań rekomendowanych 
do realizacji w ramach gminnych programów i, co należy uznać, ze niezwy-
kle użyteczne, odniesienie ich do obszarów wskazanych w Narodowym Pro-
gramie Zdrowia. Wysoko oceniam dodatkowe omówienie celów i skuteczności 
programów ograniczania picia oraz odwołanie się do badań ewaluacyjnych do-
tyczących ich skuteczności. Z punktu widzenia decyzji samorządów gminnych, 
co do finansowania takich programów, istotnie jest rzetelnie zrozumienie ich 
miejsca na tle zasadniczej metody leczenia osób uzależnionych, jaką są progra-
my psychoterapeutyczne. Wyzwaniem, z jakim mierzyła się Autorka było prze-
kazanie wiedzy na temat profilaktyki i zachęcenie lokalnych decydentów do 
korzystania z programów opartych na naukowych podstawach. Aby to osią-
gnąć Katarzyna Łukowska, poza omówieniem zadań w zakresie profilaktyki 
realizowanych w ramach gminnych programów,  opracowała również Dodatek 
Profilaktyczny. Omówiła w nim, w przystępny dla odbiorców sposób,  najważ-
niejsze teorie wykorzystywanie przy budowie programów profilaktycznych, 
poziomy profilaktyki i stosowane strategie, a także zamieściła wyczerpującą li-
stę czynników chroniących i czynników ryzyka. Opracowanie tej części zostało 
poparte bogatą literaturą w dziedzinie profilaktyki używania substancji psy-
choaktywnych przez dzieci i młodzież. Rozdział 5., dotyczy uchwał, jakie sa-
morząd podejmuje w zakresie ograniczania dostępności alkoholu. Ta część zo-
stała uzupełniona przykładami zapisów uchwał, które pokazują, jakich błędów 
przy budowie uchwał unikać. Omówione zostało bardzo rzetelnie orzecznic-
two wojewódzkie i sądowe. Książkę kończy rozdział  dotyczący błędów i uchy-
bień popełnianych podczas opracowywania i realizacji gminnych programów. 
Autorka oparła swoją analizę na  autentycznych zapisach pochodzących z re-
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cenzowanych przez nią gminnych programów, co należy uznać za bardzo pro-
fesjonalne i wartościowe z punktu widzenia edukacji odbiorców. 

Podsumowując, książka stanowi wartościowe kompendium wiedzy doty-
czące zadań samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów al-
koholowych, a Autorka wykazała się szeroką znajomością omawianych zagad-
nień zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Nie mam wątpliwości, 
że wielu praktyków zajmujących się problematyką alkoholową w swoich spo-
łecznościach lokalnych: członków gminnych komisji rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, radnych, pełnomocników ds.  rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich i innych organi-
zacji pozarządowych, z zainteresowaniem będzie sięgać po książkę Katarzyny 
Łukowskiej, uznając ją za pomocną w swojej codziennej pracy i doceniając jej 
walory poznawcze i praktyczne.

prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda

dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Jerzy Mellibruda
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Przedmowa.

„Pisanie tej książki trwało dłużej, niż zamierzałem i krócej, niż powinno” 
– napisał prof. Jerzy Mellibruda w przedmowie swojej znakomitej książki „Sie-
dem ścieżek integracji psychoterapii”, wyrażając w tym zdaniu również i moje 
przekonanie. 

Największym wyzwaniem, z jakim mierzyłam się przez cały czas pisania 
książki, było dokonanie rozsądnej selekcji w zakresie wiedzy, którą chcę Pań-
stwu przekazać. Rozwiązywanie problemów alkoholowych to bardzo szero-
ki i złożony obszar, obejmujący zarówno przygotowanie i realizację gminnych 
programów, jak i podejmowanie uchwał w sprawie ograniczenia dostępności 
alkoholu w gminie. Do obszaru tego należy także procedura zobowiązania do 
leczenia odwykowego i kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Będąc świadoma tej wielodyscyplinarności i jednocześnie rozumiejąc ogra-
niczenia dotyczące objętości publikacji, zdecydowałam się skoncentrować na 
dwóch pierwszych tematach – budowie gminnych programów oraz realiza-
cji strategii ograniczania dostępności alkoholu w gminie. Już samo przygoto-
wanie gminnego programu ze względu na obszary działań, jakie on obejmuje, 
wymaga bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnej wiedzy. Na przykład zaplano-
wanie dobrych oddziaływań profilaktycznych wymaga wiedzy dotyczącej sku-
tecznych i nieskutecznych strategii profilaktycznych, a przygotowanie uchwa-
ły w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
będzie łatwiejsze, jeśli będziemy znać orzecznictwo w tej sprawie.

W 2015 roku ukazało się pierwsze wydanie poradnika dla samorządowców 
pod tytułem „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne 
gminy i miasta”. W związku z istotnymi zmianami prawnymi, jakie pojawiły 
się od tego czasu: weszła w życie ustawa o zdrowiu publicznym, Rada Mini-
strów przyjęła Narodowy Program Zdrowia, została znowelizowana ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej powierzyło mi przygotowanie kolejnej publika-
cji, uwzględniającej wprowadzone modyfikacje. Podjęłam się tego wyzwania 
z ogromną radością i dużym poczuciem odpowiedzialności, jednocześnie od lat 
z życzliwością i uznaniem przyglądając się działalności edukacyjnej i szkole-
niowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
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Zajmuję się rozwiązywaniem problemów alkoholowych od ponad 20 lat, 
najpierw jako członek gminnej komisji w jednej z ówczesnych warszawskich 
gmin, a potem również jako pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Od blisko 20 lat prowadzę działalność dydaktycz-
ną, angażuję się w projekty badawcze, przygotowuję analizy i raporty. Pisząc 
tę publikację, podobnie jak poprzednią, korzystałam ze swojego doświadcze-
nia pracy w PARPA oraz z opracowań i rekomendacji, jakie ta instytucja wy-
daje. Szczególnym źródłem inspiracji okazały się moje doświadczenia z pracy 
dydaktyczno-szkoleniowej. Spotkania i rozmowy z osobami zaangażowanymi 
w rozwiązywanie problemów alkoholowych w swoich gminach dostarczyły mi 
wielu okazji do uczenia się i porządkowania swojej wiedzy w tym obszarze, 
a także zachęcały do uruchamiania nowych projektów w mojej pracy zawo-
dowej. Wszystkim uczestnikom moich szkoleń, słuchaczom wykładów, a także 
studentom dziękuję za inspirujące rozmowy i zadawane pytania. To dzięki nim 
mogę wciąż doskonalić swoje kompetencje i swój warsztat pracy. Mimo tylu lat 
pracy w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, wciąż mam po-
czucie niesłabnącej motywacji i wysokiej odporności na wypalenie zawodowe. 

Przygotowując tę publikację, starałam się unikać „wymyślnego akademic-
kiego szyfru” (Kosiński, 2008, s. 11). Zależało mi na tym, żeby zachować prosty 
i konkretny przekaz, uzupełniony przykładami i oparty na rzetelnych infor-
macjach. Podobnie jak w pierwszym wydaniu, moim zamysłem było utrzyma-
nie charakteru książki w stylu poradnika i zilustrowanie poszczególnych tema-
tów konkretnymi przykładami, co pozwoli na lepsze zrozumienie omawianych 
kwestii. Zachowałam także formułę pytań i odpowiedzi, co mam nadzieję uczy-
ni tę publikację jeszcze bardziej klarowną i łatwą w odbiorze. Z doświadczenia 
wiem, że praktycy oczekują konkretnych wskazówek, dlatego ta książka odpo-
wiada na różne pytania i przedstawia konkretne strategie adresowane do róż-
nych odbiorców. Na końcu poradnika zamieściłam spis pytań, na które udzie-
liłam odpowiedzi; w ten sposób Czytelnik będzie mógł szybciej i sprawniej 
dokonać wyboru interesujących go zagadnień. Pytania w dużej mierze pocho-
dzą z tych, które najczęściej trafiają do PARPA. Użyty w poprzedniej publika-
cji samoopisowy test do autodiagnozy swojej wiedzy w zakresie problematyki 
alkoholowej zamieniłam na obiektywny pomiar wiedzy. Zachęcam do jego wy-
konania po lekturze publikacji; znajdują się w niej odpowiedzi na każde pyta-
nie testu. Ten „sprawdzian” pozwoli Państwu zorientować się, jakim zestawem 
kompetencji dysponujecie, a jakie obszary wymagają uzupełnienia. 

W rozdziale 1. przedstawiłam założenia polskiego modelu rozwiązywania 
problemów alkoholowych wraz z jego podstawami prawnymi i finansowymi. 
Uwzględniłam zmiany wprowadzone ustawą o zdrowiu publicznym i pokaza-
łam zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia, w którym znajduje 
się Krajowy Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdział 2. 
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zawiera omówienie skali i rodzajów problemów związanych z alkoholem wi-
dzianych z perspektywy ogólnopolskiej. W moim przekonaniu każdy, kto zaj-
muje się tematyką alkoholową, powinien przynajmniej orientować się, jaka jest 
aktualna mapa problemów związanych z alkoholem i jakie stanowią one ob-
ciążenie dla całego społeczeństwa. Przegląd aktualnych problemów stanowi 
też pewną wskazówkę, w jakich obszarach należy prowadzić własną, lokal-
ną diagnozę, ponieważ zdecydowana większość szkód związanych z alkoho-
lem omówionych na poziomie ogólnopolskim, występuje w społeczności lokal-
nej. Ponieważ spora część gminnych programów, które miałam okazję czytać 
i opiniować, nie zawierała lokalnych diagnoz i nie stwarzała możliwości moni-
torowania działań, zdecydowałam się poświęcić osobny rozdział właśnie za-
gadnieniom monitorowania problemów alkoholowych na poziomie lokalnym 
(rozdział 3.). Czytelnik dowie się, jak w prosty sposób, własnym nakładem sił 
można zebrać informacje na temat skali oraz dynamiki poszczególnych proble-
mów. W rozdziale 4. omawiam kwestie związane z budową gminnych progra-
mów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ich zawar-
tością merytoryczną w odniesieniu do każdego zadania gminnego programu, 
a także w odniesieniu do Narodowego Programu Zdrowia. Przy opracowaniu 
gminnych programów zachęcam do posługiwania się metodą drzewa proble-
mów – drzewa celów, która zapewnia logiczne połączenie wszystkich jego ele-
mentów – od diagnozy do ewaluacji. Nową częścią, w stosunku do poprzed-
niego wydania, jest rozdział 5., dotyczący uchwał, jakie samorząd podejmuje 
w zakresie ograniczania dostępności alkoholu. Decyzje w tym obszarze są klu-
czowym elementem polityki wobec alkoholu, a ograniczenie dostępności al-
koholu łączy się ze zmniejszeniem problemów alkoholowych. Ta część zosta-
ła uzupełniona przykładami zapisów uchwał, które pokazują, jakich błędów 
przy budowie uchwał unikać. Ostatni rozdział poświęciłam omówieniu błędów 
i uchybień popełnianych podczas opracowywania i realizacji gminnych progra-
mów, korzystając przy tym z autentycznych zapisów pochodzących z recenzo-
wanych przeze mnie gminnych programów.

Publikację tę adresuję do szerokiego grona osób, których praca zawodowa 
lub działalność społeczna związana jest z obszarem profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. Cieszę się, że za pośrednictwem Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej książkę otrzymają członkowie gminnych komisji, 
pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inne osoby 
z urzędów gmin, które  w swoich zadaniach mają „sprawy alkoholowe”. Z pu-
blikacji skorzystają także przedstawiciele organizacji pozarządowych zaanga-
żowani w realizację gminnych programów oraz radni zainteresowani polityką 
zdrowotną i społeczną w swojej gminie. Mam nadzieję, że zawarte w książce 
wskazówki, podane analizy i przykłady będą stanowiły wsparcie dla Czytel-
ników we wprowadzaniu skutecznych rozwiązań w zakresie polityki wobec 



18

Katarzyna Łukowska

 alkoholu, a wdrażane strategie przyczynią się do ograniczenia problemów al-
koholowych w gminach i miastach. 

Przygotowując tę publikację, podobnie jak poprzednią, korzystałam ze 
swojego blisko 20-letniego doświadczenia pracy w Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz z opracowań i rekomendacji PAR-
PA. Chciałabym podziękować koleżankom z Działu Prawnego PARPA: Annie 
Puchacz-Kozioł za recenzję prawną, Marcie Oleszczuk i Aleksandrze Szczę-
snej za konsultacje w obszarze zagadnień prawnych, a także Marcie Zin-Sędek 
z Działu Edukacji Publicznej i Analiz za dostarczenie aktualnych danych. Swo-
je podziękowania kieruję również do dyrektora PARPA Krzysztofa Brzózki za 
wnikliwe i inspirujące uwagi oraz za umożliwienie mi skorzystania z opraco-
wań przygotowanych przez PARPA i dla PARPA. Łącząc dwie funkcje – autora 
opracowania i zastępcy dyrektora PARPA – starałam się, aby wszelkie wyrażo-
ne tu opinie i stanowiska były zgodne z rekomendacjami PARPA, jednak należy 
podkreślić, iż wszelką odpowiedzialność za treści znajdujące się w tej książce 
ponoszę ja sama jako autorka. 

Mam nadzieję i chciałabym, żeby lektura poradnika okazała się wsparciem 
merytorycznym w tej trudnej, ale społecznie bardzo potrzebnej pracy, jaką jest 
rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Wie-
rzę w to, że kluczowe znaczenie dla skuteczności działań mają właściwe kompe-
tencje i umiejętności tych, którym w gminie powierzono przygotowanie i reali-
zację lokalnych strategii wobec problemów alkoholowych. Samo prawo, choćby 
doskonałe, nie zastąpi podstawowego narzędzia pracy, czyli człowieka – kom-
petentnego, zaangażowanego i gotowego, by wciąż inwestować w swój warsz-
tat pracy. Jestem przekonana, że lektura tej publikacji to dobra inwestycja! 

Katarzyna Łukowska 
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Rozdział 1 

Polityka wobec alkoholu. Podstawy prawne i merytoryczne 
polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych

1.1. Polityka reglamentacyjna wobec alkoholu
We wszystkich krajach europejskich alkohol jest traktowany jako towar 

szczególny, który nie podlega regułom wolnego rynku i dlatego jego sprzedaż 
poddawana jest określonym restrykcjom prawnym. W tym celu stosuje się kon-
cesjonowanie,1 ograniczenia w godzinach sprzedaży, zakazy sprzedaży oso-
bom poniżej określonego wieku. Również marketing alkoholowy jest kontrolo-
wany, a reklamy i promocja zwykle podlegają jakimś ograniczeniom prawnym. 
Wspólną cechą polityki europejskiej wobec alkoholu są podatki akcyzowe oraz 
przepisy regulujące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Chociaż 
rodzaje stosowanych środków reglamentacyjnych są odmienne w poszczegól-
nych krajach, to wspomniana zasada, wyłączająca swobodę handlu alkoholem 
z innych dóbr konsumpcyjnych, jest realizowana w prawie każdym państwie 
europejskim. Produkt, który według WHO stanowi w Europie drugi pod wzglę-
dem miejsca czynnik ryzyka dla zdrowia populacji, nie może być zwyczajnym 
towarem konsumpcyjnym, jak każdy inny dostępny na rynku. Żaden inny to-
war dostępny na rynku, nawet papierosy, nie powodują tak dużych, niekorzyst-
nych skutków jak alkohol (Nutt, King, Philips, 2010). 

Polityka wobec alkoholu, rozumiana jako podejmowanie decyzji wpływa-
jących na ograniczenie problemów związanych z alkoholem, ma za sobą wielo-
wiekową historię. Przez ponad 2000 lat kolejni monarchowie, rządy i ducho-
wieństwo wymyślali różne strategie, które miały przeciwdziałać problemom 
związanym z alkoholem. Pierwsze ograniczenia w zakresie produkcji, dystry-
bucji i spożycia alkoholu zostały nałożone przez władze lokalne na obszarach 
miejskich, które powstawały w starożytnej Grecji, Mezopotamii, Egipcie i Rzy-
mie (Ghalioungui, 1979). W 594 roku p.n.e. Solon zlecił rozcieńczanie wodą ca-

1  https://www.eurocare.org/media/GENERAL/docs/reports/2016europeanreportonalcohol-
policy.pdf 
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łego zapasu wina przed sprzedażą, w III tysiącleciu p.n.e. w Egipcie wprowa-
dzono ograniczenia dotyczące picia w świątyniach, ponieważ pijani wierni byli 
często okradani i dla ich bezpieczeństwa sięgnięto po takie rozwiązania (Wald, 
1986). W starożytnej Grecji wyznaczano kierowników picia, a z kolei Kodeks 
Hammurabiego zakazywał kapłanom i kryminalistom wstępu do winiarni oraz 
wprowadził kontrolę cen wina. Osobom niestosującym się do tych zasad groziły 
surowe kary, włącznie z karą pozbawienia życia. Przykładem zastosowania in-
strumentów ograniczających dostępność fizyczną i ekonomiczną są decyzje ce-
sarza chińskiego, który w VII wieku w swoim dekrecie wskazał liczbę punktów 
sprzedaży oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na handel alkoholem. Z kolei 
w XIX wieku na terenie Królestwa, car ograniczył liczbę gorzelni, wprowadził 
wysoką akcyzę i obowiązek posiadania koncesji, co sprawiło, że ceny gorzał-
ki w Królestwie były znacznie wyższe niż na pozostałych ziemiach polskich. 
Prawdopodobnie ta decyzja w połączeniu ze społecznym ruchem trzeźwościo-
wym przyczyniła się do znacznego spadku spożycia alkoholu w Królestwie 
z ponad 9,6 l do 3,8 l czystego alkoholu per capita (Święcicki, 1968). Normy pre-
wencyjne dotyczące ograniczania dostępności alkoholu dotyczyły także godzin 
jego sprzedaży i dni. W XIII-wiecznym Londynie tawerny nie mogły być otwar-
te po zamknięciu bram miasta, a w Szwajcarii w tym samym czasie alkohol nie 
mógł być sprzedawany i podawany w niedzielę i święta przed zakończeniem 
mszy (Wald, 1986). Najbardziej jaskrawym przykładem przeciwdziałania nad-
miernemu piciu było zniszczenie w 81 r. n.e. przez cesarza rzymskiego połowy 
winnic w Brytanii oraz wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży alkoholu, 
czyli prohibicja w Ameryce. Niektóre z tych najstarszych regulacji wydają się 
dziś nieco zabawne, jak na przykład wspomniany nakaz rozcieńczania wina 
wodą przed jego sprzedażą czy wprowadzony w stanie Connecticut zakaz pi-
cia dłużej niż pół godziny (Kinney, Leaton, 1996)2, ale dowodzą one w sposób 
niezaprzeczalny, że alkohol rodził wiele problemów we wszystkich społeczeń-
stwach i starano się im przeciwdziałać za pośrednictwem regulacji prawnych. 
Jednak dopiero w XIX wieku wraz ze znaczącym rozwojem medycyny i świato-
wego ruchu abstynenckiego, polityka wobec alkoholu nabrała większego zna-
czenia jako element zdrowia publicznego (Babor i Rosenkranz, 1991).

Obecnie strategie wpływające na spożycie alkoholu stanowią stały element 
systemów prawnych na całym świecie. Prohibicja oznaczała wyeliminowanie 
alkoholu z rynku i zbudowanie społeczeństwa abstynentów, natomiast regula-
cje reglamentacyjne dopuszczają spożycie alkoholu, jednak, po pierwsze, sta-
wiają sobie za cel sterowanie dostępem do niego, a po drugie, biorą na siebie 
odpowiedzialność za niwelowanie następstw niewłaściwego używania alko-

2  Również i w Polsce pojawiały się zapisy irracjonalne z punktu widzenia precyzyjności, a tym samym 
możliwości egzekwowania. W 1962 roku Rada Narodowa w Poznaniu wprowadziła „zasadę sprzedaży 
dwóch kieliszków wódki w godzinach od 12.00 do 17.00 jedynie przy podstawowym daniu, względnie 
zakąsce” (Kosiński, 2008). 
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holu. Zasada wyłączenia alkoholu ze swobody działalności gospodarczej obo-
wiązuje również w samorządzie gminnym, który realizując lokalną politykę 
wobec alkoholu, wdraża szereg strategii reglamentacyjnych, np. poprzez okre-
ślanie w formie uchwał liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy wprowadza-
nie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu. 

W polityce wobec alkoholu widoczna jest tzw. podwójna natura alkoholu 
(Alcohol − No Ordinary Commodity). Polega ona na tym, że z jednej strony alko-
hol jest towarem konsumpcyjnym, generuje zyski dla producentów i sprzedaw-
ców, daje możliwość zatrudnienia, przynosi dochody dla rządów i samorzą-
dów, ale z drugiej strony jest substancją toksyczną i psychoaktywną, tak więc 
wszelkie korzyści z handlu alkoholem idą w parze z kosztami związany-
mi z jego używaniem. To dlatego z jednej strony handel alkoholem jest w Eu-
ropie legalny i nikt rozsądny nie postuluje wprowadzenia prohibicji3, z drugiej 
jednak strony kraje europejskie za pośrednictwem przepisów, zasad i innych 
regulacji starają się ograniczyć dostęp do alkoholu i biorą na siebie odpowie-
dzialność za ograniczenie negatywnych konsekwencji związanych z jego spo-
żywaniem. Dobrym przykładem połączenia tych dwóch form działań są kom-
petencje należące do gminy. Samorząd wpływa na ograniczenie dostępności 
alkoholu przez swoje uchwały w sprawie liczby zezwoleń, zasad usytuowania 
punktów sprzedaży, godzin otwarcia sklepów z alkoholem, a z drugiej strony 
w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych podejmuje inicjatywy profilaktyczne, edukacyjne i zwiększające 
dostęp do profesjonalnej pomocy dla konkretnych populacji. 

Zyski płynące z handlu alkoholem i interesy gospodarcze, nie mogą prze-
słaniać prawdy o tym, że alkohol to nie tylko towar rynkowy, ale też sub-
stancja toksyczna, psychoaktywna i źródło poważnych obciążeń eko-
nomicznych dla poszczególnych krajów. Zrozumienie tego kontrastu jest 
niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji w polityce wobec alkoholu. 

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia do Spraw Problemów Związanych 
z Konsumpcją Alkoholu już w 1979 roku zwracali uwagę na to, że problemy 
związane z alkoholem nie są tożsame z uzależnieniem i obejmują szereg bar-
dzo różnych szkód. „Jak dotąd, przyjęło się traktować cały kompleks zagadnień 
związanych ze spożywaniem alkoholu jako przejaw jednego zjawiska – alkoho-
lizmu. Niewątpliwie wiele różnorodnych problemów wiąże się z rozwojem ze-
społu uzależnienia od alkoholu (…). Należy jednak zauważyć, iż liczne problemy 
fizyczne, psychiczne i społeczne wynikają nie tylko z uzależnienia. Uzależnienie 
alkoholowe, chociaż jest to sprawa rozpowszechniona i wymagająca poważnego 

3  Historyczne oceny prohibicji oraz zrealizowane w tym czasie badania pokazały, że całkowity za-
kaz produkcji alkoholu jest w stanie ograniczyć problemy z nim związane, ale jednocześnie zwiększa 
się popyt na alkohol produkowany nielegalnie i w rezultacie alkohol jest obecny na rynku jako produkt 
nielegalny. 
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podejścia, jest tylko drobną częścią problemów związanych z alkoholem”. (wyr. 
K.Ł.) (WHO, 1980, cyt. za Wald, 1986) ). L. Kapiro twierdzi: „przesunięcie punk-
tu ciężkości wskazuje na istnienie potrzeby komplementarnego podejścia do 
twierdzenia (…), że alkoholizm i uzależnienie od alkoholu stanowią tylko część 
problemów związanych z alkoholem, zaś problemów alkoholowych i alkoholi-
zmu nie można traktować w oderwaniu od polityki wobec samej substancji – 
alkoholu” (Kapiro, 1975, cyt. za Wald, 1986). 

Choć jeszcze i dziś można się spotkać, i to zarówno w prasie, jak i w części 
gminnych programów, z określeniem „walki z alkoholizmem”, to należy uznać 
to określenie za nieadekwatne wobec rodzaju problemów, a także do zakresu 
podejmowanych działań profilaktycznych i naprawczych. Określenie to pocho-
dzi z czasów, kiedy w Polsce o problemie pijaństwa mówiono w języku „walki” 
(Kosiński, 2008) i faktycznie prowadzono działania pod takim hasłem; mieli-
śmy więc ustawę z 10 grudnia 1959 roku o zwalczaniu alkoholizmu, uchwałę 
Rady Ministrów z 5 maja 1972 roku w sprawie zaostrzenia walki z pijaństwem 
i alkoholizmem, działała Komisja Rady Ministrów ds. Walki z Alkoholizmem 
oraz Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zgodnie ze współczesną termino-
logią pojęcie „walki z alkoholizmem” zostało zastąpione określeniem „rozwią-
zywanie problemów alkoholowych”. Problemy alkoholowe to nie tylko, często 
kojarzone z tym określeniem, uzależnienie od alkoholu, ale długa lista bardzo 
zróżnicowanych i konkretnych szkód, które mogą dotyczyć każdego miesz-
kańca gminy. Przykładem problemów związanych z alkoholem może być picie 
alkoholu przez kobietę w ciąży i szkody zdrowotne u dziecka, uczestniczenie 
w wypadku spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę czy zakłócenia ci-
szy nocnej przez pijanych i awanturujących się sąsiadów. Pozornie bezpiecz-
na sytuacja związana z konsumpcją alkoholu podczas urodzinowego spotkania 
może się stać ryzykowna, gdy goście po wypiciu alkoholu staną się agresywni 
wobec siebie albo będą wracać do swoich domów samochodami pod wpływem 
alkoholu i spowodują wypadek. Jeżeli sprzedawca sprzeda alkohol nastolatkom, 
a ci po spożyciu alkoholu, wracając do swoich domów, zaczną demolować i nisz-
czyć zaparkowane na osiedlowym parkingu samochody i poturbują przy tym 
interweniującego pracownika parkingu, to będziemy mieć do czynienia z pro-
blemami związanymi z alkoholem na różnych poziomach. Po pierwsze, sprze-
dawca złamał zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, popełniając 
przestępstwo, i naraził swojego pracodawcę – właściciela sklepu – na utratę 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu i pozbawił go tym samym źródła dochodu. 
I prawdopodobnie sam stracił pracę. Po drugie, młodzi ludzie weszli w kon-
flikt z prawem, polegający na zniszczeniu mienia i pobiciu człowieka, i z pew-
nością będą mieli do czynienia z sądem i policją. Być może zostanie ustano-
wiony wobec nich kurator albo zostaną skierowani do młodzieżowego ośrodka 
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wychowawczego4. Wszystkie te działania wiążą się z konkretnymi kosztami 
finansowymi związanymi choćby z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Po 
trzecie, szkodę ponieśli właściciele zniszczonych samochodów i zapewne będą 
uruchamiać procedurę uzyskania odszkodowania albo w ramach swoich ubez-
pieczeń, albo z tytułu roszczenia odszkodowawczego wobec sprawców. A po-
nieważ sprawcy byli nieletni, więc koszty te obciążą ich rodziców. No i wreszcie 
szkody zdrowotne poniósł pobity pracownik parkingu, a koszty jego leczenia 
obciążą system opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę psychoaktywne właści-
wości alkoholu, który zaburza mechanizmy samokontroli i ocenę poznawczą, 
można śmiało postawić hipotezę, że do tego przykrego w skutkach zdarzenia 
mogłoby nie dojść, gdyby młodzi ludzie nie mieli z nim kontaktu. Czyli gdyby 
osoba dorosła – sprzedawca przestrzegał prawa i poprosił nastolatków o oka-
zanie dowodów tożsamości. Z pewnością całe to zajście można zaliczyć do pro-
blemów związanych z alkoholem, a nie z uzależnieniem od niego (Łukowska, 
2010). Czy samorząd gminny mógł coś zrobić, żeby zapobiec temu zdarzeniu? 
Samorząd mógł, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, zorganizować szkolenie warsztatowe dla sprzedaw-
ców napojów alkoholowych, uczące, jak sprawdzać wiek nabywcy, w jaki spo-
sób odmówić mu sprzedaży, jeżeli nie ma pewności, że jest pełnoletni, i budu-
jące motywację do przestrzegania prawa w tym zakresie. Być może byłoby to 
skuteczne działanie profilaktyczne dla tej konkretnej sytuacji. 

Biorąc pod uwagę to, jak różne i uciążliwe są problemy związane z alko-
holem, bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że działania, jakie podejmuje sa-
morząd gminny w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych są 
adresowane nie tylko do grup wysokiego ryzyka, jaką są np. osoby uzależ-
nione od alkoholu i ich rodziny, ale także do każdego mieszkańca gminy, 
ponieważ każdy z nich jest narażony na szkody związane z alkoholem, co 
zobrazował podany wyżej przykład. Dlatego obecnie nie przypisuje się szkód 
wyrządzanych przez alkohol tylko i wyłącznie osobom pijącym alkohol czy al-
koholikom, ale całej populacji, niezależnie od tego, czy dany człowiek sięga po 
alkohol, czy nie. 

Problemy związane z alkoholem obejmują całokształt negatywnych, ale jed-
nocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych z alkoholem, przy czym 
alkohol może nie być jedyną i wyłączną przyczyną danego problemu, ale na pew-
no zwiększa ryzyko wystąpienia określonych konsekwencji. Dla przykładu alko-
hol towarzyszy występowaniu przemocy w rodzinie, ale nie jest jego przyczyną. 
Jest wiele innych czynników współwystępujących ze stosowaniem przemocy, np. 
zmienne osobowościowe, takie jak np. niski poziom empatii i słaba samokontro-
la, i pozaosobowościowe, np. trudna sytuacja materialno-bytowa (Rode, 2010).

4  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 969).
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Prawo paradoksu prewencyjnego 

Prawo paradoksu prewencyjnego mówi o tym, że suma szkód powodowanych i doświadcza-
nych przez osoby nieuzależnione jest większa niż suma szkód powodowanych przez uzależ-
nionych. Oznacza to, że najwięcej problemów związanych z alkoholem powodują osoby 
nieuzależnione, i to one stanowią największą grupę w całej populacji. 
Dlatego celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, samo-
rządową, jak iorganizacje pozarządowe jest zmniejszenie różnych problemów powodo-
wanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. 
Do grupy podwyższonego ryzyka będą należały m.in. osoby uzależnione, pijące alkohol ryzy-
kownie i szkodliwie, dzieci wychowujące się w takich rodzinach, nastolatki sięgające po alko-
hol, osoby doświadczające przemocy czy kobiety w ciąży spożywające alkohol. Diagnoza ta-
kich grup jest jednym z pierwszych etapów pomocy, ale działania podejmowane przez gminy 
nie ograniczają się tylko do nich. Pisząc gminne programy czy referując ich założenia na se-
sjach rady gminy, warto podkreślać, że działania zaplanowane w programie są adresowane do 
wszystkich mieszkańców gminy, również do tych, którzy nie sięgają po alkohol. 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych wpisuje się w zadania z zakresu pomocy społecz-
nej (wspólnym obszarem jest choćby przemoc w rodzinie, a spora część osób nadużywających 
alkoholu to klienci pomocy społecznej), bezpieczeństwa publicznego (alkohol to istotny czyn-
nik towarzyszący naruszeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego) czy zdrowia publicz-
nego (ponad 60 różnych typów chorób jest związanych ze spożywaniem alkoholu). Polityka 
wobec alkoholu dotyczy całej populacji, a nie tylko stosunkowo wąskiej, w porównaniu z całą 
społecznością, grupy osób uzależnionych. Odbiorcami gminnych programów albo w sposób 
bezpośredni, albo jako ostateczni beneficjenci są zarówno konsumenci alkoholu, jak i absty-
nenci, osoby dorosłe i nastolatki, kierowcy i sprzedawcy alkoholu, nauczyciele, policjanci i pra-
cownicy socjalni − każdy mieszkaniec gminy czy miasta. Na przykład organizując szkolenia 
dla sprzedawców napojów alkoholowych (bezpośredni adresat), robimy to po to, aby poprzez 
zdobyte umiejętności proszenia o okazanie dowodu tożsamości i odmowy, sprzedawcy wpły-
wali na ograniczenie dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich (ostateczny beneficjent 
działań). 

1.2. Podstawy prawne i finansowe. 

Raport Najwyższej Izby Kontroli5

Państwo, akceptując spożywanie alkoholu i czerpiąc z jego sprzedaży bezpośrednie docho-
dy (podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług), podejmuje jednocześnie działania doty-
czące ograniczenia społecznych i ekonomicznych tego konsekwencji. W Polsce, podobnie jak 
w większości pozostałych państw europejskich, funkcjonuje, co do zasady, kompleksowe po-
dejście do tego problemu. Z jednej strony państwo reglamentuje podaż napojów alkoholowych 
m.in. poprzez system koncesji na ich produkcję oraz zezwoleń na sprzedaż hurtową i deta-
liczną, a z drugiej strony przeciwdziała następstwom nadużywania alkoholu i oddziałuje na 
zmianę obyczajów spożywania napojów alkoholowych. Realizacja zadań z tego zakresu należy 
zarówno do obowiązków organów administracji rządowej, jak i jednostek samorządu teryto-
rialnego, w szczególności województw i gmin.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z alkoho-
lem i w całej swojej treści jest skoncentrowany na sprawach związanych z alko-

5 „Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województwa i gmin dochodów z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO.
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holem jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), dalej zwaną 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa 
w swojej pierwotnej wersji upoważniła Radę Ministrów do określenia liczby 
punktów sprzedaży proporcjonalnie do liczby mieszkańców (to upoważnienie 
obowiązywało do 1993 roku), obowiązywał także do 1990 r. zakaz sprzedaży 
alkoholu między 6.00 a 13.00 w lokalach gastronomicznych i innych miejscach 
sprzedaży, a na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plano-
wano przeznaczać corocznie 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży napo-
jów alkoholowych. Z punktu widzenia samorządów gminnych istotna była no-
welizacja z kwietnia 1993 roku (Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 
Nr 40, poz. 184), która przekazała gminom uprawnienia do ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania na terenie 
gminy, wprowadzono także gminne programy. Nowelizacja kwietniowa zmie-
niła też charakter wydawanych zezwoleń; stały się one decyzjami administra-
cyjnymi wydawanymi na czas określony, wcześniej możliwe były dwie formuły 
– czas nieoznaczony i oznaczony. Kolejna nowelizacja, z 1996 roku, wzmocniła 
przyjęty kierunek zmian i uporządkowała niektóre kwestie; wprowadziła sys-
tem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
określiła zawartość gminnych programów (wcześniej rady gmin zostały zobo-
wiązane do przyjęcia gminnych programów, ale ustawa nie wskazywała, jakie 
zadania powinny one zawierać). 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi „prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu należy do zadań własnych gmin” (art. 41 ust. 1), czyli takich, które 
samorząd realizuje względnie samodzielnie – względnie, ponieważ w ramach 
obowiązującego prawa – i ma na to zagwarantowane środki finansowe, czyli 
w tym przypadku dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. Ustawodawca w dalszej części doprecyzował, jakie kon-
kretne obszary należą do właściwości gminy, dodając zapis: w szczególności 
zadania te obejmują:

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu,

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomo-
cy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemo-
cą w rodzinie,
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• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wy-
chowawczych i socjoterapeutycznych,

• wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określo-
nych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakte-
rze oskarżyciela publicznego,

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowa-
nie centrów integracji społecznej.

Katalog wskazany w ustawie ma charakter otwarty ze względu na uży-
te w niej sformułowanie „w szczególności zadania te obejmują”. Pozostawiono 
gminom pewną swobodę w tym zakresie, jednak tylko pod warunkiem, że zada-
nia będą miały niebudzący wątpliwości związek z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie 
„zadania” należy rozumieć raczej jako obszary, które dopiero w gminnym 
programie zostają wypełnione konkretnymi zadaniami/działaniami. Na 
przykład w obszarze zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu mogą być realizowane nastę-
pujące zadania: zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 
pogłębionej, szkolenia dla terapeutów z zakresu realizacji programów ograni-
czania picia, prowadzenie punktu konsultacyjnego itp. 

„Realizacja zadań, o których mowa w ust 1, jest prowadzona w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwa-
lanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczą-
ce profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Naro-
dowym Programie Zdrowia” (art. 41 ust 2).

Pytanie 1
Czy można przyjąć wspólny program rozwiązywania problemów alkoholowych i prze-
ciwdziałania narkomanii albo wspólny program rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 
Ponieważ gminny program „alkoholowy” i „narkotykowy” są uchwalane w oparciu o inne pod-
stawy prawne (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii), to w sytuacji ich połączenia, co wydaje się możliwe, 
biorąc pod uwagę podobieństwo treści, zbieżne cele i wspólny obszar zdrowia publicznego,
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należy pamiętać o tym, aby z treści uchwały wynikało, które z zadań przynależą do którego 
z programów. Podobnie w przypadku wydatków, mimo wspólnego źródła finasowania, jakim 
są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należy przy-
pisać je w odniesieniu do każdego z tych dwóch programów. 
Rozważając wspólne przyjęcie programów, należy jednak pamiętać o tym, że gminny program 
rozwiązywania problemów alkoholowych jest przyjmowany na okres jednego roku i nie moż-
na tego dowolnie zmieniać. Gminny program przeciwdziałania narkomanii nie ma wskazane-
go ustawowego okresu obowiązywania. 

1.2.1. Ustawa o zdrowiu publicznym 

Warto podkreślić, że podstawą prawną i merytoryczną dla działań podej-
mowanych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w ramach gminnego programu jest także Narodowy Program Zdrowia na lata 
2016–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492), który obowiązuje od 17 września 2016 
roku, przyjęty przez Radę Ministrów na podstawie upoważnienia zawartego 
w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1492). Ponieważ ten stosunkowo nowy akt prawny wzbudza sporo wątpli-
wości co do jego zastosowania w obszarze rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, warto bliżej omówić jego znaczenie i praktyczne implikacje. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do obszaru zdrowia pu-
blicznego. Wynika to, po pierwsze, z faktu ustawowego powiązania gminne-
go programu z celami NPZ (co wskazano wyżej), który z kolei został przyjęty 
w drodze upoważnienia zawartego w ustawie o zdrowiu publicznym (art. 9 ust. 
2), a po drugie, z katalogu zadań wskazanych w ustawie o zdrowiu publicznym. 
Katalog ten obejmuje m.in. takie zadania, jak: 

• edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeń-
stwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,

• promocja zdrowia,

• profilaktyka chorób,

• działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń 
i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszka-
nia, nauki, pracy i rekreacji. 

Nie ma wątpliwości, że przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów al-
koholowych wpisuje się w te przykładowe i uniwersalne obszary zdrowia 
publicznego. 

Ustawa o zdrowiu publicznym przewiduje odrębny tryb zlecania za-
dań z zakresu zdrowia publicznego, a więc również z zakresu rozwiązy-



28

Katarzyna Łukowska

wania problemów alkoholowych6. Przepisy ww. ustawy w art. 14 określają, 
że powierzanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpo-
wiedniego dysponenta środków, o których mowa w art. 13 ustawy o zdrowiu 
publicznym, odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dys-
ponenta. Do wyboru realizatorów nie stosuje się przepisów o zamówieniach 
publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

Kluczowa dla decyzji o zastosowaniu ustawy o zdrowiu publicznym 
jest ocena, czy zadanie to jest powierzane do realizacji na zewnątrz, czy 
jest zadaniem własnym realizowanym przez samorząd gminny lub jed-
nostki organizacyjne gminy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdro-
wia, wyrażonym w Dodatkowych informacjach dotyczących realizowania 
przepisów Ustawy z dnia 13 października 2016 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 
poz. 1916) (https://www.gov.pl/zdrowie/tryby-realizacji-zadan-z-zakresu-
-zdrowia-publicznego), „zadania z zakresu zdrowia publicznego, o których 
mowa w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, realizowane przy pomocy wła-
snych jednostek organizacyjnych gminy np. szkół publicznych, dla których 
jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym, należy po-
traktować jako zadania własne tej jednostki, gdyż mamy do czynienia z samo-
dzielnym wykonywaniem zadań (…), wymienione jednostki nie są dla gminy 
„realizatorem” w rozumieniu ustawy o zdrowiu publicznym, któremu powie-
rza się wykonanie zadań”.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, jeśli w przedmiotowej sprawie 
mamy do czynienia z zadaniem własnym, a nie powierzeniem realizacji 
zadania, brak jest podstaw do stosowania trybu konkursowego wskaza-
nego w ustawie o zdrowiu publicznym. W zasadzie można sobie wyobrazić, 
że duża część zadań może być realizowana zarówno jako zadanie własne, jak 
i zadanie powierzone. Można zlecić organizację konferencji na temat przemo-
cy domowej czy prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin realizatorom zewnętrznym lub zrealizować te zadania 
we własnym zakresie, zawierając stosowne umowy cywilnoprawne, np. z wy-
kładowcami konferencji i osobami pełniącymi dyżury w punkcie. 

Wyjątkiem od reguły trybu konkursowego jest sytuacja, w której dofinan-
sowywana jest jednostka organizacyjna gminy, np. szkoła. W tym wypadku 
dysponent realizuje zadanie przy wykorzystaniu własnej jednostki organiza-
cyjnej, nie dochodzi więc do „powierzania zadania z zakresu zdrowia publicz-
nego”, gdyż jest to zadanie własne gminy. W takim przypadku jednostka sa-

6  Ustawa o zdrowiu publicznym nie uniemożliwia stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 
sierpnia 204 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.). Art. 9a i 9b tej ustawy określa zasady finansowania świadczeń 
gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców wspólnoty samo-
rządowej. Więcej o finasowaniu dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnia-
nych znajduje się w rozdziale 5. 
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modzielnie dobiera narzędzia, które przyczynią się do realizacji celu zadania 
określonego w NPZ.

Pytanie 2
Czy należy ogłaszać tryb konkursowy, jeśli gminna komisja chce wziąć udział w szkole-
niu dotyczącym profilaktyki uzależnień? 
W przypadku zadania w postaci szkolenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych nie mamy do czynienia z powierzeniem realizacji zadania (wówczas 
konieczne byłoby zastosowanie trybu konkursowego z ustawy o zdrowiu publicznym), a z za-
kupem usług. Zakup usług przez gminę następuje według zasad ogólnych (tj. konieczność za-
stosowania trybu z ustawy Prawo zamówień publicznych lub – jeśli zadanie jest poniżej progu 
określonego w ww. ustawie – według procedury wewnętrznej gminy). 

Z kolei Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020 wskazuje różne cele 
operacyjne z zakresu zdrowia publicznego w tym cel 2: Profilaktyka i rozwią-
zywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. W celu 
tym znajduje się krajowy program profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, który wyznacza zadania z tego obszaru, a wśród reali-
zatorów wskazuje m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stając się tym 
samym podstawa merytoryczną dla działań podejmowanych w ramach gmin-
nych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Pytanie 3
Czy na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym można ogłosić konkurs na realizację 
celu operacyjnego 3, czyli profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę do-
brostanu psychicznego i sfinansować te zadania w ramach środków z opłat za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?
Nie ma możliwości wydatkowania ww. środków na zadania związane z ochroną zdrowia 
psychicznego. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ma 
uwzględniać tylko jeden z celów NPZ, czyli profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoho-
lowych. Poza tym art. 182 wskazuje, na co mogą być przeznaczone środki z tzw. korkowego, tj. 
na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych pro-
gramów przeciwdziałania narkomanii oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia 
dziennego. 

Zadania wskazane w Narodowym Programie Zdrowia do realizacji przez samorządy 
gminne:
 1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, do-

tyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich 
otoczenia;

 2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 
alkoholu przez dzieci i młodzież;
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 3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym;

 4) kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia 
i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie;

 5) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie;

 6) rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodo-
wej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień;

 7) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 
oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym;

 8) szkolenia profesjonalistów na temat FASD; 
 9) zmniejszanie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu;
10) zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, rekla-

my, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych;
11) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych pro-

gramów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji progra-
mów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym również programów pro-
filaktyki selektywnej i wskazującej; 

12) prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych w zakresie problemów al-
koholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu nauki lub pracy;

13) poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwi-
jających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowa-
niu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;

14) poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej 
i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

15) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się;
16) zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu;
17) poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy 

ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzio-
ną skuteczność;

18) zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia;

19) wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
20) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy 

w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym;
21) podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosują-

cych przemoc w rodzinie;
22) zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów.

Każde zadanie wpisane do gminnego programu musi mieć merytoryczny 
związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Tylko ta-
kie przedsięwzięcia mogą być wpisane do gminnego programu. Wskazuje na to 
jednoznaczny zapis ustawowy w art. 41 ust. 1 i 2: „Prowadzenie działań z za-
kresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin (…). 
Realizacja tych zadań jest prowadzona w formie gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
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Normę te potwierdzają zarówno organy nadzorcze sądowe, jak i Najwyż-
sza Izba Kontroli. 

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu skargi złożonej przez gmi-
nę uznał, że sfinansowanie monitoringu miejskiego nie należało do obszaru 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i użył bardzo jednoznacznego argumentu, że ono (to sfinansowanie) wykracza 
poza działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych w rozumieniu art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości” 
(wyr. K.Ł.).

Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2010 r. (II GSK 1070/09) 
W uzasadnieniu sąd wskazał, że „..zadanie dotyczące monitoringu ulicznego (określone-
go w rozdziale III ust. 3.1 uchwały jako »monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc...« 
i w rozdziale V ust. 5.2 jako »monitoring miasta«) wykracza poza działania związane z pro-
filaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Najwyższa Izba Kontroli kilkakrotnie sprawdzała, jak samorządy gminne 
realizują gminne programy i czy przestrzegają ustawowego związku  wydatków 
z obszarem profilaktyki. Poniżej wyciąg z jednego z raportu NIK.

Raport Najwyższej Izby Kontroli7

„Mimo, iż przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości w sposób jednoznaczny i niebudzący 
wątpliwości stanowią, że środki pozyskane z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót napojami 
alkoholowymi i ich sprzedaż detaliczną przeznaczone są wyłącznie na finansowanie określo-
nych w tej ustawie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii, nadal powszechną praktyką było wykorzystywanie przez 
jednostki samorządu terytorialnego części tych dochodów na inne cele. Przybierało to formę 
bądź realizowania wydatków na zadania wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości na 
poziomie niższym od uzyskiwanych dochodów z opłat, bądź na finansowaniu w ramach reali-
zacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programów prze-
ciwdziałania narkomani i przedsięwzięć służących faktycznie realizacji innych zadań wła-
snych jednostki”.

Przykłady zakwestionowanych wydatków 
„w dwóch gminach XXXXXX, obowiązywały programy, w których w ramach działań z zakresu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przewidziano finasowanie budowy i utrzy-
mania boisk sportowych lub zakupy sprzętu sportowego dla szkół, co w ocenie NIK, wykracza poza 
zakres przedmiotowy działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wskazanego w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości”

7 „Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województwa i gmin dochodów z opłat za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO.
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„w Gminie XXXXXXX udzielono sześć dotacji w łącznej kwocie 40,0 tys. zł na utrzymanie bieżącej 
działalności klubów sportowych z terenu Gminy (w tym m.in. transport zawodników klubu, za-
kup paliwa energii elektrycznej, sprzętu sportowego, napojów, opłaty pobierane przez okręgowe 
związki stowarzyszeń sportowych, wynagrodzenie trenera, utrzymanie boiska itp.).
„w Gminie XXXXX ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z profilaktyką 
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano w 2011 r. kwotę 9 tys. zł na naprawę ogrodze-
nia zlokalizowanego w Mieście XXXX ogólnie dostępnego placu zabaw dla dzieci”.

Ustawodawca zagwarantował również źródło pozyskiwania środków fi-
nansowych na realizację tych zadań. „W celu pozyskania dodatkowych (wyr. 
K.Ł.) środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (art. 111). Przedsiębiorcy prowa-
dzący sprzedaż alkoholu na terenie gminy są obowiązani wnosić na rachunek 
gminy stosowną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazany na realiza-
cję ww. zadań. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „dochody z opłat za zezwolenia wydane na 
podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wy-
korzystywane będą na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ra-
mach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − i nie mogą 
być przeznaczane na inne cele” 

Jest to zasada bezterminowa i bezwzględna. Oznacza to, że środki pocho-
dzące z tych opłat są ściśle powiązane z finansowaniem zadań gminnego 
programu i nie można ich wykorzystać na inne zadania niemające z nim 
merytorycznego związku, np. na finansowanie budowy drogi czy pomoc ma-
terialną osobom uzależnionym, niezależnie od tego, czy wydatki dotyczą kon-
kretnego roku realizacji gminnego programu, czy zostały przeniesione na rok 
kolejny. 

Warto odnotować fakt, że ustawodawca nazywa dochody z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dodatkowymi, a więc 
zgodnie z intencją ustawodawcy środki te nie są jedynymi, które samorząd po-
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winien przeznaczać na realizację swoich zadań własnych, jakim jest rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych. Zgodnie z intencją ustawodawcy, wciąż ak-
tualną, finansowanie zadań własnych w tym obszarze powinno się odbywać 
zarówno ze środków z tzw. korkowego, jak i innych dochodów gminy. Realiza-
cja gminnych programów była obowiązkowa od roku 1993, a więc zanim usta-
wodawca wskazał dodatkowe środki, a uczynił to w 1996 roku. Zgodnie z za-
mysłem ustawodawcy rozwiązywanie problemów alkoholowych w 1993 roku 
stało się jednym z zadań własnych gminy, a te są finansowane z dochodów wła-
snych gminy. Kilka lat później po analizie gminnych wydatków uznano, że ska-
la problemów alkoholowych oraz nakłady konieczne na profilaktykę wymagają 
wskazania bezpośredniego i dodatkowego źródła finansowania i stąd pojawiło 
się tzw. korkowe. 

Pytanie 4
Jak postąpić w sytuacji, w której kończy się dany rok budżetowy, a nie wykorzystano 
wszystkich środków z tzw. korkowego na realizację gminnego programu? Czy można je 
wtedy przeznaczyć na inne zadania?
Z zapisu art. 182 ustawy jasno wynika, że kwota środków niewykorzystanych w danym roku 
budżetowym powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na reali-
zację gminnego programu. W jakiej formie to zrobić? 
Pod pewnymi warunkami można skorzystać z instytucji wydatków niewygasających, o któ-
rej mówi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 
z póź. zm.). Jednakże należy pamiętać, że obowiązujący obecnie art. 263 tej ustawy zezwala 
na możliwość ustalenia wydatków niewygasających jedynie w odniesieniu do tych, wobec któ-
rych zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną za-
warte − w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w któ-
rym dokonano wyboru wykonawcy. W pozostałych przypadkach konieczne jest powiększenie 
w kolejnym roku budżetowym kwoty na realizację ww. programów o środki w wysokości 
niewydatkowanej w roku poprzednim. Podstawą prawną takiego działania będzie wówczas 
wspomniany powyżej przepis art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. Podobnego zdania jest Najwyższa Izba Kontroli8, która w raporcie stwier-
dza, że „środki finansowe pozyskane z opłat od zezwoleń na obrót hurtowy i sprzedaż deta-
liczną napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, powinny zostać 
w całości (wyr. K.Ł) przeznaczone na finansowanie zadań (…) odpowiednio w wojewódzkich 
i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
Dodatkowe ustalenia kontroli pokazały, że „w 9 ze skontrolowanych gmin, niewykorzystana 
w danym roku budżetowym część dochodów zwiększała nadwyżkę budżetową bądź umniej-
szała deficyt budżetowy jednostki, albo była wydatkowana na cele niewskazane w ww. usta-
wie. Z ustaleń kontroli wynika, że np.: w Będzinie i Lęborku niewykorzystana w latach 2010–
2011 na cele wskazane w ustawie o wychowaniu trzeźwości część dochodów pochodzących 
z opłat za zezwolenia (odpowiednio 623 109,00 zł i 411 301,00 zł) uznana została za wolne 
środki pozostające w dyspozycji gminy i wykorzystane zostały do sfinansowania innych za-
dań (w Będzinie m.in. oświatowych zadań inwestycyjnych)”.

8  Informacja o wynikach kontroli „Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw 
i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, nr ewid. 
27/2013/P/12/165/LPO,
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1.2.2. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 
jako zespół ekspertów w sprawach polityki wobec alkoholu

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu sa-
morządu gminnego ustawodawca powierzył gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, uznając ją za grupę doradców w zakresie realiza-
cji tych specyficznych zadań własnych gminy. Wprowadzono także możliwość 
powoływania pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Gminna komisja powoływana jest przez wójta/burmistrza/prezyden-
ta miasta obowiązkowo w każdej gminie. Dodatkowo „w celu realizacji pro-
gramu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika” (art. 
41 ust. 2). Zakres jego pracy zależy od powierzonych mu przez wójta czy bur-
mistrza zadań, ale najczęściej sprawuje on bezpośrednią opiekę nad realiza-
cją gminnego programu i nadzoruje merytorycznie realizację poszczególnych 
przedsięwzięć. Ustawodawca, podejmując decyzję o powołaniu gminnych ko-
misji, uznał, że przekazując gminom tak szeroki zakres zadań w sprawach po-
lityki wobec alkoholu, musi zadbać o wykwalifikowany zespół ludzi. Dlatego, 
powołując gminne komisje, równocześnie zapisał w ustawie obowiązek posia-
dania odpowiednich kompetencji: „W skład gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (art. 41 ust. 4). Wybór osób do 
składu gminnej komisji nie może być przypadkowy. Wójt/burmistrz powinien 
upewnić się, czy kandydat do gminnej komisji ma wystarczające kompetencje 
i motywacje do tego, żeby zajmować się rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych w jego gminie. 

Ze względu na wagę i znaczenie problemów alkoholowych intencją usta-
wodawcy było, aby gminna komisja stanowiła interdyscyplinarny zespół 
ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. 
W skład gminnej komisji powinni wchodzić przede wszystkim przedstawi-
ciele tych służb i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej mogą spotkać 
się z problemami związanymi z alkoholem: przedstawiciele pomocy społecz-
nej, poradni odwykowych i podstawowej opieki zdrowotnej, policji, placó-
wek oświatowo-wychowawczych, a także osoby działające w organizacjach 
pozarządowych, w tym w stowarzyszeniach abstynenckich. Do składu gmin-
nej komisji warto też zapraszać przedstawicieli Kościoła (i innych związków 
wyznaniowych) ze względu na ich znamienną rolę, jaką odgrywają w danej 
społeczności lokalnej (Łukowska, 2010). 
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Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 
41ust. 3).

• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależ-
nionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego 
(art. 41 ust. 3).

• Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgod-
ności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 
-3 ustawy (liczba zezwoleń oraz lokalizacja punktów sprzedaży) (art. 18 ust. 3a).

• Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważ-
nienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).

• Uruchamianie i realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).

• Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11). 

Miejsce gminnej komisji w lokalnej strukturze można podsumować na-
stępująco: do zadań radnych, jako organu uchwałodawczego, należy formal-
ne przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu (a także liczby zezwoleń 
i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych), za realizację 
uchwały, jako ciało wykonawcze, odpowiada wójt/burmistrz/prezydent mia-
sta, ale właśnie w odniesieniu do tego specyficznego zadania własnego gmi-
ny, jakim jest rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustawodawca powołał 
grupę doradców, czyli gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Zatem to gremium ekspertów powinno zapewnić dobre merytoryczne 
przygotowanie programu (etap uchwalania), a także może być pomocne na eta-
pie jego realizacji (etap wykonywania uchwały). Z kolei z ustawowego zapi-
su, wymagającego, aby maksymalna liczba zezwoleń oraz zasady usytuowania 
miejsc sprzedaży alkoholu były dostosowane do postanowień gminnych pro-
gramów, można wywodzić, że i w przedmiocie ograniczenia dostępności alko-
holu przewidziano głos dla ekspertów z komisji.

Pytanie 5 
Czy radny oraz wójt mogą być członkami gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał w wyroku z dnia 12 maja 2009 roku (sygn. 
IIISA/Łd, 74/09), że w skład gminnej komisji nie powinien wchodzić wójt, ponieważ wójt jest 
organem, który powołuje gminne komisji. Dodatkowo należy wskazać, że wójt jest organem, 
który wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast gminna komisja wy-
daje postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy i na-
leży zachować odrębność obydwu organów w tym zakresie. 
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Natomiast możliwość podjęcia przez radnego pracy reguluje ustawa o samorządzie gminnym 
(art. 24a-24f). Ponieważ członkostwo w gminnej komisji nie wiąże się ze stosunkiem zatrud-
nienia, pomimo otrzymywania wynagrodzenia przez członków komisji, to nie ma przeciw-
wskazań do pracy w gminnej komisji. Wtedy radny poza dietą otrzymywałby także wynagro-
dzenie za prace w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Pytanie 6.
Czy można sfinansować szkolenie dla kandydata na członka gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych ze środków w ramach gminnego programu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych?
Z literalnego brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ustawy: „w skład gminnej komisji wchodzą oso-
by przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, wynika, 
że kandydat na członka komisji powinien odbyć szkolenie zanim zostanie powołany do składu 
komisji, a wtedy nie można sfinansować takiego zadania w ramach gminnego programu. Jed-
nak zgodnie z praktyką, która nie była kwestionowana, najpierw powołuje się członka komisji 
i bezpośrednio po powołaniu, można sfinansować odpowiednie szkolenie ze środków prze-
znaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Członkowie gminnej komisji otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 4 ust. 
5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. „Za-
sady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania 
problemów alkoholowych”. Przepis ten nie wskazuje formy wynagrodzenia, 
pozostawiając w tym względzie swobodę radzie gminy. Należy zwrócić uwagę 
na to, że rada gminy decyduje nie tylko o wysokości wynagrodzenia, ale o za-
sadach wynagrodzenia. W praktyce rady gmin stosują najczęściej albo staw-
kę kwotową za posiedzenie komisji albo wynagrodzenie w wartości procento-
wej, np. najniższego wynagrodzenia w kraju. Zwykle przewodniczący komisji 
otrzymuje wyższe wynagrodzenie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada 
gminy zróżnicowała stawki wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi człon-
kami komisji, w zależności od ich zaangażowania w pracę. Bywa, że członkowie 
komisji są w różnym stopniu obciążeni pracą i np. ci, którzy biorą udział w kon-
trolach punktów sprzedaży czy w rozmowach motywujących do podjęcia lecze-
nia odwykowego, mogą otrzymywać inne wynagrodzenie niż osoby nieuczest-
niczące w tego rodzaju zadaniach. Zdarzało się, że rady gmin próbowały ustalić 
wynagrodzenie na poziomie 0 zł, jednak taka praktyka jest niezgodna z usta-
wą, ponieważ nie można członków komisji pozbawić wynagrodzenia za ich 
pracę. Powyższa kwestia była też przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Podlaskiego z dnia 15 marca 2006 r. (znak PN.II.A.Ch.0911-44/06), 
który stwierdził nieważność zdania o treści: „Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą wykonywać swoje czynności 
nieodpłatnie”. „Uregulowanie to narusza postanowienia art. 41 ust. 5 ustawy 
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z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi obligującego radę gminy do określania w gminnych pro-
gramach rozwiązywania problemów alkoholowych zasad wynagradzania 
członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak 
wynika z powyższego wszystkim członkom gminnych komisji rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział  
w jej pracach. Ponadto Rada nie może mocą swojej uchwały normować danej 
materii w inny sposób, niż została do tego upoważniona przez akt wyższego 
rzędu, jakim jest wskazana wyżej ustawa. Umieszczenie zatem w Gminnym 
Programie zapisu o nieodpłatnym wykonywaniu czynności przez członków 
Gminnej Komisji zostało dokonane bez upoważnienia ustawowego i stanowi 
naruszenie prawa”. Członkowie komisji, jako osoby fizyczne, uzyskują przy-
chód z pracy w gminnej komisji w rozumieniu przepisów podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu. 

Pytanie 7
Czy członkowie gminnej komisji powinni otrzymywać wynagrodzenie za pracę w zespo-
le interdyscyplinarnym i grupie roboczej?
Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „członkowie zespołu 
interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbo-
wych”. Zakres prac zespołu i grup pokrywa się z obowiązkami służbowymi pracowników so-
cjalnych, policjantów, przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorów sądowych 
i umowy, jakie mają zawarte ze swoimi pracodawcami, zakresy obowiązków oraz stosowne 
wynagrodzenie za ich wypełnianie obejmują również realizację obowiązków służbowych po-
legających na udziale w zespołach i grupach roboczych (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewo-
dy Dolnośląskiego z 5 grudnia 2011 r. NK-N.4131.1085.2011.DP1). Członkowie gminnej komisji 
otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę (czyli za wykonywanie zadań wskazanych ustawo-
wo), zatem powinno ono obejmować również gratyfikację za udział w zespołach i grupach dla 
tych członków, którzy w takich pracach uczestniczą. Zatem podstawą będzie stosowny zapis 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wydaje się, że 
lista obecności na posiedzeniu zespołu lub grupy stanowi wystarczające potwierdzenie wy-
konywania pracy.  

Pytanie 8 
Czy członkom gminnej komisji przysługuje zwrot kosztów delegacji np. w związku 
z udziałem w konferencji czy szkoleniu? 
Z jednej strony zasady dotyczące wynagrodzenia z tytułu podróży służbowej określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U z 2013 r., poz. 167) dotyczą tylko 
pracowników sfery budżetowej, ale możliwe jest wprowadzenie szczegółowych zasady doty-
czących zwrotu ww. kosztów dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych (np. analogicznie do zasad określonych w ww. rozporządzeniu, wpisując je do gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych). Wówczas podstawą
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zwrotu kosztów przejazdów dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych będzie odpowiedni zapis w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych.

Pytanie 9
Czy komisja rewizyjna w gminie może kontrolować gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych?
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 18a rada gminy poprzez komisję rewizyjna 
kontroluje działalność wójta/burmistrza/prezydenta miasta, gminne jednostki organizacyj-
ne oraz jednostki pomocnicze gminy. Nie ma zatem uprawnień do kontroli prac gminnej ko-
misji. Przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej może być natomiast wykorzystanie budżetu 
gminy a więc i środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach kontroli komisji rewizyjnej 
będą się mieściły np. kwestie związane z wynagrodzeniem członków komisji czy opłaty za 
badania biegłych w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Jednak komi-
sja rewizyjna nie ma uprawnień do wglądu w protokoły czy inne dokumenty ujawniające dane 
osobowe osób zobowiązywanych do leczenia odwykowego. 

Pytanie 10
Czy gminna komisja powinna mieć swój regulamin? Jeśli tak, to co powinno być w nim 
uregulowane? 
Ustawa nie wymaga, aby gminna komisja posiadała swój regulamin, jednak wydaje się, że ze 
względu na charakter zadań, takich jak opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia, proce-
dura zobowiązania do leczenia odwykowego czy prace nad gminnym programem, przyjęcie 
regulaminu porządkowałoby niektóre aspekty formalne. W regulaminie warto uwzględnić ta-
kie kwestie, jak:
 1)  Sposób podejmowania decyzji. Warto w tej sprawie odwołać się do postanowienia Samo-

rządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 lutego 2011 r. (KO 4221/1/11): „Gminna ko-
misja rozwiązywania problemów alkoholowych jako organ kolegialny w związku z bra-
kiem przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulujących tę kwestię podejmuje 
uchwały, o których mowa w art. 18 ust. 3a ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, większością głosów swojego składu. Zawsze bo-
wiem w przypadku ciała kolegialnego wymaganych jest więcej głosów »za«, by podjąć 
skutecznie uchwałę”. Chociaż postanowienie dotyczy opiniowania zezwoleń przez gmin-
ną komisję, to może stanowić wskazówkę dotyczącą sposobu podejmowania decyzji w in-
nych sprawach,

2) Kwestie związane z realizacją procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Ponieważ 
procedura nie podlega kodeksowi postępowania administracyjnego, tym bardziej zasad-
ne jest przyjęcie pewnych standardów postępowania, np. sporządzanie protokołów z roz-
mów, wyłączenie z procedury tych członków komisji, którzy mogą pozostawać w jakichś 
relacjach z osobami zobowiązywanymi lub rozpoczynającymi procedurę, i które mogą 
mieć wpływ na przebieg rozmów, liczba podejmowanych prób zaproszenia osoby zobo-
wiązywanej na posiedzenie komisji zanim sprawa zostanie skierowana do sądu (niesta-
wiennictwo osoby zobowiązanej nie wstrzymuje procedury) itp.,
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 3) Kwestie związane z trybem pracy komisji. Zgodnie z ustawą w gminnym programie mają 
być zawarte zasady wynagradzania komisji, ustawa nic nie mówi o zasadach pracy komi-
sji. Warto tu doprecyzować takie kwestie, jak sposób zwoływania posiedzeń, odwoływa-
nia, potwierdzania obecności (ważne jeśli chodzi o głosowanie), liczba dopuszczalnych 
nieobecności i sposób ich usprawiedliwiania itp., obecność osób trzecich na posiedzeniach 
komisji np. w charakterze ekspertów.    

W zasadzie wszystko, na co umówią się członkowie gminnej komisji i co nie będzie stało 
w sprzeczności z przepisami prawnymi, może się stać przedmiotem regulacji. Przykłady re-
gulacji niezgodnych z przepisami prawnymi to np. upoważnienie dla przewodniczącego ko-
misji do podpisywania dokumentów wyrażających stanowisko komisji. Przewodniczący ko-
misji nie może sam realizować zadań przewidzianych ustawą dla komisji. Dotyczy to choćby 
wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego kierowanego do sądu czy wydawania opi-
nii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Dokumenty w tej spra-
wie (wniosek do sądu, postanowienie) powinny być podpisane przez wszystkich członków 
komisji. Podobnie przewodniczący komisji, ani żaden inny członek komisji, nie może wystę-
pować w sądzie w charakterze oskarżyciela publicznego, ponieważ uprawnienie takie przy-
sługuje tylko gminie i nie może być przeniesione na gminną komisję.  
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Rozdział 2 

Główne problemy związane z alkoholem  
– perspektywa ogólnopolska

Rezygnacja z pojęcia „walki z alkoholizmem” i zastąpienie go „rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych” ukazało wielowymiarowość konsekwencji 
wynikających z używania alkoholu. Odstąpiono od koncepcji „alkoholizmu” na 
rzecz ukazania rozmaitych problemów związanych z alkoholem. Problemy te 
mogą dotyczyć zdrowia jednostki, ale także szkodliwego wpływu na rodzinę. 
Kolejnym rodzajem problemów będą przestępstwa i wykroczenia popełniane 
pod wpływem alkoholu (np. bójki, rozboje, jazda po alkoholu), a także narusze-
nia prawa związane z handlem (np. sprzedaż niepełnoletnim, łamanie zaka-
zu reklamy alkoholu). Współczesna koncepcja problemów alkoholowych jest 
znacznie szersza niż wąskie pojęcie uzależnienia. Analiza roli alkoholu w róż-
nych problemach ma ogromne znaczenie dla lepszego rozumienia ich złożo-
ności oraz dopasowania odpowiednich strategii działania. Dokonany w niniej-
szym rozdziale przegląd aktualnych problemów ma stanowić wskazówkę do 
tego, w jakich obszarach należy prowadzić własną, lokalną diagnozę, ponieważ 
zdecydowana większość szkód związanych z alkoholem omówionych na pozio-
mie ogólnopolskim, występuje również w społeczności lokalnej. 

2.1. Alkohol – najbardziej szkodliwa substancja 
psychoaktywna 

Eksperci, pracujący dla Niezależnego Komitetu Naukowego ds. Narkoty-
ków w Wielkiej Brytanii, oszacowali, że alkohol na tle innych porównywanych 
środków odurzających, jest najbardziej szkodliwą substancją, biorąc pod uwa-
gę szkody, jakie wyrządza on otoczeniu, oraz przy połączeniu dwóch wymia-
rów − szkód jednostkowych i szkód dla otoczenia. Szkody dla otoczenia 
obejmowały m.in. takie kategorie, jak: przestępczość, problemy rodziny czy 
koszty ekonomiczne, czyli koszty dla kraju, np. ochrona zdrowia, policja, wię-
ziennictwo, pomoc społeczna itp. Kryterium szkód jednostkowych to m.in. bez-
pośrednie szkody zdrowotne i psychologiczne. Wyniki tego badania to ważny 
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argument na rzecz intensywnego skierowania uwagi na straty związane z uży-
waniem alkoholu i uznania planów działań w tym obszarze za ważny i niezbęd-
ny element strategii zdrowia publicznego (Nutt, King, Lawrence, 2010). Para-
doks wyników tych badań polega na tym, że spośród analizowanych 20 różnych 
substancji odurzających (poza tytoniem, dostępnymi na receptę benzodiazepi-
nami oraz stosowanymi w leczeniu substytucyjnym metadonem i buprenorfi-
ną) tylko alkohol jest w Polsce substancją legalnie sprzedawaną9. 

Wykres 1. Środku odurzające uszeregowane według wskaźnika „Szkody ogó-
łem” oraz „Szkody dla używających” i „Szkody dla otoczenia”. 
Źródło: Lancet, X/2010. 

2.2. Rozmiary i rodzaje problemów związanych 
z alkoholem 

2.2.1. Zbyt duża dostępność fizyczna i ekonomiczna napojów 
alkoholowych oraz duże spożycie alkoholu 

W odniesieniu do alkoholu wyróżniono dwie formy dostępności:

• dostępność ekonomiczna – to relacja między ceną alkoholu a dochoda-
mi potencjalnych konsumentów. Na cenę w dużej mierze wpływa wartość 

9  Na liście znajduje się także legalnie sprzedawany butan, występujący np. jako gaz do napeł-
niania zapalniczek, ale w badaniach tych był brany pod uwagę jako substancja odurzająca, czyli 
stosowana przez użytkowników niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
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podatku akcyzowego, który jest ustalany na poziomie centralnym w usta-
wie o podatku akcyzowym, 

• dostępność fizyczna – to gęstość sieci punktów sprzedaży alkoholu mo-
dyfikowana realną możliwością jego zakupu (Moskalewicz, Sierosławski, 
Dąbrowska, 2005).

Istotnym wskaźnikiem dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych 
jest liczba butelek poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, któ-
re można kupić za średnie miesięczne wynagrodzenie. Wykres pokazuje, jak 
w ciągu kilkunastu lat zwiększała się dostępność ekonomiczna poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych. Wynika to z tego, że ceny alkoholu wzrosły 
bardzo nieznacznie przy jednoczesnym wzroście przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Wzrost ten jest szczególnie widoczny w przypadku wódki. 
Jeszcze w 2001 roku za średnią miesięczną pensję można było kupić 88 bute-
lek, a w 2016 roku już 165 (wzrost o blisko 90%!). W przypadku piwa odnoto-
wano również wzrost na poziomie ponad 90%, a w przypadku wina o 100%. 
Wiele badań potwierdza, że popyt na napoje alkoholowe, podobnie jak w przy-
padku większości innych towarów, rośnie wraz ze spadkiem ceny i maleje, kiedy 
ceny idą w górę (Moskalewicz, Sierosławski, 2005), dlatego racjonalna polityka 
cenowa jest jednym z podstawowych narzędzi służących ograniczaniu szkód 
powodowanych przez alkohol.

Wykres 2. Dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych w latach 
2001–2017.
Źródło: Dane GUS. Spadek dostępności ceny wina białego gronowego jest spowodowa-

ny zmianą reprezentanta dla tej kategorii alkoholu. 
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Linia trendu zaznaczona na wykresie dotyczącym wielkości spożycia 100% 
alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (dorośli i dzieci) w latach 1998–
2016 (wykres 3.) pokazuje systematyczny wzrost spożycia mimo kilku odno-
towanych spadków. Pionowe linie, pokazujące politykę podatkową, pozwala-
ją lepiej zorientować się, jak wpływa ona na wielkość spożycia. Widać np., że 
zwiększenie podatku akcyzowego w 2009 roku zahamowało na chwilę wzrost 
spożycia, a z kolei jego obniżenie w 2003 roku − przyniosło natychmiastowy 
skokowy wzrost spożycia w kolejnych dwóch latach. Lata 2014–2016 to stabil-
ny, wysoki poziom spożycia alkoholu. 

Wykres 3. Wielkość spożycia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w latach 1998–2017.

Jak piją Polacy na tle innych krajów Europejskich?

W 2016 roku w 19 krajach europejskich, w tym w Polsce, zrealizowano w ramach między-
narodowego projektu Wspólne Działania na Rzecz Redukcji Szkód Powodowanych przez Al-
kohol („Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm”) projekt badawczy „Standaryzowa-
ny Europejski Sondaż na temat Alkoholu („Standardized European Alcohol Survey” akronim: 
RARHA SEAS). Na tle porównywanych krajów Polacy piją stosunkowo rzadko; średnio, po na-
poje alkoholowe sięgają około 80 dni w roku. Rzadziej niż w Polsce alkohol jest spożywany 
w Skandynawii (Szwecji, Finlandii, Norwegii), a także na Litwie, Estonii oraz Islandii (do 65 
dni w roku). Natomiast zdecydowanie częściej alkohol piją mieszkańcy Europy Południowej: 
Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii (ponad 100 dni w roku).
Natomiast Polacy, choć piją rzadziej, to w dużych ilościach. Polska znajduje się na pierwszym 
miejscu wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o średnią ilość czystego alkoholu wypijanego 
w jednym dniu picia w postaci napojów spirytusowych oraz wina. Nasz wzór picia został za-
kwalifikowany w tych badaniach jako wzór północny – pijemy rzadziej niż na południu Euro-
py, ale za to więcej przy jednej okazji, co biorąc pod uwagę szkody zdrowotne, jest dużo bar-
dziej niebezpieczne. 
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Wykres 4. Spożycie czystego alkoholu w poszczególnych krajach w czasie 
ostatnich 12 miesięcy – ilość alkoholu oraz liczba dni picia. 

Wykres 5. Średnie spożycie dzienne czystego alkoholu w czasie ostatnich 12 
miesięcy. 
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Wykres 6. Struktura spożycia. Średnie spożycie dzienne czystego alkoholu 
w czasie ostatnich 12 miesięcy.

2.2.2. Picie alkoholu przez młodzież 

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoak-
tywną wśród młodzieży szkolnej. Skala rozpowszechnienia picia jest zdecydo-
wanie wyższa niż używanie jakichkolwiek innych substancji, w tym również 
papierosów. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem po alkohol sięga-
ła blisko połowa 15-16-latków, po tytoń 26%, po marihuanę co dziesiąty, 
a po dopalacze 4%. Zwracam uwagę na te proporcje nie dlatego, żeby ignoro-
wać inne zagrożenia, jak choćby dopalacze, których nawet jednorazowe użycie 
może być śmiertelne (podobnie zresztą jak w przypadku alkoholu), ale dlate-
go, żeby podkreślić, że wciąż głównym problemem wśród młodzieży jest picie 
alkoholu. 
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Wykres 7. Używanie wybranych substancji psychoaktywnych kiedykol-
wiek w zyciu w 2015 roku. Trzecie klasy gimanzjum i drugie klasy szkól 
ponadgimanzlanych. 

Młodzież w zdecydowanej większości sięga po napoje alkoholowe przed 
pełnoletnością10. Próby picia alkoholu ma za sobą 83,8% gimnazjalistów z klas 
trzecich oraz 95,8% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Kon-
sumentów alkoholu zdefiniowano jako osoby, które piły jakiekolwiek napoje 
alkoholowe w czasie 12 miesięcy przed badaniem. Do grupy tej należy blisko 
71,7% uczniów młodszych i 92,7% uczniów starszych. Kategoria picia alkoho-
lu w czasie ostatnich 30 dni w badaniach młodzieży szkolnej uznawana jest 
za wskaźnik względnie częstego picia alkoholu. 48,6% uczniów młodszych 
i 82,3% starszych w tym czasie sięgało po napoje alkoholowe. Kolejne edycje 
badań pokazują, że piwo było i jest najbardziej rozpowszechnionym napojem 
alkoholowym, po który sięga młodzież. Na drugim miejscu znajduje się wódka, 
a na trzecim wino.

10 Analiza na podstawie badań ESPAD - ogólnopolskie badania ankietowe zrealizowanych 
w roku 2015 w ramach programu badawczego European School Survey Project on Alcohol and 
Drugs – ESPAD. Osoby badane: uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i drugich klas szkół ponad-
gimnazjalnych czyli 15-16-latkowie oraz w 17-18-latków. Próba ogólnopolska: 3526 uczniów klas 
trzecich gimnazjum i 2770 uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.



48

Katarzyna Łukowska

Wykres 8. Picie napojów alkoholowych w latach 1995–2015. Trzecie klasy 
gimnazjum. 

Wykres 9. Picie napojów alkoholowych w latach 1995–2015. Drugie klasy szkół 
ponadgimnazjalnych.

Szczególnie niebezpieczne dla młodego człowieka, biorąc pod uwagę za-
równo szkody zdrowotne, jak i kwestie jego bezpieczeństwa, jest upicie się. 

Stanu silnego upojenia alkoholem, zdefiniowanego przy użyciu wskaźni-
ków behawioralnych (zataczanie się, bełkotanie itp.) doświadczyło kiedykol-
wiek w życiu 36,9% gimnazjalistów i 64,4% uczniów szkół ponadgimnazjal-
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nych. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem upiło się 12,5% młodszych 
i 19,7% starszych uczniów. W przypadku młodszej grupy wszystkie trzy wskaź-
niki mierzące zjawisko upijania się spadły. W grupie młodzieży starszej niewiel-
kie zmiany można raczej interpretować jako stabilizację. W badaniach pytano 
także o to, ile lat mieli respondenci, kiedy pierwszy raz wypili szklankę piwa, kie-
liszek wina i wódki. 35% gimnazjalistów pierwszy raz sięgnęło po piwo, mając 13 
lat lub mniej, blisko 24% w tym wieku wypiło już kieliszek wina, a 16% kieliszek 
wódki. W przypadku wódki krytyczny wydaje się wiek  14 lat – wtedy prawie co 
trzeci nastolatek ma już za sobą inicjację alkoholową tego trunku. 

Wykres 10. Silne upicie się w latach 2011–2015. Trzecie klasy gimnazjum i dru-
gie klasy szkół ponadgimnazjalnych. 

Eksperymentowanie z alkoholem charakteryzuje wiek dojrzewania, ale to 
nie znaczy, że jest bezpieczne. Nieletni konsumenci alkoholu są narażeni na tzw. 
szkody bieżące związane z piciem. Należą do nich np. wypadki, również te ze 
skutkiem śmiertelnym, jak np. jazda po alkoholu czy utonięcia, przemoc, a tak-
że niechciane i ryzykowne kontakty seksualne. Duże natężenie spożycia alko-
holu w wieku dorastania koreluje z takimi zjawiskami, jak: wczesna inicjacja 
seksualna, wczesne wstępowanie w związek małżeński bez odpowiedniej do 
tego dojrzałości, zaniechanie dalszej edukacji, wczesne podejmowanie pracy 
zawodowej lub wczesne bezrobocie (Mc Whirter i in, 2008). Sami uczniowie 
w cytowanych tu badaniach ESPAD przyznali, że obawiają się, że po alkoho-
lu mogą zrobić coś, czego będą potem żałowali. Ważnym argumentem, który 
przemawia na rzecz działań w obszarze profilaktyki, są wyniki badań, w któ-
rych udowodniono, że „spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania prowa-
dzić może do zmian strukturalnych w hipokampie (część mózgu biorąca udział 
w procesach uczenia się) oraz trwale zaburzać rozwój mózgu” (Anderson, Gual, 
Colom, s. 40). Chociaż uzależnienie od alkoholu nie jest głównym zagrożeniem 
dla młodych ludzi sięgających po alkohol, to jednak nie należy go lekceważyć. 
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Z badań wynika, że znaczącą rolę w powstawaniu uzależnienia odgrywa wiek, 
w którym dana osoba rozpoczyna intensywne picie. To, jak szybko rozwinie się 
zespół uzależnienia od alkoholu, zależy w dużej mierze od dojrzałości ośrodko-
wego układu nerwowego, głównie mózgu (Woronowicz, 2008), a ten, jak wia-
domo, rozwija się szczególnie intensywnie w dwóch okresach życia: do ok. 3.-4. 
roku życia, a potem w okresie dojrzewania. 

2.2.3. Problemy zdrowotne u osób uzależnionych

Na podstawie badań epidemiologicznych liczbę osób uzależnionych od al-
koholu w Polsce szacuje się na 2,4% populacji, co daje ok. 600 tys. osób w wie-
ku produkcyjnym (18-64 lata) (Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak, 2012). Ok 80% 
z nich to mężczyźni. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałe-
go picia, a jego istotnymi objawami jest dążenie do zażywania alkoholu odczu-
wane jako wewnętrzny przymus i picie pomimo szkód z tym związanych (Mel-
libruda, 2014). Istotę uzależnienia od alkoholu trafnie podsumowuje takie oto 
stwierdzenie: „osoba uzależniona od alkoholu całkiem dosłownie od niego za-
leży – żeby poczuć się lepiej, uciec, dać sobie radę, zasnąć, bawić się i zwyczajnie 
żyć” (Miller, Munoz, 2006, s. 196).

Uzależnienie, a więc długotrwałe przyjmowanie substancji toksycznej 
i psychoaktywnej, przyczynia się do rozwoju szeregu poważnych chorób (są to 
m.in. choroby wątroby − od stłuszczenia po marskość, trzustki, nadciśnienie, 
które jest z kolei czynnikiem ryzyka udarów i zawału serca, zaburzenia rytmu 
serca, alkoholowe zespoły psychoorganiczne czy przewlekłe psychozy alkoho-
lowe). Aż u ok. 50-75% osób uzależnionych obserwuje się obniżenie funkcji in-
telektualnych i zaburzenia pamięci (Woronowicz, 2009).

Każdego roku z powodu uzależnienia leczonych jest ponad 230 tys. osób 
(w 2016 r. – 237 692 osób). Na ich leczenie NFZ wydaje ponad 400 mln zł 
(w 2016 r. − 411 896 087 zł). 

2.2.4. Szkody zdrowotne związane z używaniem alkoholu

Toksyczne i neurotoksyczne działanie alkoholu etylowego na organizm 
człowieka skutkuje występowaniem różnego rodzaju szkód somatycznych 
oraz psychiatrycznych i dotyczy nie tylko grupy osób uzależnionych od alko-
holu, choć oni ze względu na wysokie spożycie alkoholu są bardziej naraża-
ni na zdrowotne konsekwencje picia, zwłaszcza na powikłania psychiatrycz-
ne (m.in. zespoły abstynencyjne, majaczenia alkoholowe, zespół Wernickego 
– Korsakowa).



51

Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Poradnik dla samorządowców

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim, 
a w Europie na drugim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia popula-
cji, a ponad 60 różnego typu chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem11. 
Mimo, że dość powszechnie można spotkać się z przekonaniem, że na kłopo-
ty zdrowotne narażeni są tylko uzależnieni od alkoholu, to jednak problemy 
zdrowotne dotyczą również i tych, którzy piją alkohol w sposób ryzykowny 
i szkodliwy, choć posługując się międzynarodową klasyfikacją chorób ICD 10, 
nie rozpozna się w tej grupie uzależnienia od alkoholu. Zrealizowane badania 
pozwalają twierdzić, że w Polsce 2,5 mln osób w wieku 18-64 lata nadużywa 
alkoholu, czyli stanowią oni grupę czterokrotnie większą niż osoby uzależnio-
ne! (Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak, 2012).

Szacuje się, że w Polsce każdego roku z powodu alkoholu (przyczyny bez-
pośrednie lub pośrednie) umiera kilkanaście tysięcy osób. 

Osobnym typem szkód są uszkodzenia płodu powstałe w wyniku spoży-
wania alkoholu przez kobiety w ciąży. Szacuje się, że Spektrum Płodowych Za-
burzeń Alkoholowych (FASD) to najbardziej rozpowszechnione w Europie, nie-
genetyczne schorzenie neurorozwojowe (Carpenter, 2011) powstałe w wyniku 
ekspozycji płodu na alkohol. Zgodnie z wynikami badania populacyjnego ALI-
CJA (Alkohol i Ciąża − Jak Pomóc Dziecku), przeprowadzonego przez PARPA 
(Okulicz-Kozaryn i in., 2015), w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoho-
lowych (FASD) występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat 
(w tym pełnoobjawowy FAS u 4 na 1000, natomiast pFAS i ARND u 8 dzieci na 
1000). Na podstawie otrzymanych wyników szacuje się, że w Polsce każdego 
roku na świat przychodzi między 7 a 8 tys. dzieci z FASD. 

Problemy zdrowotne związane z alkoholem – doniesienia z badań klinicznych 
• Według raportu WHO omawiającego stan zdrowia na świecie, alkohol przyczynia się do wy-

stąpienia ok 20-30% przypadków chorób i wypadków, a ryzyko wystąpienia problemów 
zdrowotnych wyraźnie zwiększa się przy spożyciu alkoholu przekraczającym 10 l czystego 
alkoholu rocznie u mężczyzn i 7,5 l u kobiet.

• U blisko 68% osób spożywających duże ilości alkoholu badania wykazały zaniki korowo-
-podkorowe w mózgu (tzw. obkurczenie mózgu – proces częściowo odwracalny po ograni-
czeniu picia).

• Encefalopatia Wernickiego wystepuje u ok. 5-10% osób uzależnionych. Jest związana z tok-
sycznym działaniem alkoholu oraz niedoborami witaminy B1, jej objawy to m.in. drżenia, 
niezborność ruchowa, polineuropatia, zaburzenia przytomności. 

• Padaczka alkoholowa pojawia się u ok. 5-15% alkoholików; najczęściej w czasie 6-48 godzin 
od odstawienia alkoholu. 

• Wątroba jako główny narząd biorący udział w procesie metabolizowania alkoholu reaguje 
na jego nadmierną ilość stłuszczeniem (u 90% osób pijących nadmiernie), zapaleniem (u 10-
15%, według innych badań nawet u 40%), zwłóknieniem i ostatecznie marskością (ok 8% lub 
według innych doniesień 15-30%). Ryzyko uszkodzenia wątroby pojawia się przy spożyciu 
6-8 standardowych porcji alkoholu przez mężczyzn i już przy 2 porcjach u kobiet.

11 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/index.html. 
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• Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania pokazały, że 75% pacjentów chorują-
cych na przewlekle zapalenie trzustki miało w przeszłości doświadczenia intensywnego pi-
cia. Obliczono, że spożywanie przez mężczyzn 5-8 porcji alkoholu dziennie, a przez kobiety 
3 porcje wywołało u połowy przewlekłe zapalenie trzustki. 

•  Szacuje się, że ok 20-30% przypadków kardiomiopatii (nieprawidłowe działanie serca o róż-
nych przyczynach) może być związanych ze spożywaniem alkoholu, natomiast ok. 15-20% 
przypadków migotania serca o nieustalonych przyczynach jest spowodowanych przewle-
kłym spożywaniem alkoholu. 

• W ok. 12% wszystkich nowotworów u mężczyzna i 3% u kobiet istotnym czynnikiem ryzyka 
jest alkohol. Niektóre typy nowotworów są szczególnie istotnie powiązane z alkoholem: rak 
wątroby, żołądka, przełyku, prostaty, natomiast u kobiet picie alkoholu wiąże się z rakiem 
piersi. Związek nowotworów z alkoholem może być tłumaczony m.in. osłabieniem układu 
odpornościowego organizmu. 

2.2.5. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym 
zjawisko przemocy w rodzinie

Uzależnienie wpływa w sposób bardzo szkodliwy na pozostałych człon-
ków rodziny − dorosłych i dzieci, dezorganizując życie rodzinne i zakłócając 
prawidłowe funkcje rodziny, np. socjalizację wychowujących się w niej dzieci. 
Poszczególni członkowie rodziny doświadczają problemów zdrowotnych i psy-
chologicznych, w rodzinie mogą pojawić się także kłopoty materialne. Bada-
nia przyczyn rozwodów wskazują, że jest to nierzadko forma ochrony przed 
piciem współmałżonka (GUS, 2010). Również uchylanie się od obowiązku ali-
mentacyjnego wobec dzieci może być powiązane z nadużywaniem alkoholu 
przez rodzica. Dotkliwą konsekwencją życia w bliskiej relacji z osobą uzależ-
nioną może być współuzależnienie. Jest to szkodliwy sposób przystosowania 
się, który utrudnia optymalne funkcjonowanie i znacząco ogranicza umiejęt-
ność realistycznej oceny sytuacji i tym samym możliwości rozwiązania pro-
blemów zarówno osobistych, jak i całej rodziny. U osób współuzależnionych 
często występują różnego rodzaju choroby o podłożu psychosomatycznym, 
a także problemy emocjonalne, zaburzania depresyjne i lękowe. Aby poradzić 
sobie z tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami, osoby współuzależnione niejed-
nokrotnie zaczynają nadużywać substancji psychoaktywnych, takich jak leki 
uspokajające i nasenne oraz alkohol (Łukowska, Okulicz-Kozaryn, 2010).

Na liście problemów alkoholowych w rodzinie znajduje się przemoc domo-
wa12. Z badań zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej na próbie osób doświadczających przemocy w rodzinie wynika, że aż 76% 
z nich wskazywało na problem nadużywania alkoholu przez sprawców prze-
mocy. Oszacowaniu skali zjawiska przemocy w rodzinie służą również dane do-
tyczące realizacji procedury interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie 
– „Niebieskie Karty”. W 2017 roku policjanci przeprowadzili blisko 78 tys. in-

12  Przemoc może pojawić się w każdej rodzinie i w związku nieformalnym, jednak badania 
i analizy wskazują że alkohol jest istotnym czynnikiem współwystępującym z przemocą domową.
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terwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie (z wykorzystaniem pro-
cedury „Niebieskie Karty”); 64% sprawców było pod wpływem alkoholu. 

Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie 
z problemem alkoholowym. Dysfunkcja takiej rodziny zakłóca prawidłowy 
rozwój dziecka – poznawczy, emocjonalny i społeczny. Dzieci te doświadczają 
wielu traumatycznych sytuacji, w tym przemocy ze strony rodziców, które za-
grażają ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Przebywanie w sytuacji przewlekłego 
stresu sprawia, że dzieci te częściej chorują i są słabsze fizycznie. Mają też pro-
blemy z przystosowaniem się do środowiska zewnętrznego, czują się gorsze, 
bezwartościowe, nie potrafią zaufać i nawiązywać satysfakcjonujących relacji 
z innymi ludźmi. 

Część osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, wynosi 
z nich takie doświadczenia (utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjo-
nalnych), które zakłócają w znaczącym stopniu ich funkcjonowanie w doro-
słym życiu. Mówimy, że są to osoby z syndromem DDA (dorosłe dzieci alko-
holików). Syndrom to konstelacja różnych objawów charakterystycznych dla 
jakiegoś zaburzenia, dlatego sformułowanie syndrom DDA może sugerować, że 
u wszystkich DDA rozpoznaje się ten sam zbiór objawów. Nie jest to prawda. 
Pojęcie DDA to nie nazwa kategorii diagnostycznej, ale „stwierdzenie faktu, że 
ktoś w dzieciństwie wychowywał się w rodzinie, której życie było zaburzone 
przez patologiczne picie rodzica lub innych opiekunów” (Mellibruda, 2014). Na-
silenie problemów i doświadczanych dolegliwości może być tak duże, że wyma-
ga to ich udziału w psychoterapii.

2.2.6. Naruszenia prawa w związku z alkoholem 

Używanie alkoholu w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, 
współwystępuje z przestępczością. Potwierdzają to policyjne statystki, zgod-
nie z którymi spośród ogólnej liczby osób podejrzanych o popełnienie prze-
stępstw, 30% znajdowało się pod wpływem alkoholu. Odsetek ten jest zdecydo-
wanie wyższy ( ponad 50%), jeśli odniesiemy go do podejrzanych o popełnienie 
przestępstw, u których badano stan trzeźwości. Z danych KGP13  wynika, że 
w 2016 r. policjanci zarejestrowali łącznie we wszystkich kategoriach prze-
stępstw 299 420 podejrzanych dorosłych. Stan trzeźwości  ustalono u 172 511 
z nich, z czego 76 200 było trzeźwych  (44,17 %) , zaś 94 062 było w stanie nie-
trzeźwości  (54,53 %). Odsetek ten jest jeszcze wyższy jeśli odniesiemy go do 
konkretnych typów przestępstw  np. zabójstwo -83,54%, udział w bójce lub po-
biciu - 75,06 %, zgwałcenie - 64,31 %.

Zgromadzone informacje potwierdzają również związek między alkoho-
lem a wypadkami drogowymi. Nieco częściej niż co dziesiąty wypadek był 

13  Dane z Komendy Głównej Policji przesłane do PARPA. 
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spowodowany przez nietrzeźwego użytkownika drogi (w tym niezmotoryzo-
wani). Wśród ogółu wszystkich przypadków zatrzymania prawa jazdy prawie 
80% ma związek z kierowaniem pod wpływem alkoholu. Dosyć powszechnie 
występującym problemem związanym z alkoholem jest zakłócanie porząd-
ku i spokoju publicznego, np. przez głośno zachowujących się na ulicach nie-
trzeźwych czy głośne imprezy domowe itp. Choć w wielu przypadkach nie sta-
nowi to przestępstwa, to najczęściej skutkuje interwencjami policyjnymi lub 
straży miejskiej i bywa bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 

Osobną kategorią są naruszenia prawa przez osoby handlujące alkoho-
lem. Należą do nich: 

• sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Jak pokazują 
badania, w zdecydowanej większości przypadków młodzieży udaje się 
kupić alkohol, a tylko niewielka część takich prób kończy się odmową 
sprzedawcy – 12,4% prób zakupu piwa, 15,5% wina i 11,2% wódki,

• sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia lub wbrew warunkom 
określonym w ustawie. W 2017 roku cofnięto 656 zezwoleń, w roku po-
przednim – 669 zezwoleń,

• nielegalna reklama i promocja napojów alkoholowych,

• nielegalna produkcja alkoholu i przemyt.
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Rozdział 3 

Diagnoza lokalnych zasobów i problemów jako punkt  
wyjścia do opracowania gminnych programów  
oraz monitorowania podejmowanych działań 

3.1. Potrzeba lokalnej diagnozy 
Zbieranie informacji na temat skali i rodzaju problemów związanych z al-

koholem wynika z konieczności podejmowania działań w oparciu o analizę sy-
tuacji i diagnozę potrzeb. Diagnoza wskazuje nie tylko rodzaje problemów, ale 
pozwala także określić zasoby i sprawdzić zapotrzebowanie na różnego typu 
działania, natomiast prowadzona systematycznie pozwala na monitorowanie 
problemów alkoholowych i staje się punktem wyjścia do ewaluacji. Dodatkową 
korzyścią z diagnozy jest dysponowanie argumentami na rzecz uzyskania po-
parcia lokalnych władz w zakresie wdrażania skutecznych strategii rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. 

Mimo, że problemy związane z alkoholem mają w pewnym sensie charak-
ter uniwersalny, bo przecież w każdej gminie są osoby uzależnione od alko-
holu i dzieci wychowujące się w takich rodzinach, w każdej szkole jest pew-
na grupa nastolatków sięgających po alkohol i sprzedawcy nieprzestrzegający 
prawa i każdy samorząd zajmuje się przemocą w rodzinie, to jednak natężenie 
tych problemów może w każdym samorządzie wyglądać nieco inaczej. Proble-
my alkoholowe są na tyle zróżnicowane pomiędzy społecznościami lokalnymi, 
że należy je rozpoznawać i monitorować, a rezultaty wykorzystywać w prakty-
ce budowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

Celem diagnozy jest więc uzyskanie możliwie pełnego rozeznania w zakre-
sie rozmiarów poszczególnych problemów, zaś monitorowanie dodatkowo po-
zwala na uchwycenie dynamiki zjawisk i na udzielenie odpowiedzi, czy podjęte 
działania przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych celów (Bukowska, 2007). 
Nawet jeśli diagnozą nie uda się objąć wszystkich aspektów lokalnego zjawiska, 
to i tak warto dane możliwe do uzyskania gromadzić i analizować, jednocze-
śnie starając się, by w kolejnych latach doskonalić zakres zebranych informa-
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cji. Zwykle większość informacji do diagnozy pozyskujemy z instytucji, które 
gromadzą różne przydatne dla nas statystyki, jednak warto też, o ile nie jest to 
bardzo mała społeczność lokalna, w której zachowanie anonimowości nie bę-
dzie możliwe, przeprowadzić badania ilościowe np. na grupie młodzieży lub do-
rosłej populacji gminy. 

Wydaje się, że argumentem na rzecz przeprowadzania lokalnych diagnoz 
jest również art. 12 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, który wymaga, aby maksymalna liczba zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spoży-
wania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych 
uwzględniały postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, a te powinny być uzasadnione rozpoznaniem 
lokalnych problemów oraz oceną, czy problemy te mają charakter nasilający się 
czy słabnący. W sytuacji, w której z diagnozy zawartej w gminnym programie 
wynika, że problemy alkoholowe narastają, np. zwiększa się odsetek młodzie-
ży upijającej się albo wzrasta liczba osób zatrzymanych przez straż miejską/
gminną w związku z zakłócaniem porządku publicznego pod wpływem alko-
holu, są to dodatkowe argumenty, żeby zaostrzyć przepisy dotyczące ograni-
czania dostępności alkoholu albo żeby ich przynajmniej dalej nie liberalizować.

3.2. Kto przeprowadza diagnozę?
Do realizacji lokalnej diagnozy możemy zatrudnić ekspertów zewnętrz-

nych, nawiązując współpracę np. z uniwersytetem czy agencją badawczą, albo 
możemy przeprowadzić diagnozę opierając się na własnych zasobach i zaprosić 
do tego przedsięwzięcia wszystkie osoby/instytucje, które są włączone w ob-
szar profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gmi-
ny. Jednak nawet w tym drugim podejściu będziemy potrzebowali kogoś, kto 
ma pewne przygotowanie metodologiczne, potrafi analizować dane, zarządzał 
ich zbieraniem i będzie odpowiadał za jakość merytoryczną przygotowanego 
raportu. Przy samodzielnym opracowywaniu diagnozy potrzebni nam będą 
współpracownicy, czyli poszczególne instytucje, które w ramach swoich dzia-
łań statutowych gromadzą interesujące nas dane, np. policja, OPS, punkt kon-
sultacyjny. Pierwszym krokiem powinno być sporządzenie listy instytucji wraz 
z opisem, jakimi danym dysponują, np. policja gromadzi dane na temat inter-
wencji w sprawach przemocy domowej, uruchomionych procedur „Niebieskich 
Kart”, podejrzanych o popełnienie przestępstw w związku z alkoholem, wy-
padków drogowych z udziałem nietrzeźwych itp. Często kontakt z instytucja-
mi ogranicza się do wysłania pism z prośbą o nadesłanie danych, jednak dużo 
lepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie spotkania, na którym przedstawi-
my cele diagnozy, przedyskutujemy, czy oczekiwane przez nas dane są możliwe 
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do pozyskania i jaka jest ich wartość dla diagnozy, przekonamy naszych współ-
pracowników, że stanowią dla nas ważną grupę odbiorców wyników monitoro-
wania. Z takiego spotkania wyjaśniającego nie rezygnujmy nawet wtedy, kiedy 
diagnozę prowadzi dla nas firma zewnętrzna. Osobiste kontakty z przedsta-
wicielami interesujących nas podmiotów zwiększają szanse na ich prawdziwe 
zaangażowanie i stworzenie w gminie stałego systemu zbierania informacji.

Z kolei zlecając realizację badań na zewnątrz, warto postawić firmie ba-
dawczej konkretne pytania, na które chcemy uzyskać odpowiedzi, np. jak mło-
dzież ocenia dostępność poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych? Czy 
rodzice przyzwalają swoim dzieciom na picie poszczególnych rodzajów alkoho-
lu? Należy też pamiętać, że firmy badawcze mogą nie mieć doświadczenia w bu-
dowie specjalistycznych kwestionariuszy np. dotyczących używania substancji 
psychoaktywnych przez młodzież czy innych zachowań ryzykownych, dlatego 
możliwym rozwiązaniem jest zlecenie przygotowania takiego kwestionariusza 
ekspertom zajmującym się badaniami naukowymi w tym obszarze (ewentual-
nie wymaganie tego od firmy zewnętrznej), a dopiero potem wyłonienie firmy, 
która zrealizuje takie badania na naszym terenie. Podobnie do etapu przygoto-
wania wniosków i rekomendacji warto zaprosić profilaktyka, aby formułowa-
ne na podstawie wyników badań zalecenia oparte były na współczesnej wie-
dzy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. 

3.3. Wskaźniki
Poszczególne zjawiska obserwujemy za pomocą wskaźników. Czyli moż-

na w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że monitorowanie to gromadzenie 
wskaźników, które informują nas o danym zjawisku problemowym 14. Przykła-
dowy wskaźnik to liczba interwencji policji w sprawach przemocy domowej. 
W badaniach społecznych wskaźnik jest definiowany jako „wybrana obserwa-
cja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać np. 
udział w nabożeństwie można traktować jako wskaźnik religijności” (Babbie, 
2008, s. 553). Takie pomiary stosowane są w różnych dziedzinach nauki, np. 
w ekonomii wskaźnikiem rozwoju gospodarczego kraju jest produkt krajowy 
brutto − PKB na jednego mieszkańca, a jednym ze wskaźników uzależnienia 
jest występowanie objawów abstynencyjnych. Zwykle, żeby zbadać jakieś zja-
wisko społeczne, potrzebujemy więcej wskaźników i tak jest też przy opisie 
problemów alkoholowych. Z jednej strony zależy nam na jak największej liczbie 
wskaźników, ponieważ pozwala to uchwycić możliwie dużo różnych proble-
mów alkoholowych, ale z drugiej strony nasz projekt badawczy musi być moż-

14 Wskaźniki są też wykorzystywane bezpośrednio w budowie gminnego programu; są wtedy 
miarami, po których poznajemy, że cel został osiągnięty (przykładowy wskaźnik: odsetek mło-
dzieży sięgającej po alkohol), a działanie zostało wykonane (np. liczba udzielonych porad w punk-
cie konsultacyjnym). Więcej o tym w części dotyczącej budowy gminnego programu.
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liwy do przeprowadzenia i uzyskanie dostępu do zbyt wielu wskaźników może 
się okazać zbyt trudne. Zwłaszcza gdy zaczynamy diagnozę, warto się skoncen-
trować nie na skomplikowanych wskaźnikach, ale wybrać te podstawowe, któ-
re pozwolą nam uchwycić najistotniejsze przejawy problemów alkoholowych. 

Wskaźniki do monitorowania problemów alkoholowych możemy zbierać 
w sposób ciągły, corocznie, np. liczba założonych przez pomoc społeczną „Nie-
bieskich Kart”, liczba pierwszorazowych pacjentów lecznictwa odwykowego. 
Zwykle są to dane pochodzące ze statystyk poszczególnych instytucji. Nato-
miast wskaźniki pochodzące z badań ankietowych będą miały charakter kilku-
letni, ponieważ tego rodzaju badań (np. badania dotyczące skali używania al-
koholu przez młodzież, wzorów spożywania alkoholu w dorosłej populacji itp.) 
nie przeprowadza się każdego roku, bo po pierwsze, byłoby to zbyt kosztowne, 
a po drugie, interesujące nas zjawiska badane przy pomocy ankiet zmieniają się 
zwykle w okresie 3-4 lat i po prostu nie ma sensu sprawdzać ich częściej. Dodat-
kowo ze względów etycznych nie jest wskazane zbyt częste prowadzenie badań 
wśród dzieci i młodzieży, unikamy wtedy tzw. nadmiernego ankietyzowania. 

Duża część danych statystycznych do diagnozy będzie dosyć łatwo dostęp-
na, ponieważ będzie pochodziła z dokumentacji instytucji, np. dane z policji, 
z pomocy społecznej, z placówek lecznictwa odwykowego. Jeżeli w gminie za-
soby finansowe nie pozwalają na przeprowadzenie badań ankietowych, nie na-
leży rezygnować z diagnozy i monitorowania, wtedy korzystamy z tych wszyst-
kich miar, które są dostępne, a ich zgromadzenie i analiza nie wymaga dużych 
nakładów finansowych. (Więcej informacji o typowych błędach przy prowa-
dzeniu diagnoz znajduje się w rozdziale IV). 

Sporządzenie pierwszej diagnozy może ujawnić braki w dostępie do da-
nych lub inne słabe strony diagnozy. Może się okazać, że instytucje gromadzą 
dane w odmienny sposób, np. jedne placówki odwykowe dokonują podziału na 
kategorie wiekowe pacjentów, a inne tego nie robią, co uniemożliwia łączenie 
danych do analiz. Warto omówić wyniki diagnozy wśród wszystkich interesa-
riuszy, ponieważ może to być okazja do wspólnego zastanowienia się, w jakim 
stopniu dane mogą zostać zbierane według tego samego schematu. 

3.4. Obszary diagnozy i monitorowania
W ramach lokalnej diagnozy można gromadzić informacje w następujących 

obszarach: 

1) Rozmiary problemów alkoholowych, w tym wzory spożywania alkoholu. 

2) Dostępność napojów alkoholowych. 
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3) Zasoby w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na poziomie 
lokalnym. 

4) Postawy wobec problemów alkoholowych i polityki wobec alkoholu.

Ad. 1 

Przykładem informacji, które mogą być zebrane w ramach diagnozy pro-
blemów alkoholowych są:

 � Rozpowszechnienie picia alkoholu przez młodzież. 

Standardowym przedmiotem pomiaru jest picie alkoholu i upijanie się 
w przedziałach czasowych – kiedykolwiek, w czasie 12 miesięcy przed bada-
niem i w czasie ostatnich 30 dni. Badania młodzieży szkolnej zwykle obejmują 
również takie kwestie, jak: ocena dostępności poszczególnych rodzajów napo-
jów alkoholowych, dokonywanie zakupów, ilość spożywanego alkoholu, ocze-
kiwania wobec alkoholu, uczestnictwo w programach profilaktycznych i ich 
ocena itp. W badaniach młodzieży szkolnej warto ująć tematykę używania 
wszystkich substancji psychoaktywnych, a nie tylko alkoholu. Przykładowymi 
wskaźnikami ilustrującymi problem używania alkoholu przez młodzież będą:

– odsetek młodzieży pijącej piwo/wino/wódkę w czasie ostatnich 30 dni 
przed badaniem, 

– odsetek młodzieży, która upiła się w czasie ostatnich 12 miesięcy, 

– średnia ilość alkoholu wypijana przy jednej okazji, 

– częstotliwość picia piwa/wina/wódki. 

Dane należy analizować zarówno w podziałach na klasy, jak i osobno dla 
dziewcząt i chłopców. 

 � Rozpowszechnienie i wzory konsumpcji alkoholu w populacji dorosłych.

Jeśli nie prowadzimy tego rodzaju badań w gminie, możemy dokonać pew-
nego pośredniego oszacowania na podstawie badań ogólnopolskich. Z ostat-
nich takich badań (Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak, 2012) wynika, że 11,9% 
mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym, czyli między 18. a 64. rokiem ży-
cia, należy do grona nadużywających alkoholu15, natomiast 2,4% w tym prze-
dziale wiekowym spełnia kryteria diagnostyczne uzależnienia. Przeniesienie 
tych wyników na populację całej Polski daje nam ok 2,5 mln nadużywających 
i ponad 600 tys. uzależnionych. Podobnie można dokonać szacunkowych wyli-
czeń, znając liczbę mieszkańców swojego miasta w wieku produkcyjnym. Ow-

15 Nadużywanie było diagnozowane jeśli potwierdzono, że picie alkoholu spowodowało jakieś 
szkody somatyczne lub psychologiczne z listy opracowanej na potrzeby badania.
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szem, nie jest to diagnoza danej społeczności, ale często w małych gminach 
nie ma wystarczających środków na tego rodzaju badania ankietowe i lep-
sze są takie szacunki niż zupełny brak informacji albo pokazanie tylko skali 
ogólnopolskiej. 

 � Konsekwencje zdrowotne i społeczne związane z alkoholem, w tym uza-
leżnienie. 

Przydatnymi wskaźnikami będą np.: 

–  liczba pacjentów placówek lecznictwa odwykowego z rozpoznaniem uza-
leżnienia od alkoholu, picia szkodliwego oraz innych zaburzeń spowodo-
wanych używaniem alkoholu (kategoria F10 w ICD-10), w tym pacjentów 
pierwszorazowych oraz ich charakterystyka (wiek, wykształcenie),

Dostęp do tych informacji nie oznacza dostępu do danych wrażliwych, 
a więc chronionych. Placówki udostępniają dane w ujęciu statystycznym, a nie 
jednostkowym. 

– Interwencje pogotowia ratunkowego wobec nietrzeźwych pacjentów 
(w tym nieletnich).

– Liczba osób przyjętych do szpitala z powodu zatrucia alkoholowego. 

– Liczba interwencji straży miejskiej dotyczących spożywania alkoholu 
w miejscach, w których jest to zabronione.

– Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu uzależnienia lub 
nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny. 

– Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez OPS średnio na jed-
ną rodzinę z problemem alkoholowym. 

– Liczba osób, z którymi gminna komisja przeprowadziła rozmowy inter-
wencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu. 

– Liczba osób, wobec których gminna komisja wystąpiła z wnioskiem do 
sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

– Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez policję ogółem 
i w związku z alkoholem.

– Liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” przez każdą z instytucji zobowią-
zanych do wszczęcia tej procedury. 

– Liczba podejrzanych sprawców przemocy domowej znajdujących się pod 
wpływem alkoholu.

– Liczba osób, z którymi spotykała się grupa robocza. 

– Liczba klientów izb wytrzeźwień ogółem i pierwszorazowych. 
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– Liczba osób zatrzymanych przez policję w związku z podejrzeniem popeł-
nienia przestępstwa/wykroczenia ogółem i znajdujących się pod wpły-
wem alkoholu.

Wykres 11. Przykład monitorowania liczby osób dorosłych podejrzanych o po-
pełnienie przestępstw ogółem i w związku z alkoholem. 

Ad. 2

Opis dostępności napojów alkoholowych będzie zawierał dane na temat lo-
kalnego rynku alkoholowego, ale może także uwzględniać dostępność alkoholu 
z punktu widzenia młodzieży, np. sposoby zdobywania alkoholu, zakupy napo-
jów alkoholowych itp. 

 � Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem, do spożycia 
w miejscu sprzedaży i poza miejscem oraz w podziale na poszczególne 
kategorie zezwoleń. 

Poniżej przykład danych zbieranych w obszarze rynku alkoholowego na 
przestrzeni kilkunastu lat. Z wykresu tego wyraźnie widać, że w gminie X na 
przestrzeni obserwowanych lat najbardziej dynamicznie wzrasta dostępność 
najmocniejszych napojów alkoholowych, co należy uznać za zjawisko nieko-
rzystne i sprzeczne z założeniami ustawy.
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Wykres 12. Przykład diagnozy w zakresie trendów w liczbie punktów sprze-
daży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży w podziale na poszczególne kategorie zezwoleń.

 � Liczba zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholo-
wych osobno do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

 � Liczba punktów sprzedaży przypadających na jednego mieszkańca. 

 � Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich 
przyczyny. 

 � Liczba kontroli przeprowadzonych przez gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ad. 3 

Wskaźniki w tym obszarze powinny zmierzać do zebrania następujących 
przykładowych informacji: 

 � Realizowane rekomendowane programy profilaktyczne (ich liczba, ro-
dzaj, liczba uczniów biorących w nich udział, rodziców, nauczycieli, po-
niesione wydatki).

 � Realizowane pozostałe programy profilaktyczne (ich liczba, rodzaj, licz-
ba uczniów biorących w nich udział, rodziców, nauczycieli, poniesione wy-
datki).



63

Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Poradnik dla samorządowców

 � Liczba klientów punktów konsultacyjnych oraz ich charakterystyka (ten 
wskaźnik będzie nas też informował o skali problemów związanych z al-
koholem).

W przypadku punktów konsultacyjnych należy gromadzić informacje na 
temat liczby osób uzależnionych korzystających z pomocy, członków ich rodzin 
a także, jeśli punkt udziela takich porad, to także osób doświadczających prze-
mocy i stosujących przemoc. 

 � Liczba dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i opie-
kuńczo-wychowawczych. 

 � Oferta lecznictwa odwykowego (jakie programy, kwalifikacje kadry, go-
dziny otwarcia itp.). 

 � Środki finansowe przeznaczone na poszczególne zadania gminnego pro-
gramu. 

 � Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwiązywanie 
problemów alkoholowych.

 � Zasoby ludzkie (liczba, kwalifikacje np. liczba nauczycieli przeszkolonych 
w zakresie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych, 
liczba policjantów przeszkolonych w zakresie realizacji procedury „Nie-
bieskie Karty”.

 � Liczba zorganizowanych szkoleń/konferencji oraz liczba uczestników.  

Ad. 4

Wskaźniki możliwe do wykorzystania w tym obszarze to: 

 � Wiedza i stereotypy na temat alkoholu i uzależnienia. 

 � Przyzwolenie dorosłych na używanie alkoholu przez osoby niepełnolet-
nie. 

 � Postawy wobec osób uzależnionych/dzieci z rodzin z problemem alkoho-
lowym. 

 � Rekcje społeczne i gotowość do interwencji np. w przypadku przemocy 
w rodzinie/bicia dzieci, sprzedaży alkoholu nieletnim. 

 � Poziom akceptacji dla poszczególnych strategii stosowanych w gminnym 
programie. 

 � Ocena i widoczność działań podejmowanych w gminie na rzecz rozwią-
zywania problemów alkoholowych, w tym znajomość dostępnych miejsc 
pomocy. 
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 � Oczekiwania wobec gminy w zakresie polityki wobec alkoholu, np. czy 
zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży, zmienić zasady usytuowania punk-
tów sprzedaży itp.

 � Ocena ważności problemów alkoholowych na tle innych problemów spo-
łecznych.

 � Poziom wiedzy o dostępnych formach i miejscach pomocy z zakresu pro-
blemów alkoholowych i przemocy.

Tam, gdzie jest to możliwe (a jest to możliwe w przypadku większości infor-
macji o charakterze sprawozdawczym, gromadzonych rutynowo, przez insty-
tucje), starajmy się przedstawiać dane w przedziale czasowym przynajmniej 
3-4 lat. Pozwoli to na obserwację trendów i wnioskowanie o kierunku zmian. 
Wnioski należy wyciągać z rozwagą np. wzrost liczby klientów punktów kon-
sultacyjnych nie musi wynikać ze wzrostu populacji osób uzależnionych, może 
być efektem kampanii informacyjnej promującej działalność punktu. Podob-
nie spadek liczby „Niebieskich Kart” uruchamianych przez policję nie musi być 
dowodem na zmniejszenie się skali przemocy, może być konsekwencją nieko-
rzystnej zmiany polityki szefa policji, który zmodyfikował nadawany wcześniej 
priorytet interwencjom w sprawach przemocy domowej. 

3.5. Źródła danych i metody ich zbierania 
Pierwszy krok to opracowanie tzw. mapy informacyjnej, czyli zrobienie 

listy wszystkich możliwych źródeł, z których możemy pozyskać informacje 
(dane) na temat poszczególnych problemów alkoholowych. 

Poniżej możliwe źródła pozyskania danych: 

• urząd gminy, 

• gminna komisja, 

• policja,

• pomoc społeczna,

• straż gminna, 

• ochrona zdrowia (placówki odwykowe, pogotowie ratunkowe, szpitale 
psychiatryczne),

• organizacje pozarządowe (zwłaszcza jeśli prowadzą działania w ramach 
gminnego programu),

• szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice),
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• sprzedawcy napojów alkoholowych, 

• punkty konsultacyjne,

• ośrodki interwencji kryzysowej. 

3.6. Metody zbierania danych
Metody ilościowe opisują badane zjawisko przy pomocy liczb i należą do 

nich badania ankietowe (wśród np. mieszkańców gminy, młodzieży), analizy 
danych statystycznych (np. z dokumentacji instytucji), obserwacje terenowe, 
w których dane rejestrujemy przy pomocy formularza obserwacji (np. obser-
wujemy zachowania klientów w sklepie i notujemy liczbę osób, które podjęły 
interwencje w sytuacji, w której sprzedawca zamierzał sprzedać alkohol osobie 
wyglądającej na niepełnoletnią). Metody ilościowe dobrze nadają się do mie-
rzenia wzorów spożycia alkoholu w populacji, zjawiska picia alkoholu przez 
młodzież, postaw, opinii, przedstawiania danych liczbowych ze sprawozdań 
poszczególnych instytucji itp. Przy badaniach ilościowych należy pamiętać, że 
tylko reprezentatywny dobór próby pozwala odnosić wyniki na całą populację 
gminy. Poza tym, żeby dokonać porównań danych pochodzących z badań an-
kietowych, należy przeprowadzać je według tej samej metodologii, i przy uży-
ciu tego samego kwestionariusza, a w przypadku młodzieży również w tym 
samym czasie (jeśli raz badania prowadzimy w danej klasie we wrześniu, a ko-
lejna edycja jest realizowana, to nasi respondenci są 7-8 miesięcy starsi co 
w przypadku nastolatków ma duże znaczenie). Podczas konstrukcji nowego 
narzędzia badawczego zawsze należy przeprowadzić pilotaż; pozwoli to nam 
upewnić się, czy pytania są zrozumiałe. 

Metody jakościowe pozwalają na pogłębiony opis rzeczywistości i poszuki-
wanie jakichś wspólnych cech oraz przyczyn. Można np. pogłębić wnioski z ba-
dań ilościowych dodatkowymi rozmowami. Wyniki te nie są reprezentatywne 
(nie można ich odnosić do całej populacji), ale pozwalają na uzyskanie infor-
macji niemożliwych do pozyskania drogą ankiety. Należą do nich indywidual-
ne lub grupowe wywiady (z młodzieżą, z rodzicami, nauczycielami czy repre-
zentantami poszczególnych instytucji). Wywiad to po prostu rozmowa. Może 
ona być bardziej lub mniej ustrukturalizowana, ale zawsze muszą być wskaza-
ne przynajmniej dyspozycje do wywiadu. Metody jakościowe są bardziej ade-
kwatne do wykorzystania w mniejszych społecznościach lokalnych, w których 
badania ankietowe nie zapewniłyby wystarczającej anonimowości, bo np. znaj-
duje się tylko jedna druga klasa szkoły gimnazjalnej i byłoby oczywiste, że uzy-
skane wyniki ankietowe dotyczą tej konkretnej grupy. 

Metody jakościowe najczęściej stosowane to wywiady indywidualne oraz 
wywiady grupowe. Te drugie zwykle liczą od 6 do 12 osób. Wywiady grupowe 
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mogą być pomocne na etapie budowy gminnego programu lub na etapie formu-
łowania wniosków z lokalnej diagnozy. Taka grupa focusowa może objąć przed-
stawicieli instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych, którzy mając różne doświadczenie i różne perspektywy pracy, mogą 
wnieść wartościowe obserwacje, postulaty i wnioski. 

3.7. Publikacja wyników monitoringu
Po opracowaniu wstępnej wersji raportu powinniśmy spotkać się z przed-

stawicielami instytucji, od których dane pozyskiwaliśmy oraz innymi osoba-
mi, które z racji wykonywanych funkcji czy zawodów mają do czynienia z pro-
blemami alkoholowymi, aby przedyskutować z nimi wnioski i rekomendacje. 
Włączanie tego grona w prace nad wnioskami jest szczególnie istotne wtedy, 
gdy badanie jest przeprowadzane przez ekspertów zewnętrznych, którzy nie 
znają specyfiki środowiska lokalnego. Sama byłam kiedyś świadkiem sytu-
acji, w której z danych policji wynikało, że spada liczba interwencji domowych 
w sprawach przemocy w rodzinie, podczas gdy informacje uzyskane z innych 
miejsc (OPS, badania ankietowe, gminna komisja) nie potwierdzały zmniejsza-
jącej się skali zjawiska. Dopiero wspólna i wnikliwa dyskusja między badacza-
mi a lokalnymi przedstawicielami pokazała, że przyczyną zmniejszającej się 
liczby interwencji policyjnych oraz zakładanych „Niebieskich Kart” jest zmia-
na na stanowisku komendanta i jego niewłaściwa polityka wobec interwencji 
dotyczących przemocy w rodzinie. Rzecz jasna taka diagnoza zmotywowała 
pełnomocnika ds. problemów alkoholowych do osobistego spotkania z komen-
dantem. Jest to przykład bardzo praktycznego wykorzystania informacji uzy-
skanych z lokalnej diagnozy.

Ostatecznie wyniki diagnozy powinny zostać przekazane wójtom/burmi-
strzom, a także radnym. Jeśli raport jest obszerny, warto przygotować wersję 
skróconą, zawierającą najważniejsze wnioski i rekomendacje. Podobnie ele-
mentem gminnego programu powinny być najważniejsze wnioski z diagnozy, 
jako uzasadnienie podejmowanych działań. Warto starać się o prezentację wy-
ników diagnozy na sesji rady gminy, a także przygotować informację prasową 
dla lokalnych dziennikarzy. Upowszechniając wyniki, należy wybrać najistot-
niejsze informacje i nie podawać za wiele szczegółów, ponieważ będzie to zbyt 
duże przeciążenie dla odbiorców, którzy w rezultacie niewiele zapamiętają. 
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3.8. Kwestie etyczne 
Prowadząc jakiekolwiek badania, należy przestrzegać podstawowej zasa-

dy − badania nie mogą szkodzić osobom badanym, a wszelki dyskomfort psy-
chiczny należy minimalizować. Niezależnie od tego, kto prowadzi badania 
i czego one dotyczą, zawsze trzeba uzyskać świadomą zgodę osoby badanej. 
Zasada ta dotyczy także dzieci i młodzieży, a w ich przypadku zgodę musi wy-
razić także rodzic/opiekun prawny. Zawsze należy jasno przedstawić cel bada-
nia i wskazać osoby odpowiedzialne za ich realizację. W przypadku badań mło-
dzieży szkolnej niedopuszczalne jest analizowanie wyników w odniesieniu do 
konkretnej klasy, a także porównywanie wyników między szkołami/klasami. 
Dobrym przykładem troski o etyczną stronę badań i anonimowość jest projekt 
ESPAD. Badania są prowadzone przez osoby spoza szkoły, a wypełnione ankie-
ty uczniowie wkładają w koperty, które zaklejają i oddają realizatorowi. 
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Rozdział 4 

Budowa gminnych programów oraz ich zawartość 
merytoryczna 

4.1. Budowa gminnego programu  
– od diagnozy do ewaluacji16 

W pracach nad budową gminnego programu warto posługiwać się przed-
stawionym poniżej schematem i uwzględniać następujące etapy jego budowy: 

Etap diagnozy został omówiony w poprzednim rozdziale. 

Przy opracowaniu listy problemów należy wziąć pod uwagę nie tylko dane 
uzyskane z diagnozy, ale również informacje otrzymane od osób, które pra-
cują nad gminnym programem (przypominam, że zespół opracowujący może 
wykraczać poza skład gminnej komisji). Warto poświęcić osobne posiedzenie 
gminnej komisji właśnie na tego typu prace koncepcyjne z wykorzystaniem 

16 Więcej informacji na temat budowy gminnego programu z wykorzystaniem modelu drzewa 
problemów i drzewa celów znajdziecie Państwo w publikacji Łukowska K., Okulicz-Kozaryn K. 
(2016). Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wy-
korzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów. Warszawa: Fundacja ETOH. 
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zaproponowanej wyżej struktury. Dobrym pomysłem jest sporządzenie listy 
wszystkich problemów i tych z diagnozy, i tych zgłaszanych przez uczestników 
spotkania, a potem wybranie tych, które chcemy uwzględnić w gminnym pro-
gramie, ponieważ uważamy je za ważne i aktualne. Początkowa lista proble-
mów może być długa, ale ważne, żeby na tym etapie budowy gminnego progra-
mu była możliwie wyczerpująca. Na kolejnym etapie będzie doprecyzowana. 
Poniżej przykładowe problemy:

 1. Nastolatki sięgają po alkohol (ponad 65% nastolatków należy do grona 
konsumentów napojów alkoholowych, wzrasta odsetek młodzieży upija-
jącej się).

 2. Uczniowie ze szkoły X przychodzą na zajęcia pod wpływem alkoholu 
(może to być właśnie problem nieujawniony w badaniach, ale zgłoszony 
przez obecnego na posiedzeniu komisji pedagoga).

 3. Zwiększa się liczba pierwszorazowych pacjentów w placówkach leczenia 
odwykowego (może to być wskaźnik rosnących problemów związanych 
z nadużywaniem alkoholu w populacji).

 4. Zwiększa się liczba osób kierowanych do gminnej komisji w procedurze 
zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 5. Wydłuża się okres oczekiwania na przyjęcie do placówki leczenia odwy-
kowego w naszej gminie. 

 6. Sprzedawcy nie kontrolują wieku nabywców i sprzedają alkohol nieletnim.

 7. Przemoc w rodzinie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, a przed-
stawiciele ochrony zdrowia prawie w ogóle nie zakładają „Niebieskich 
Kart”. 

 8. Wzrasta liczba osób zatrzymanych z powodu zakłócenia porządku pu-
blicznego w związku z alkoholem. 

 9. Bójki w okolicy jednej z dyskotek w gminie z udziałem osób nietrzeźwych. 

10. Nocne zakłócenia spokoju w pobliżu sklepów sprzedających napoje 
alkoholowe. 

Porządkowanie listy polega na znalezieniu problemów, które między sobą 
stanowią przyczynę i skutek, np. fakt, że wzrasta odsetek młodzieży często 
pijącej alkohol (wskaźnik picia w czasie 30 dni przed badaniem) wpływa na 
to, że uczniowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu, a z kolei picie al-
koholu przez młodzież może być powiązane m.in. z brakiem kontroli ze stro-
ny sprzedawców wieku nabywców napojów alkoholowych. Oczywiście, biorąc 
pod uwagę ograniczenia zasobów zarówno finansowych, jak i kadrowych, lista 
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problemów może zostać poddana selekcji; taka selekcja może być dokonana już 
po przeformułowaniu problemów na cele do osiągnięcia. Wtedy ze wszystkich 
celów wybieramy te, które będą realizowane w ramach gminnego programu. 

Analiza problemów i wybór tych, którymi chcemy się zajmować, powinna być dokonywana 
z udziałem realizatorów i odbiorców działań, np. można zaprosić do pracy przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze rozwiązywania problemów al-
koholowych. Zaangażowanie kluczowych partnerów zwiększa szanse na pogłębioną dyskusję 
i trafną diagnozę najpilniejszych potrzeb. 
W trakcie analizy należy unikać formułowania problemów w kategorii niewystarczających 
środków finansowych, ponieważ poszukiwanie rozwiązania może się okazać bardzo trudne 
(możemy nie uzyskać dodatkowych środków), a nawet jeśli je pozyskamy, to i tak bez opraco-
wanej listy problemów nie będziemy wiedzieli, na co je przeznaczyć. Efektywniejszym spo-
sobem jest najpierw wskazanie, co chcemy zrobić, a potem skoncentrowanie się na szuka-
niu źródeł finansowania. Warto dołożyć wszelkich starań, aby ostateczna lista problemów 
była zaakceptowana przez wszystkich uczestników prac, dzięki temu łatwiej będzie uzyskać 
wsparcie na rzecz osiągnięcia zaplanowanych celów. 

4.1.1. Cele główne i szczegółowe

Kolejny etap to zamiana problemów – czyli niekorzystnej sytuacji – na 
cele do osiągnięcia. Gminny program nie może być mechanicznym wypełnia-
niem obszarów wskazanych w ustawie. Musimy zastanowić się, co zamierza-
my osiągnąć i w jaki sposób. Każde z zadań musi być powiązane z celem, któ-
ry sobie wyznaczyliśmy. Nasze cele mogą mieć charakter główny/strategiczny 
i szczegółowy.

Przykład:

Cel strategiczny: Ograniczenie przypadków przemocy domowej. 

Cele szczegółowe:

– zwiększenie kompetencji członków grupy roboczych w zakresie kontaktu 
z klientami – osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi prze-
moc, 

– zapewnienie dostępu do programów korekcyjno-edukacyjnych/progra-
mów pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc.

Cel strategiczny: Ograniczenie szkód zdrowotnych i rozwojowych u dzieci z ro-
dzin alkoholowych.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie dostępności pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym, 
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– zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania dziecka 
z rodziny alkoholowej i pracy z nim,

– poprawa relacji między dzieckiem a jego rodzicami. 

Trzeba uważać, żeby automatycznie nie przekształcać problemów w cele 
np. problem „wzrasta liczba interwencji w sprawach przemocy domowej” nie 
może zostać przeformułowany na cel „ograniczenie liczby interwencji w spra-
wach przemocy domowej”, ale raczej na „ograniczenie przypadków przemocy 
domowej”. 

Formułując cele, musimy kierować się zasadą SMART (od ang. „sprytny”, S 
– specific – specyficzne (konkretne), M − measurable – mierzalne, A – accepta-
ble – akceptowalne, R – realistic – realistyczne, T – timed – terminowe (okre-
ślone w czasie).

Przykładem celu mało konkretnego będzie np. wzmocnienie zasad sprze-
ciwiających się przemocy domowej – brzmi dobrze, ale co konkretnie oznacza? 
I jak to potem zmierzyć?

Cel nierealistyczny to np. likwidacja zjawiska uzależnienia, wychowa-
nie młodego pokolenia bez używania substancji psychoaktywnych, a cel nie-
akceptowalny to np. nauczenie nastolatków picia w sposób rozsądny. W tym 
przypadku to cel niezgodny z prawem i może zostać zakwalifikowany jako 
rozpijanie małoletnich  z art. 208 kodeksu karnego (Kto rozpija małoletniego, 
dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając 
go do spożycia takiego napoju). 

4.1.2. Działania

Działania to przedsięwzięcia, projekty, które gmina zamierza zrealizować, 
aby osiągnąć wyznaczone sobie cele. Ważne, żeby działania faktycznie przy-
czyniały się do osiągnięcia zakładanych celów, a do tego potrzebna jest wie-
dza na temat skuteczności poszczególnych strategii. Na przykład, jeśli celem 
gminnego programu jest ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez młodzież, 
ale jedynymi formami działań są pogadanki, spektakle profilaktyczne, konkur-
sy, wycieczki i sport, to w świetle obecnej wiedzy naukowej i wyników badań, 
nie uda nam się tego celu osiągnąć przy zastosowaniu takich metod. (Więcej 
o skutecznych i nieskutecznych strategiach profilaktycznych w Dodatku profi-
laktycznym). Zwykle do jednego celu mamy kilka działań. 
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4.1.3. Wskaźniki

Każde wpisane do programu działanie i każdy cel powinny mieć przypi-
sany wskaźnik, czyli miarę, która pozwoli ocenić, czy cel został osiągnięty 
(wskaźniki ociągania celu) i czy zadanie zostało zrealizowano (wskaźniki reali-
zacji zadania). Pomiar dokonywany przy pomocy wskaźników stanowi element 
ewaluacji, ale wówczas musimy wyniki pomiaru porównywać z danymi wyj-
ściowymi. Zwykle, jeśli nie potrafimy dobrać wskaźnika, to oznacza, że cel zo-
stał źle sformułowany albo jest niejasny, albo niemierzalny i trzeba go zmienić, 
albo też z niego zrezygnować. Poniżej przykład zapisu, który często spotykam 
w gminnych programach i który jest tak niejasny, że po pierwsze, trudno go re-
alizować, a po drugie − trudno dobrać do niego wskaźniki: „Wzmocnienie spo-
łecznej kontroli nad szkodliwymi formami zachowań związanych z alkoholem”.

Do danego celu i zadania możemy dobrać kilka wskaźników, np. liczba osób 
uczestniczących w szkoleniach oraz ocena tego szkolenia. Wskaźniki mogą 
mieć charakter ilościowy (liczby, odsetki, średnie) lub jakościowy (opis np. jak 
wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej opisują rodziców przed i po udzia-
le w programach umiejętności wychowawczych).

Oto przykłady zadań uruchamianych w gminnych programach oraz możli-
wych wskaźników do ich pomiaru.

Warsztat umiejętności rodzicielskich. 

Wskaźniki: liczba przeprowadzonych szkoleń i czas trwania, liczba uczestni-
ków, proporcje rodziców uczestniczących w stosunku do zaproszonych (może 
się okazać, że obecni stanowią zaledwie 10% wszystkich zaproszonych i nale-
ży zastanowić się nad ulepszeniem strategii motywowania rodziców do udzia-
łu w zajęciach), ocena zajęć przez uczestników (w załączniku nr 2 znajdzie-
cie Państwo przykład krótkiej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii na temat 
przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym przypadku konferencji). 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego. 

Wskaźniki: liczba klientów, liczba udzielonych porad (czasem w ewidencji wid-
nieje jeden klient X, ale udzielono mu kilka porad), charakterystyka klientów 
(wiek, płeć, rodzaj problemu), pierwszorazowe wizyty, opinia klientów na te-
mat pomocy uzyskanej w punkcie. 

Inne wskaźniki możliwe do zastosowania przy innych działaniach to: liczba 
przeprowadzonych kontroli, ilość wydanych materiałów, ilość rozpowszech-
nionych materiałów, liczba wniosków skierowanych do gminnej komisji o uru-
chomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, liczba odwiedzin 
na stronie www. 
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Na etapie planowania konkretnych działań warto dysponować wiedzą o zasobach gmi-
ny. Może się okazać, że zaplanujemy uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
w danym roku, ale nie będzie wykwalifikowanej kadry i trzeba ten fakt uwzględnić, planując 
najpierw przeszkolenie osób w kierunku socjoterapii, a dopiero potem utworzenie takiej spe-
cjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Należy wtedy zadbać o stałe i systematyczne su-
perwizowanie pracy nowo przeszkolonych socjoterapeutów. 

4.2. Kto przygotowuje projekt gminnego programu? 
Ustawodawca nie wskazuje wprost, kto jest odpowiedzialny za przygoto-

wanie projektu gminnego programu, jednak sformułowanie zawarte w art. 4 
ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
może prowadzić do wniosku, że gminna komisja ma kompetencje inicjatorskie 
w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Intencją ustawodawcy było powołanie w każdej gminie gru-
py ekspertów, odpowiednio przeszkolonych w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, a więc wydaje się logiczne założenie, że powinni oni 
uczestniczyć w pracach nad gminnym programem. Interdyscyplinarny skład 
komisji, czyli przedstawiciele różnych służb i instytucji, ma zapewnić wymianę 
doświadczeń i łączenie kompetencji z różnych dziedzin. Nad kształtem gmin-
nego programu powinna na pewno pracować gminna komisja, w ścisłej współ-
pracy z pełnomocnikiem, o ile taki jest powołany, i urzędnikami nadzorującymi 
wykonywanie programu. Pożądane jest także włączanie konsultantów i eks-
pertów spoza składu komisji. 

W niektórych samorządach zdarza się, że projekt gminnego programu jest 
przygotowywany przez pełnomocnika albo innych urzędników gminy. Jednak 
nawet wtedy nie można wyłączyć z prac nad nim gminnej komisji, ponieważ 
zgodnie z intencją ustawodawcy jest to grono ekspertów w obszarze zadań 
własnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholo-
wych. Praktyka, w której projekt gminnego programu trafia na sesje rady gmi-
ny bez konsultacji z gminną komisją, jest zdecydowanie niewłaściwa. Dlate-
go w gminie konieczna jest dobra współpraca między wszystkimi podmiotami 
(gminna komisja, pełnomocnik, urzędnik z wydziału, który nadzoruje wykona-
nie gminnego programu, wójt/burmistrz) zobowiązanymi do merytorycznego 
i organizacyjnego przygotowania programu, a potem odpowiadającymi za jego 
bieżącą realizację. 

Prace nad programem należy rozpocząć w roku poprzedzającym rok jego 
obowiązywania, ponieważ stanowi on podstawę wydatkowania środków fi-
nansowych, powinien obowiązywać od stycznia danego roku. Ustalając termin 
rozpoczęcia prac nad programem, należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na 
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konsultacje zewnętrzne i plany kolejnych sesji rady gminy. Dobrym rozwiąza-
niem, zwłaszcza przy dużych składach gminnych komisji, jest podział na zespo-
ły problemowe, np. jeden zespół opracowuje działania zmierzające do osiągnie-
cia celu, jakim jest ograniczenie picia alkoholu przez młodzież, a inny planuje 
działania w obszarze zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych w gminie. Każdy zespół musi mieć wyznaczonego koordynato-
ra, podane ramy czasowe do opracowania swoich części programu wraz z ter-
minem końcowym oraz oczekiwany zakres prac – czy mają to być propozycje 
zadań, czy przy zadaniach należy uwzględnić wskaźniki do ich monitorowania 
i planowane koszty ich realizacji? Wypracowane pomysły są dalej omawiane na 
forum gminnej komisji zgodnie z zasadą pracy kolegialnej. 

Dobrą praktyką jest włączenie do prac nad projektem gminnego programu 
osób spoza komisji w charakterze konsultantów i ekspertów. Mogą oni być swe-
go rodzaju zespołem konsultacyjno-doradczym, albo lokalną koalicją na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pierwszym krokiem 
będzie zidentyfikowanie podmiotów, które są zainteresowane działaniami pla-
nowanymi w programie, albo cele programu są również celami ich instytucji. 
Mogą oni także być bezpośrednimi odbiorcami planowanych działań. W każ-
dej gminie znajdują się takie instytucje i organizacje, których przedstawiciele 
mogą stanowić ważny głos doradczy w sprawach alkoholowych, ale niekoniecz-
nie musimy ich zapraszać do składu gminnej komisji. Wreszcie oni sami, mając 
dużo innych zadań i obowiązków, mogą nie być zainteresowani członkostwem 
w gminnej komisji, ale chętnie włączą się w etap planowania zadań. Najlepiej 
omówić to na przykładzie. 

Wyobraźmy sobie, że chcemy zaplanować działania w zakresie zwiększenia 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, ale w naszym gronie nie zasiada żaden przedstawiciel lecznic-
twa odwykowego. Warto zatem zaprosić takich reprezentantów na posiedze-
nie gminnej komisji, na którym będzie omawiany ten obszar działań, tym 
bardziej, że po pierwsze, mogą oni być bezpośrednimi realizatorami progra-
mu, a po drugie, dysponują najlepszą wiedzą o swoich pacjentach i ich potrze-
bach. Znają także aktualny i planowany poziom finansowania usług przez NFZ 
i mogą się wypowiedzieć co do konieczności uruchomienia dodatkowych pro-
gramów terapeutycznych, uzupełniających programy finansowane przez płat-
nika publicznego. 

I drugi przykład – jeśli chcemy się upewnić, czy zaplanowane przez nas 
działania z obszaru profilaktyki, mają szansę przyczynić się do osiągniecia po-
stawionego przez nas celu, jakim jest ograniczenie używania alkoholu przez 
młodzież, możemy włączyć do prac ekspertów – profilaktyków. Mogą oni po-
móc nam np. opracować kryteria wyboru programów profilaktycznych, które 
będą stanowiły załącznik do gminnego programu. 
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Uczestnictwo szerokiego grona ekspertów to dobra okazja do zbudowa-
nia sieci współpracy, a także większa szansa na to, że program uwzględni wie-
loaspektowe podejście do problemów alkoholowych i odpowie na zgłaszane 
spoza grona gminnej komisji potrzeby. I jeszcze istotna korzyść, o której była 
mowa przy diagnozie problemów – grupa zewnętrznych konsultantów może 
być cennym źródłem informacji o problemach związanych z alkoholem i tym 
samym może być pomocna przy formułowaniu lokalnej mapy problemów alko-
holowych (Łukowska, Okulicz-Kozaryn, 2010).

4.2.1. Włączanie radnych na etapie budowania gminnego programu

Każdy gminny program jako uchwała rady gminy musi uzyskać poparcie 
radnych, wyrażone w formie głosowania nad jego przyjęciem. Tak więc, to od 
nich zależy ostatecznie kształt gminnego programu i nawet dobrze przygoto-
wane projekty mogą zostać zupełnie zmodyfikowane w drodze nieprzemyśla-
nych propozycji ze strony radnych (najczęściej wynikających z błędnych prze-
konań i braku wiedzy). Niestety, najczęściej poprawki zgłaszane przez radnych 
tak znacząco odbiegają od projektu, że pogarszają jego jakość i obniżają sku-
teczność. Dlatego należy dążyć do tego, żeby radni zaznajomili się z naszymi 
pomysłami wcześniej i w mniejszym gronie, a nie dopiero na sesjach rady. Jak 
to zrobić? Sprawdzonym rozwiązaniem w mojej gminie było organizowanie 
wspólnych posiedzeń gminnej komisji i poszczególnych komisji rady gminy 
działających w obszarze tematów bliskich rozwiązywaniu problemów alkoho-
lowych. Czyli w jednym tygodniu odbywało się wspólne posiedzenie gminnej 
komisji i radnych z komisji oświaty, za dwa tygodnie spotykały się komisje: 
rozwiązywania problemów alkoholowych i zdrowia. Była to doskonała okazja, 
żeby w zwykle spokojniejszej atmosferze niż na sesjach, przedstawić propozy-
cje i, co równie ważne, odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Poza tym od-
rzucenie pomysłów radnych i wytłumaczenie im, dlaczego nie można finanso-
wać ze środków z tzw. korkowego np. stypendiów dla młodzieży albo czemu 
samo dożywianie nie jest wystarczającą i jedyną pomocą dla dzieci z rodzin al-
koholowych, bywa dużo łatwiejsze w mniejszym gronie, gdzie liczebność dys-
kutujących jest mniej więcej podobna – sześciu członków komisji i pięciu rad-
nych. Poza tym na sesjach rady członkowie komisji, nie mając mandatu radnych, 
mogą nie być dopuszczeni do głosu, więc jest to kolejny argument przemawiają-
cy za staraniem się o poparcie w mniejszych grupach. Oczywiście prowadzone 
konsultacje i wsłuchiwanie się w opinie radnych tak jak i pozostałych eksper-
tów nie mogą oznaczać, że zgadzamy się na wprowadzenie do gminnych pro-
gramów zadań niezgodnych z prawem czy z aktualną wiedzą na temat ich sku-
teczności. Gminna komisja musi czuwać, aby zadania gminnego programu były 
zgodne z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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4.3. Zawartość merytoryczna gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

4.3.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

Adresatami działań zaplanowanych w tym obszarze są osoby uzależnione 
od alkoholu oraz pijące szkodliwie17, a pomoc dla nich obejmuje dwa główne 
etapy – pomoc terapeutyczną, realizowaną najczęściej w placówkach odwyko-
wych, i pomoc rehabilitacyjną, czyli po zakończonym leczeniu, np. w formie za-
jęć organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie czy inne organizacje 
pozarządowe, ale również przez placówki odwykowe. W ramach pomocy tera-
peutycznej mogą być realizowane programy psychoterapii uzależnienia od al-
koholu, oraz programy ograniczania picia adresowane do osób uzależnionych 
oraz pijących szkodliwie. 

Poniżej przywołano działania wskazane do realizacji dla samorządów 
gminnych w Narodowym Programie Zdrowia, które jednocześnie wpisują się 
w ustawowy obszar zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu18. Jak wyjaśniono w rozdziale do-
tyczącym podstaw prawnych, samorządy, realizując zadania własne z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednocześnie 
wywiązują się z zadań wyznaczonych w NPZ. 

3.1. Promocja zdrowia. 

3.1.2. Szkolenie kadr. 

3) rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzial-
ności zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii 
uzależnień;

Realizator: PARPA, MZ oraz JST

3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa:

1) zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń 
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu;

17 W roku 1996, kiedy wprowadzano te zapisy, klasyfikacja ICD 10 opisywała jako jednostkę no-
zologiczną F 10.1 „picie szkodliwe”, ale jednocześnie w tamtym czasie dominowała koncentracja 
głównie na grupie osób z diagnozą uzależnienia i programy terapeutyczne i rehabilitacyjne były 
adresowane tylko i wyłącznie do nich. 

18 Treści poszczególnych obszarów NPZ w niektórych przypadkach pozwalają na przypisanie zadań 
gminnego programu w różne miejsca NPZ np. 
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Realizator: PARPA, JST, placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, WOTUW, 
MZ, NFZ

2) poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym 
o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mają-
cych naukowo dowiedzioną skuteczność;

Realizator: PARPA, JST, placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, WOTUW

3) zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności do istnie-
jących form wsparcia;

Realizator: JST

Pierwszym krokiem przy planowaniu działań w tym obszarze, powinna 
być diagnoza aktualnej dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależ-
nionych, jaka jest oferowana przez placówki odwykowe. Pomocne może być po-
stawienie sobie następujących pytań na etapie budowy gminnych programów:

 1. Do jakich placówek trafiają osoby uzależnione z terenu gminy?

 2. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę? 

 3. Jaki jest zakres finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ (czy pla-
cówka realizuje tylko poradnictwo, czy również programy psychoterapii 
uzależnienia od alkoholu) i w związku z tym, jaka pomoc jest konieczna 
w ramach gminnego programu?

 4. Jakie są potrzeby szkoleniowe pracowników lecznictwa odwykowego? Ilu 
z nich posiada certyfikat specjalistów psychoterapii uzależnień, a ilu cer-
tyfikat instruktora terapii uzależnień19? Czy wśród personelu są osoby 
przeszkolone do prowadzenia programów ograniczania picia?

 5. Czy w placówkach są realizowane programy ograniczania picia? 

 6. W jakich warunkach jest prowadzona psychoterapia? (czy placówka ma 
odpowiednią liczbę sal do terapii grupowej i spotkań indywidualnych, po-
kój dostosowany do badań lekarskich, osobne sanitariaty dla personelu 
i pacjentów, czy sale zapewniają pacjentom dyskrecję prowadzonych roz-
mów, czy jest tam czysto i estetycznie itp.)

19 Tryb zdobywania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnienia i instruktora terapii uzależ-
nienia reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organiza-
cji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów wykonujących świad-
czenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi 
od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organiza-
cjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 734) oraz Zarządzenie nr 13 dyrektora PARPA z dnia 1 lip-
ca 2012 r., opublikowane na stronie PARPA www.parpa.pl. 
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 7. Czy potrzebne jest wyposażenie – kserokopiarka, alkomat, DVD, komputer?

Żeby dobrze ocenić poziom dostępności i potrzeby placówki, w tym 
np. gotowość do realizacji programów ograniczania picia, konieczne są 
w tej sprawie konsultacje z przedstawicielami lecznictwa odwykowego, 
które mogą odbywać się np. na posiedzeniach komisji, na które reprezen-
tanci lecznictwa zostaną zaproszeni. Tak, jak pisałam w części dotyczącej 
zespołu opracowującego gminny program, rekomendowaną praktyką jest za-
praszanie do tych prac ekspertów spoza składu komisji, czyli w tym przypadku 
pracowników lecznictwa odwykowego. 

Na jakie działania można przeznaczyć środki finansowe w ra-
mach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych? 

1. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu 

Warto podkreślić, że ustawodawca nie przenosi odpowiedzialności za za-
pewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych na gminy. Jest to wciąż obowią-
zek płatnika publicznego, czyli NFZ, a zadaniem gminy jest „zwiększanie do-
stępności”, przy założeniu, że pewne gwarantowane minimum jest po stronie 
NFZ. Niejednokrotnie poziom finansowania świadczeń przez NFZ obejmuje tyl-
ko podstawowy program psychoterapii, dlatego konieczne jest zwiększenie do-
stępności poprzez finansowanie programów ponadpodstawowych. Należy też 
podkreślić, że wspieranie programów psychoterapii uzależnienia dotyczy za-
równo pracy grupowej, jak i indywidualnej, ponieważ terapia grupowa jest 
zwykle uzupełniana sesjami psychoterapii indywidualnej, tworząc razem kom-
pleksowy program terapeutyczny. 

2. Programy ograniczania picia 

Programy te są adresowane głównie do osób pijących alkohol szkodliwie 
oraz tych, u których przebieg uzależniania jest łagodniejszy, a ich celem jest 
zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu. Programy te nie są alternatywą dla 
programów psychoterapeutycznych nakierowanych na abstynencję, abstynen-
cja jest wciąż celem optymalnym w leczeniu. Stanowią one raczej poszerzenie 
oferty i są skierowane do tych pacjentów, którzy nie chcą, w danym momencie, 
pracować nad abstynencją lub nie są w stanie jej utrzymać. Celem programów 
są więc „odziaływania indywidualne/lub grupowe nakierowane na ustalenie, 
wspólnie z terapeutą, zdyscyplinowanego wzoru picia alkoholu oraz planu picia, 
zawierających zestaw zasad dotyczących używania alkoholu – jego ilość, czę-
stotliwość, kontekst, czas i miejsce” (Klingemann, Rosenberg i in., 2005). Moż-
liwość ograniczenia picia wynika z faktu, że uzależnienie jest chorobą o zróż-
nicowanym obrazie i pewne grupy uzależnionych (tzw. lżej uzależnieni i raczej 
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bez objawów abstynencyjnych) osiągają dobre efekty w programach ograni-
czania picia (Jakubczyk, 2012). Gminy powinny finansować zarówno przygoto-
wanie terapeutów do prowadzenia programów, jak i ich realizację. Właściwym 
miejscem są placówki ambulatoryjne, ponieważ tam trafiają pacjenci pijący 
szkodliwie oraz z łagodniejszą formą uzależnienia. Programy obejmują zwykle 
od 6 do 10 sesji grupowych i/lub indywidualnych. Sesje mogą być, za zgodą pa-
cjenta, uzupełnione wspólnymi spotkaniami z jego rodziną, która lepiej rozu-
miejąc specyfikę pracy, może wspierać leczenie. Przy wprowadzaniu tej formy 
leczenia do placówek odwykowych może się okazać, że konieczna będzie tylko 
i wyłącznie praca indywidualna z pacjentem, ponieważ nie znajdzie się wystar-
czająca liczba osób chętnych do udziału w tego rodzaju programie. 

Czy programy ograniczania picia są skuteczne?
W jednym z badań oceniających skuteczność takich programów, Miller i Munzoz ustalili, że 
(Fudała, 2017):
• 15% osób utrzymywało poziom picia w ramach ustalonego limitu. Nie diagnozowano u nich 

żadnych problemów z alkoholem, w tym uzależnienia. 
• 23% znacznie ograniczyło picie, choć od czasu do czasu pojawiały się problemy z alkoholem.
• 24% zachowało całkowitą abstynencję20,
• 37% nie zmieniło wzoru picia.
W innych badaniach, przeprowadzonych w Niemczach po roku od zakończenia programu, od-
notowano (Fudała, 2017):
• u 25% pacjentów ponad 50-procentowe redukcje ilości wypijanego wcześniej alkoholu,
• u 25% ograniczenie wynosiło od 30 do 50%,  
• 8% utrzymywało abstynencję,
• ok. 25% uczestników nie uzyskało żadnej istotnej zmiany w sposobie picia,  
• od 17% nie zebrano informacji.

3. Programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu po zakoń-
czonej terapii 

Programy takie mogą obejmować zarówno różnego rodzaju warszta-
ty o charakterze rehabilitacyjnym (np. warsztaty radzenia sobie ze stresem, 
ze złością, warsztaty z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów itp.), 
a także oddziaływania rehabilitacyjne, których celem jest reintegracja społecz-
na osób uzależnionych i przywrócenie im zdolności funkcjonowania w rolach 
społecznych. Działania rehabilitacyjne nie muszą być prowadzone tylko i wy-
łącznie przez placówki lecznictwa odwykowego. Bardzo często są realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza stowarzyszenia abstynenckie. 
Mogą także odbywać się przy działających w gminie punktach konsultacyjnych. 

20 Badania dowodzą, że część pacjentów, którzy na początku wybierają pracę nad ogranicze-
niem picia, decyduje się po jakimś czasie na pracę nad abstynencją. Jest to korzystna sytuacja, po-
nieważ cel abstynencji jest wtedy ich własnym wyborem, a nie narzuconym z zewnątrz.
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4. Programy redukcji szkód 

Programy te mają inną formę i nie są tym samym co programy ogranicza-
nia picia21; są realizowane dla innej grupy i mają inne cele. Są adresowane do 
osób z ciężkim przebiegiem uzależnienia, które najczęściej wcześniej, ale bez 
sukcesu, próbowały się leczyć w programach nastawionych na abstynencję lub 
ograniczenie picia. Obecnie znajdują się w przewlekłej fazie choroby, a dzia-
łania podejmowane wobec nich mają na celu przede wszystkim zmniejszenie 
szkód zdrowotnych, w tym ryzyka zgonu, ograniczenie wykluczenia społecz-
nego, naruszeń prawa oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa w środowisku 
lokalnym, na które negatywnie wpływa zachowanie i widoczność osób ciężko 
uzależnionych i pijących duże ilości alkoholu. 

Programy takie są zwykle realizowane we współpracy z ośrodkami po-
mocy społecznej. Przykładem takich działań jest udostępnienie bezpiecznych 
miejsc, w których osoby te mogą spożywać alkohol w ustalonych limitach, 
mogą jednocześnie umyć się i otrzymać podstawową pomoc medyczną. Do tego 
rodzaju niskoprogowej pomocy należą też noclegownie, punkty żywienia czy 
inne miejsca z dostępną pomocą medyczną, socjalną i psychologiczną. 

5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego po-
przez finansowanie/dofinansowanie udziału w szkoleniach, konferen-
cjach, naradach oraz poprzez finansowanie superwizji, konsultacji i za-
kup materiałów edukacyjnych itp. 

Terapeuci pracujący w lecznictwie odwykowym powinni posiadać certyfi-
kat specjalisty psychoterapii uzależnień, lub certyfikat instruktora terapii uza-
leżnień lub być w trakcie zdobywania takich kwalifikacji. Z kolei zgodnie z §13 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie orga-
nizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmio-
tów wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne 
w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, oraz sposobu współ-
działania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecz-
nymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 734), certyfikaty takie wydaje dyrektor PARPA. Dy-
rektor PARPA wydaje także stosowne zaświadczenia potwierdzające status 
osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Dla-
tego finansując poszczególne etapy prowadzące do uzyskania tych certyfika-
tów (etap I – szkolenie w wymiarze minimum 650 godz., etap II − staż kliniczny 
w wymiarze nie mniejszym niż 80 godz., etap III – superwizja kliniczna mini-
mum 70 godz.), należy bezwzględnie upewnić się, czy są to szkolenia realizo-

21 W poprzednim wydaniu poradnika zastosowano synonimicznie pojęcia „programy redukcji szkód” 
oraz „programy ograniczenia picia” ze względu na niejednoznaczne w tamtym czasie stanowisko co do 
traktowania programów ograniczania picia jako strategii redukcji szkód. Obecnie również w „Rekomen-
dacjach do realizowania gminnych programów…” PARPA rozdziela te dwa pojęcia. 
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wane zgodnie z ww. rozporządzeniem, ponieważ przebieg całego procesu cer-
tyfikacji nadzoruje PARPA22. 

Rekomendowanym zadaniem dla gminy jest dofinansowanie takich obli-
gatoryjnych szkoleń, ponieważ PARPA nie pokrywa całości kosztów zarówno 
dydaktycznych, jak i tych związanych z dojazdem do ośrodków szkoleniowych 
i pobytem w nich w czasie trwania zajęć. Poza obowiązkowymi szkoleniami, 
prowadzącymi do uzyskania ww. certyfikatów, pracownicy lecznictwa odwy-
kowego powinni podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ wciąż pojawiają się 
nowe metody pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Przykładem jest 
choćby omówiony wyżej program redukcji szkód czy posługiwanie się tech-
nikami dialogu motywującego w pracy terapeutycznej. Istotną formą podno-
szenia kwalifikacji terapeutów jest też zapewnienie im dostępu do superwizji 
albo korzystania z usług konsultanta, który pomaga opracować program tera-
peutyczny i przygotowuje zespół do jego realizacji. Obie te formy są rekomen-
dowane do realizacji w ramach wspierania lecznictwa odwykowego. Warto ro-
zumieć, że inwestowanie w warsztat pracy służy przede wszystkim osobom 
uzależnionym, ponieważ to oni są ostatecznym beneficjentem wiedzy, jaką te-
rapeuci zdobywają na szkoleniach i konferencjach. 

6. Finansowanie programów dla specyficznych populacji osób uzależnio-
nych (młodzieży, osób niesłyszących, mieszkańców domów pomocy 
społecznej)

Mimo że programy terapeutyczne opierają się na pewnych wspólnych za-
łożeniach, to ich kształt i przebieg musi uwzględniać pewne specyficzne grupy 
pacjentów, np. w przypadku pracy z niesłyszącymi pomocne będzie zatrudnie-
nie tłumacza języka migowego, praca z młodzieżą będzie wymagała dostoso-
wania jej do wieku rozwojowego nastolatka, natomiast w przypadku uzależ-
nionych mieszkańców DPS, którzy z racji niepełnosprawności nie są w stanie 
korzystać z pomocy placówek leczenia uzależnień, warto rozważyć sfinanso-
wanie pomocy psychologicznej w formie np. poradnictwa na miejscu. 

7. Remonty i zakup wyposażenia dla placówek odwykowych 

Do realizacji programów terapeutycznych placówki potrzebują odpowied-
nich pomieszczeń (ważna jest dyskrecja i komfort pacjentów), mebli (np. wy-
godnych foteli do spotkań indywidualnych), sprzętu (kserokopiarka, alkomat, 
odtwarzacz DVD do prezentowania filmów pacjentom, kamera do nagrywania 
sesji, które będą omawiane np. podczas superwizji) czy komputera, do monito-

22 Lista wszystkich szkoleń posiadających aktualną akredytację dyrektora PARPA znajduje się na stro-
nie www.parpa.pl w zakładce certyfikacja terapeutów. 



83

Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Poradnik dla samorządowców

rowania efektów terapii i prowadzenia dokumentacji. Pomoc ze strony samo-
rządu gminnego to duże ułatwienie.

8. Zakupy materiałów edukacyjnych dla pacjentów

Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami powinna być 
uzupełniona korzystaniem z materiałów edukacyjnych – książek, broszur, cza-
sopism. Włączenie tej formy w proces terapeutyczny sprzyja uzyskaniu lep-
szego wglądu przez pacjentów i większej samoświadomości na temat swojego 
funkcjonowania. 

9. Prowadzenie punktów konsultacyjnych 

W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. punktów konsultacyjnych. Zwykle 
udzielają porad zarówno osobom uzależnionym, jak i ich rodzinom, w wielu 
przypadkach klientami są także ofiary przemocy i sprawcy. Prowadząc lub zle-
cając prowadzenie punktów konsultacyjnych, należy bezwzględnie przestrze-
gać tego, aby nie była w nich prowadzona terapia, ponieważ leczeniem osób 
uzależnionych mogą zajmować się tylko i wyłącznie podmioty prowadzące 
działalność leczniczą. Nawet w sytuacji, w której w punkcie zatrudniony jest 
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z placówki odwykowej, 
miejscem udzielania świadczenia zdrowotnego jest placówka odwykowa, a nie 
punkt konsultacyjny. Warto też podkreślić, że priorytetem dla gminy powinno 
być w pierwszej kolejności wspieranie rozwoju programów terapii uzależnie-
nia realizowanych w placówkach odwykowych, a dopiero później prowadze-
nie punktów konsultacyjnych, ponieważ punkty nie zajmują się leczeniem, a ta 
forma oddziaływań pomocowych w przypadku osób uzależnionych i pijących 
szkodliwe jest najwłaściwsza. W związku z tym, że do punktu zgłaszają się oso-
by z bardzo różnymi problemami, a nie tylko z uzależnieniem, osoby dyżurują-
ce w punkcie powinny posiadać interdyscyplinarną wiedzę i duże umiejętności 
pracy psychologicznej, w tym interwencji kryzysowej w tzw. pierwszym kon-
takcie. Każdy punkt powinien posiadać bazę placówek pomocowych, aby móc 
pokierować dalej klienta zgodnie z jego potrzebami i rodzajem problemów. Pro-
wadzenie punktu może też obejmować organizowanie szkoleń dla konsultan-
tów. Diagnozując poziom dostępności usług w punkcie, warto postawić sobie 
takie pytania, jak:

 1. Czy osoby dyżurujące w punkcie mają wiedzę na temat uzależnienia, 
współuzależnienia i przemocy w rodzinie?

 2. Jakie mają kompetencje i doświadczenie w zakresie udzielania pomocy 
psychologicznej, czy potrafią rozmawiać z osobą w kryzysie? 
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 3. Czy konsultanci potrafią zainicjować interwencje w przypadku stwierdze-
nia przemocy domowej? 

 4. Czy wiedzą, jaka jest oferta pomocy w gminie i powiecie, aby udzielić klien-
tom dalszej pomocy?

 5. Czy potrafią diagnozować problemy w danej rodzinie i zaplanować pomoc 
dla wszystkich jej członków zarówno dorosłych, jak i dzieci? (może się 
zdarzyć, że w trakcie rozmowy z żoną, która przyszła do punktu w spra-
wie pijącego męża, okaże się, że dzieci wychowujące się w tej rodzinie 
mają poważne problemy psychologiczne, zdrowotne, problemy w szko-
le i w związku z tym będą wymagały zaplanowania dla nich stosownej 
pomocy. 

 6. Czy punkt jest czynny również w godzinach popołudniowych i wieczornych?

 7. Czy warunki lokalowe gwarantują dyskrecję i komfort psychiczny (nie 
dzwonią telefony, zza ściany nie dobiegają rozmowy itp.)?

Jeśli punkt jednocześnie udziela porad w zakresie przemocy rekomendo-
wane jest zatrudnienie w nim prawnika, posiadającego jednocześnie wiedzę 
psychologiczną z zakresu mechanizmów przemocy oraz kontaktu z osobami 
doświadczającymi przemocy. 

Administratorem danych przetwarzanych przez punkty konsultacyjne bę-
dzie wójt, burmistrz, prezydent. Dlatego też musi on zapewnić, aby dane osobo-
we przetwarzane przez punkty konsultacyjne były zgodne z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pytanie 11
W jaki sposób samorząd gminny może przekazać środki finansowe placówce odwyko-
wej na zakup dodatkowych programów terapeutycznych? 

Podstawą do zakupu świadczeń zdrowotnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. 
zm.). 15 lipca 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o dzia-
łalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), która wprowadziła 
art. 9a i art. 9b do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych, określające zasady finansowania świadczeń 
gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców wspólno-
ty samorządowej. Zgodnie z art. 9a ww. ustawy w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty sa-
morządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego, uwzględnia-
jąc w szczególności regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki 
zdrowotnej oraz stan dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa,
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może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane. Świad-
czenia gwarantowane z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu wyznacza Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku o świadczeniach gwarantowanych z zakre-
su opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1386). Ustawa przewiduje, iż takie 
finansowanie będzie się odbywać na podstawie umowy zawieranej pomiędzy jednostką sa-
morządu terytorialnego a podmiotem leczniczym, przy czym pierwszeństwo zawierania ta-
kich umów przyznaje podmiotom leczniczym, dla których ta jednostka jest podmiotem two-
rzącym lub podmiotem leczniczym będącym spółką kapitałową, w której jest jedynym albo 
większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem (art. 9b). Dopiero w przypadku, gdy na 
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nie byłoby podmiotu leczniczego, udziela-
jącego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie, dla którego ta jednostka jest 
podmiotem tworzącym lub podmiotem leczniczym będącym spółką kapitałową, w której jest 
jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem lub też taki podmiot lecz-
niczy nie dysponowałby odpowiednim zapleczem (sprzętem i aparaturą medyczną lub perso-
nelem) dla realizacji określonych świadczeń, czy też z innych powodów umowa z tym podmio-
tem leczniczym nie mogłaby zostać zawarta, jednostka ta będzie uprawniona do zawierania 
umów z „zewnętrznymi” podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, funkcjonującymi 
na terenie tej jednostki, a wyłonionymi w konkursie ofert. 
Zgodnie z art. 9b ustawy o świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień „do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 48b ust. 2-4 i 6”. Przepis art. 48b, mający zastosowanie do konkursu ofert, wska-
zuje, iż „ O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, minister albo jednost-
ka samorządu terytorialnego ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co 
najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 3. W ogłoszeniu, 
o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 1) przedmiot konkursu ofert; 2) wyma-
gania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu polityki zdrowotnej; 3) termin 
i miejsce składania ofert. 4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadze-
nia konkursu ofert i zawarcia umów o realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się od-
powiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu”. Do wyboru realizatorów pro-
gramów, o których mowa w art. 48 ust. 1 [Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, 
realizować i finansować Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdra-
żać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz 
realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdro-
wia i nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych – vide art. 48b ust. 6. Aby nie 
dochodziło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń, gwarantowanych zarów-
no przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i jednostkę samorządu terytorialnego, ustawa do-
puszcza finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń będących przed-
miotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jedynie w zakresie wykraczającym 
poza kwotę zobowiązania określoną w umowie (tzw. nadlimity). Poza tym nakłada obowiązek 
informowania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, będący jednocześnie świad-
czeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddziału woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarciu takiej umowy z jednostką samorządu 
terytorialnego oraz obowiązek przekazywania kopii dokumentacji rozliczeniowej prowadzo-
nej z tą jednostką.
Warto także zauważyć, że odmiennie niż ma to miejsce w przypadku finansowania przez jed-
nostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej przekazywanie środków 
finansowych na realizację przez podmioty lecznicze świadczeń gwarantowanych w trybie 
wskazanym w art. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, nie wymaga uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji.
Do gminy należy przygotowanie dokumentacji konkursowej (w tym wzoru umowy, 
ogłoszenia konkursowego itp.). Warto zwrócić uwagę, żeby w dokumentacji posługiwać się 
kategoriami wskazanymi przez koszyk świadczeń gwarantowanych w leczeniu uzależnień. 
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4.3.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Ostatecznymi beneficjentami działań w tym obszarze są następujące grupy:

– osoby współuzależnione,

– osoby z tzw. syndromem DDA, 

– osoby doświadczające przemocy w rodzinie,

– dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym/proble-
mem przemocy,

– osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Podział rodziny na poszczególne grupy osób pozwala lepiej zobaczyć, że 
rodzina obejmuje różnych jej członków, a każdy z nich przejawia różne dole-
gliwości i zaburzenia i w związku z tym wymaga osobnych form oddziały-
wań. W przypadku osób doświadczających przemocy i będących jednocześnie 
w związku z osobami nadużywającymi alkoholu, właściwą i pierwszoplano-
wą pomocą dla nich będzie zatrzymanie przemocy, uruchomienie stosownych 
działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz udział w grupach pomo-
cy psychologicznej/grupach wsparcia dla ofiar przemocy, a nie przekierowanie 
tylko i wyłącznie do programów psychoterapii współuzależnienia. 

Działania wskazane do realizacji dla samorządów gminnych w Naro-
dowym Programie Zdrowia, które wpisują się w wyżej wskazany obszar 
ustawy:

3.1.2. Szkolenie kadr:

2) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, 
w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Realizator: JST, MS, MZ, MEN, OHP, MRPiPS, Policja, Prokurator Generalny, 
 PARPA, ORE

4) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 
skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzie-
ciom z rodzin z problemem alkoholowym;

Realizator: JST, PARPA, OHP

5) szkolenia profesjonalistów na temat FASD.

Realizator: MZ, MS, PARPA, JST oraz uczelnie medyczne
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3.2.2. Profilaktyka selektywna:

2) poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjotera-
peutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Realizator: JST, PARPA

3.2.3. Profilaktyka wskazująca:

2) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upi-
jają się.

Realizator: MEN, PARPA, JST

3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa:

5) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin 
z problemem alkoholowym;

Realizator: PARPA, JST, placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, WOTUW, 
MZ, NFZ

6) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznają-
cych przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym;

Realizator: PARPA, JST, MZ, MRPiPS, MS, Policja

7) podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do 
osób stosujących przemoc w rodzinie;

Realizator: JST, MRPiPS, MZ, MEN, Policja, prokuratura

9) opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur diagno-
zy FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej;

Realizator: MZ, PARPA, AOTMiT

10) zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów.

Realizator: MZ, PARPA, JST, MS

Na jakie działania można przeznaczyć środki finansowe w ra-
mach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych? 

1. Programy psychoterapii współuzależnienia

Programy takie powinny być finansowane w ramach kontraktów zawar-
tych z NFZ, jeśli jednak kontrakty nie zaspokajają potrzeb w zakresie dostępu 
do pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych, to konieczne jest za-
pewnienie tego rodzaju świadczeń ze środków gminnego programu. 
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2. Praca terapeutyczna z rodziną/z parą

Pracując z rodziną w lecznictwie odwykowym zwraca się uwagę na to, 
w jaki sposób uzależnienie jednego z jej członków wpływa na pozostałych, 
a także jak interakcje w rodzinie, zwłaszcza między małżonkami, oddziałują 
na proces zdrowienia; mogą go wspomagać lub podtrzymywać uzależnienie 
(Korpała, Gąsior i in, 2016). Rodzina w tym podejściu jest rozumiana jako sys-
tem, w którym zrozumienie i zmiana zachowań jednostki jest rozpatrywana 
w kontekście zachowań innych ludzi, w tym przypadku innych członków ro-
dziny. Podczas terapii rodzinnej uwagę zwraca się na sposoby porozumiewania 
się i wzajemne relacje między poszczególnymi członkami rodziny (Grzesiuk, Ja-
kubowska, 2005). Prowadzenie terapii rodzinnej wymaga ukończenia specjali-
stycznych szkoleń również przez specjalistów psychoterapii uzależnień. Szko-
lenia takie mogą być sfinansowane w ramach gminnych programów. 

3. Programy pomocy psychologicznej i/lub psychoterapia dla osób z syn-
dromem DDA 

Biorąc pod uwagę zróżnicowane nasilenie problemów zdrowia psychicz-
nego u osób z tzw. syndromem DDA oraz ich różne potrzeby, pomoc dla nich 
może przybierać formy edukacji, poradnictwa, interwencji kryzysowej, krót-
kotrwałej pomocy psychologicznej lub psychoterapii. Ta ostatnia forma wy-
maga specjalnych uprawnień zawodowych i powinna być prowadzona przez 
psychoterapeutów, czyli osoby posiadające certyfikaty np. Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego. Psychoterapeuta to odrębny 
zawód, polegający na leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych metodami 
psychoterapeutycznymi. Samo ukończenie studiów psychologicznych nie daje 
uprawnień do prowadzenia psychoterapii, należy ukończyć specjalne szkoły 
kształcące w zakresie psychoterapii. Poza psychoterapią dla DDA również pra-
ce w pogłębionych programach psychoterapii oraz prace z rodziną powinni 
prowadzić psychoterapeuci. 

4. Placówki i miejsca pomocy dla osób doświadczających przemocy np. 
grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, ośrodki interwencji kryzysowej, 
hostele, punkty konsultacyjne itp. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy dla osób doświadczających 
przemocy są punkty konsultacyjne, natomiast zaledwie co dziesiąta gmina fi-
nansowała tego typu placówki23. Ze względu jednak na współwystępowanie 
problemów nadużywania alkoholu i przemocy należy pamiętać, żeby osoby dy-
żurujące w takich punktach posiadały wiedzę z obydwu tych obszarów. Dodat-
kowo w punktach udzielających pomocy ofiarom przemocy, dyżury powinni 

23 Program Badań Statystycznych  Statystyki Publicznej PARPA G1.



89

Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Poradnik dla samorządowców

pełnić prawnicy znający zagadnienia z prawa karnego i rodzinnego. Ze wzglę-
du na specyfikę problemów, z jakimi zgłaszają się ofiary przemocy, warto wy-
magać od prawników znajomości zagadnień z innych obszarów prawa, np. moż-
liwości eksmisji, prawo własności lokalu, alimenty itp. Gmina na podstawie 
swoich zasobów i potrzeb powinna podjąć decyzję, czy prowadzić jeden punkt 
konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym osób doświadczają-
cych przemocy, czy uruchomić osobny punkt z usługami kierowanymi do ofiar 
przemocy.

5. Podnoszenie kompetencji pracowników lecznictwa odwykowego w za-
kresie pracy z rodziną osób uzależnionych (praca ze współuzależniony-
mi, DDA, terapia par, sesje rodzinne). 

6. Podnoszenie kompetencji osób, służb, instytucji zaangażowanych 
w przeciwdziałanie przemocy domowej oraz członków zespołów inter-
dyscyplinarnych i grup roboczych, poprzez finansowanie/dofinansowa-
nie udziału w szkoleniach, konferencjach, naradach dotyczących proble-
matyki przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Samorząd może również samodzielnie organizować narady, konferencje, 
szkolenia itp. dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takie lokal-
ne przedsięwzięcia edukacyjne przynoszą korzyści w postaci lepszej integracji 
środowiska oraz wymiany doświadczeń w pracy w tym obszarze. 

7. Superwizowanie pracy grup roboczych, osób pracujących w punkcie 
konsultacyjnym, terapeutów itp. 

Wartościową formą doskonalenia kwalifikacji jest superwizja. Służy ona 
analizie pracy z klientami i zwiększa poziom jakości wykonywanej pracy. 

Superwizja w psychoterapii 
W psychoterapii cele superwizji definiuje się jako:
• stały ogląd własnych kompetencji w pracy terapeutycznej,
• poszerzanie wiedzy, umiejętności,
• rozważania wszelkich 
praktycznych i etycznych kwestii, jakie mogą pojawić się w czasie prowadzenia terapii,
• zapewnienie wsparcia i troski. (Łuczyńska, Olech, 2013) 

8. Materiały edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym oraz osób 
doświadczających przemocy. 

Jedną z barier utrudniających uruchomienie działań ochronnych dla sie-
bie i rodziny może być brak wiedzy o istocie problemu uzależnienia/przemo-
cy i o tym, jak zjawiska te wpływają na funkcjonowanie osób pozostających 
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w takich związkach. Dostarczenie informacji w ww. obszarach może okazać się 
czynnikiem inicjującym proces motywacji do poszukiwania pomocy oraz łago-
dzić objawy stresu psychologicznego związanego z sytuacją kryzysową. 

9. Programy korekcyjno-edukacyjne/programy pomocy psychologicznej 
dla osób stosujących przemoc. 

Mimo, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że opraco-
wywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej 
realizowanym przez powiaty (art. 6 ust. 4), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
programy takie były realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, o ile istnieje taka potrzeba i w gmi-
nie są osoby odpowiednio do tej formy pracy przygotowane. Poza psychokorek-
cją ze sprawcami przemocy domowej można pracować również w programach 
terapeutycznych (terapia psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, opa-
ta na teorii przywiązania, integracyjna) (Dyjakon, 2014). Ten rodzaj pracy jest 
prowadzony przez psychoterapeutów. 

10. Zajęcia socjoterapeutyczne i/lub opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy prowadzone 
w formie placówek wsparcia dziennego. 

To, co odróżnia programy socjoterapeutyczne od opiekuńczych, to sposób 
pracy i głębokość zmian, nad jakimi pracuje się z dziećmi24. Socjoterapia jest 
adresowana do dzieci, które przejawiają jakieś kłopotliwe zachowania i zabu-
rzenia i zawiera w sobie realizację celów terapeutycznych (choć nie jest tym 
samym co psychoterapia), edukacyjnych i rozwojowych, a więc zdecydowanie 
wykracza poza opiekę i wychowanie (Sawicka, 1998). Dlatego planując formy 
pomocy dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym 
czy dzieci doświadczających przemocy, należy dążyć przede wszystkim do 
tego, aby zapewnić im dostęp do programów socjoterapeutycznych, a nie tyl-
ko opiekuńczo-wychowawczych. Socjoterapia wykorzystuje różne formy pra-
cy, takie jak zabawa, rysowanie, psychodrama, metoda projektów, ale ich dobór 
ma przede wszystkim dostarczyć dzieciom korektywnych doświadczeń i stać 
się okazją do nabywania nowych umiejętności (podejmowanie decyzji, wy-
znaczanie sobie celów, planowanie różnych zadań, rozpoznawanie, nazywanie 
i ujawnianie emocji, komunikowanie się z innymi itp.). Optymalną formą reali-
zacji programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych są pla-
cówki wsparcia dziennego. Wymogi dotyczące tworzenia i finansowania placó-
wek wsparcia dziennego określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

24 Należy pamiętać, że socjoterapia nie jest leczeniem i nie jest adresowana do dzieci z poważ-
nymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. 
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rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z póź. zm.). Finansując 
kolonie czy obozy z programem socjoterapeutycznym, należy zwracać uwagę 
na to, aby były one integralnym elementem systematycznej, całorocznej pracy 
z dziećmi, a nie jednorazowym działaniem. Ponieważ socjoterapia jest ukierun-
kowana na zmianę zachowania dzieci i korygowanie ich zaburzeń emocjonal-
nych, to jest ona procesem i wymaga odpowiedniego czasu. Praca socjoterapeu-
tyczna wykorzystuje relację zbudowaną między dzieckiem a socjoterapeutą/
wychowawcą, dlatego należy dążyć do zapewnienia stabilności zatrudnienia 
pracowników placówek wsparcia dziennego świetlic poprzez umowę o pracę.

Praca z rodziną w socjoterapii 

W pracy socjoterapeutycznej konieczne jest uwzględnienie pracy z rodzi-
ną25. Rodzice zwykle wymagają wsparcia w zakresie zbudowania właściwych 
postaw rodzicielskich, stosowania adekwatnych metod wychowawczych i sty-
lów komunikowania się z dzieckiem. Dzieci niejednokrotnie doświadczają ze 
strony swoich rodziców odrzucenia, zaniedbania, rzadko słyszą pozytywne ko-
munikaty i pochwały. Współpraca z rodziną potrzebna jest zarówno na etapie 
diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka, jak i w czasie realizacji indywidualnych 
planów pomocy dziecku i rodzinie Gmina zlecając prowadzenie świetlic orga-
nizacjom pozarządowym, powinna wymagać (może to być jeden z warunków 
konkursowych) prowadzenia pracy z rodziną. Zasada ta dotyczy także sytuacji, 
w której organem prowadzącym placówkę jest gmina. 

Pytanie 12
Jakie zadania placówki wsparcia dziennego mogą być finansowane z tzw. korkowego? 
Wszelkie formy prowadzenia takich placówek, wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, mogą być finansowane ze środków z tzw. korkowego, a więc for-
ma opiekuńcza, specjalistyczna, a także podwórkowa. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wymienia różne formy pracy w takich placówkach (opieka i wychowanie, 
pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne itp.). Podkreślić jed-
nak należy, że po pierwsze, finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego może się 
odbywać w takim zakresie, w jakim stanowi to realizację zadań z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych (a więc nie dotyczy np. placówek udzielających pomo-
cy dzieciom z wadami słuchu czy z upośledzeniem umysłowym, ponieważ nie ma tu związku 
z problemami alkoholowymi), a po drugie, zadania te muszą być ujęte w gminnym programie 
(przekazywanie środków nie może odbywać się poza gminnym programem, ponieważ gminny 
program stanowi jednocześnie plan działań i wydatków).
W ramach finasowania placówki gmina może przeznaczyć środki na bieżące prowadzenie 
w tym na etaty pracowników (patrz niżej wyniki kontroli NIK), szkolenia dla kadry, superwi-
zje, zajęcia z rodzicami, wyjazdy na kolonie czy inne krótsze formy, wyjścia do kina itp., do-
jazdy (w niektórych gminach konieczne jest ze względu na odległość, zapewnienie dzieciom 
dojazdu na zajęcia do świetlicy), zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup sprzętu np. 
komputery, drukarka.   

25 Praca socjoterapeutyczna z rodziną została dobrze opisana w publikacji autorstwa Aleksan-
dry Karasowskiej i Aliny Szulirz „Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną”, 
Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, Fundacja ETOH, Warszawa 2015. 
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Raport Najwyższej Izby Kontroli26

• Placówki wsparcia dziennego stanowią skuteczny instrument wspierania rodzin, szczegól-
nie tych, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

• Pomimo że placówki wsparcia dziennego odgrywają istotna rolę w systemie pomocy, władze 
lokalne nie przywiązują do ich funkcjonowania wystarczającej wagi. 

• Pozytywne efekty w pracy z dzieckiem uzyskiwano zwłaszcza w tych miejscach, gdzie pro-
wadzona była współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci oraz szkołami.

• Istnieje ogromny deficyt w zakresie dostępności placówek. W skontrolowanych gminach 
opieką objęto jedynie 20% dzieci z rodzin, które korzystały z pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

• We wszystkich skontrolowanych placówkach wychowawcy, specjaliści i inne osoby pracu-
jące bezpośrednio z dziećmi, byli zatrudnieni na umowy na czas określony w niepełnym 
wymiarze godzin lub umowy zlecenia. Zdaniem NIK taka forma zatrudnienia jest bardzo 
niekorzystna, nie daje osobom zatrudnionym poczucia stabilności, może mieć wpływ na za-
angażowanie w pracy, a także na częste zmiany kadrowe. 

11. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi w zakresie pracy 
socjoterapeutycznej poprzez finansowanie ich udziału w kursach, szko-
leniach konferencjach itp. 

Jakość i skuteczność pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzicom będzie 
zależała w dużej mierze od kompetencji socjoterapeutów. Nie wystarczy być 
wieloletnim i lubianym nauczycielem, czy nawet absolwentem psychologii, aby 
pracować metodą socjoterapii (choć w wielu przypadkach wystarczy to do pro-
wadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych). Praca z dzieckiem z zaburzenia-
mi funkcjonowania wymaga specjalistycznego przygotowania, które daje m.in 
kurs socjoterapii dofinansowywany przez PARPA. Zajęcia na nim prowadzone 
są w formie wykładów i warsztatów, uzupełnianych wykonywaniem ćwiczeń 
między kolejnymi sesjami. Poza podstawowym szkoleniem z zakresu socjote-
rapii, które można sfinansować/dofinansować z gminnego programu, gmina 
powinna także umożliwić osobom pracującym z dziećmi systematyczne pod-
noszenie swoich kwalifikacji w tym obszarze. 

12. Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów, leka-
rzy, trenerów sportowych, katechetów, asystentów rodzinnych oraz in-
nych osób pracujących z dziećmi i rodziną itp. w zakresie rozpoznawa-
nia dziecka:

– wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym, 

– doświadczającego przemocy, 

– cierpiącego na płodowy zespół alkoholowy lub inne zaburzenia związane 
z ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym, 

26 Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, nr 
ewid. 24/2017/P/16/040/KPS.
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oraz sposobów udzielania mu pomocy na różnych poziomach (np. innej wiedzy 
na temat pracy z dzieckiem z FAS potrzebują nauczyciele, a innej lekarze). 

Punktem wyjścia do diagnozy potrzeb w tym zakresie będzie postawie-
nie sobie pytania: czy nauczyciele, pedagodzy, trenerzy sportowi itp. ze szkół/
przedszkoli czy innych miejsc, do których trafiają dzieci (wspólnoty religijne, 
domy kultury, placówki pomocy społecznej), posiadają wiedzę dotyczącą tego, 
jak rozpoznać dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/dzieci krzywdzone/
dzieci z FAS, jak takie dzieci funkcjonują i jak można z nimi pracować, pamię-
tając o tym, że dana placówka (szkoła, przedszkole itp.) nie jest placówką tera-
peutyczną? Dorośli w wymienionych tu przykładowych placówkach mogą być 
tymi, którzy po pierwsze, zainicjują pomoc, a po drugie, pracując na co dzień 
z tymi dziećmi, powinni rozumieć, jak takie dzieci funkcjonują, na czym pole-
gają ich zaburzenia i kłopoty, z jakimi trudnościami się borykają i jak wspoma-
gać ich w prawidłowym rozwoju. Kompetencje te są tym bardziej pożądane, 
ponieważ dzieci z takich rodzin bardzo często źle się zachowują, a kontakty 
z nimi bywają uciążliwe zarówno dla nauczycieli, jak i dla rówieśników, dlate-
go konieczne jest pogłębione rozumienie ich sytuacji i trudności rozwojowych. 

13. Organizowanie lokalnych konferencji, narad w zakresie zagadnień 
związanych z udzielaniem pomocy dzieciom wychowującym się w ro-
dzinie z problemem alkoholowym/dzieciom krzywdzonym/dzieciom 
z FAS. 

4.3.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych

Ten obszar gminnego programu jest interdyscyplinarny i wielkokierunko-
wy, realizowany na trzech równoległych poziomach:

  I. Działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży (bezpośred-
nio, np. poprzez realizację programów profilaktycznych i pośrednio, np. 
poprzez szkolenia dla sprzedawców czy dla nauczycieli). 

 II. Działania profilaktyczne adresowane do osób dorosłych, np. do kierow-
ców w celu ograniczenia przypadków jazdy po spożyciu alkoholu, do doro-
słych konsumentów alkoholu w celu ograniczenia populacji osób pijących 
ryzykownie i szkodliwie.
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III. Działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 

Działania wskazane do realizacji dla samorządów gminnych w Naro-
dowym Programie Zdrowia, które wpisują się w wyżej wskazany obszar 
ustawy:

3.1. Promocja zdrowia. 

3.1.1. Edukacja zdrowotna: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii eduka-
cyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla 
konsumentów i ich otoczenia; 

Realizator: PARPA, MZ, GIS, media publiczne, JST, KRRiT, MON, MS, MSWiA, PIS  
MSW, MIiB, Policja, Instytut Transportu Samochodowego 

2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynika-
jących z picia alkoholu przez dzieci i młodzież; 

Realizator: PARPA, JST, KRRiT, media publiczne 

3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie 
i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z pro-
blemem alkoholowym; 

Realizator: PARPA, MZ, JST, OHP, MS, MEN, MRPiPS, Policja, Prokurator Gene-
ralny, KRRiT, media publiczne, GIS oraz uczelnie medyczne 

4) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu 
przez kobiety w ciąży. 

Realizator: PARPA we współpracy z MZ27 

3.1.2. Szkolenie kadr:

1) kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania 
wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka interwencja); 

Realizator: PARPA, samorząd lekarski, uczelnie medyczne, JST 

3.2. Profilaktyka

3.2.1. Profilaktyka uniwersalna: 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uni-
wersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Syste-

27 W NPZ wśród realizatorów tego zadania nie wskazano jednostek samorządu terytorialnego, 
jednak nie ma wątpliwości, że upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia al-
koholu przez kobiety w ciąży należy do zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. 
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mu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicz-
nego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę 
wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzy-
kownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój; 

Realizator: PARPA, MEN, JST, ORE, KBPN, IMW oraz IPiN 

2) prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych w zakre-
sie problemów alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności 
w miejscu nauki lub pracy; 

Realizator: MS, MON, MSWiA, MIiB, KRRiT, GIS, PIS MSW, IMP, IMW JST oraz 
PARPA 

3) poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie pro-
gramów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowaw-
ców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci 
i młodzieży; 

Realizator: PARPA, MEN, JST, ORE, KBPN, IMW oraz IPiN 

3.2.2. Profilaktyka selektywna: 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie progra-
mów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomenda-
cji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obsza-
ru profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców 
i wychowawców; 

Realizator: MEN, PARPA, JST, ORE, KBPN, IPiN, MS 

2) poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjotera-
peutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Realizator: JST, PARPA 

3.2.3. Profilaktyka wskazująca: 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie progra-
mów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru pro-
filaktyki wskazującej; 

Realizator: MEN, PARPA, JST, ORE, OHP, IPiN, MS 

2) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upi-
jają się. 

Realizator: MEN, PARPA, JST 
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I. Działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży

1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach, do 
których uczęszczają dzieci

Finansując programy profilaktyczne, czy to z własnej inicjatywy, czy na 
wniosek składany przez szkoły, należy sprawdzać, czy spełniają one standardy 
profilaktyki. Standardy oznaczają pewne pożądane cechy, na podstawie któ-
rych możemy wnioskować o skuteczności programu. Gminy oraz szkoły otrzy-
mują wiele ofert realizacji tzw. programów profilaktycznych, które nie mają nic 
wspólnego ze skuteczną profilaktyką. Nie uwzględniają współczesnej wiedzy 
o profilaktyce, na którą składa się m.in. wiedza o mechanizmach rozwoju za-
chowań problemowych młodzieży, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach 
chroniących i jej zastosowanie w działaniach profilaktycznych, posługiwanie 
się w programie skutecznymi strategiami profilaktycznymi (strategia to zgod-
ny z teorią sposób postępowania), dostosowanie przekazu do rodzaju odbior-
cy, odpowiednie kwalifikacje osób prowadzących (nie wystarczy przeczytać 
scenariusz zajęć albo mieć własne doświadczenia z uzależnieniem, żeby pro-
wadzić zajęcia z młodzieżą). Profilaktyka to jeden z tych obszarów gminnego 
programu, w którym można spotkać dużo błędnych przekonań i uproszczeń 
w rodzaju: „sport zamiast używek”, „trzeba im uświadomić negatywne skut-
ki alkoholizmu”, „młodzieżą trzeba wstrząsnąć”, „trzeba im znaleźć zajęcie, to 
nie będą pić” itp. W wielu przypadkach kształt lokalnej profilaktyki odzwier-
ciedla takie właśnie nieprawdziwe przekonania. Takie formy jak: teatry i fil-
my profilaktyczne, pogadanki i prelekcje, spotkania z osobami uzależnionymi, 
konkursy, koncerty i festyny, w świetle współczesnej wiedzy, nie są skutecz-
ną profilaktyką, ponieważ nie oddziałują efektywnie i istotnie na czynniki ry-
zyka i czynniki chroniące. Efektywność profilaktyki nie jest mierzona oceną 
atrakcyjności przez odbiorców (wielu osobom podobają się koncerty i spekta-
kle), źródłem wiedzy o skuteczności są poprawnie metodologicznie przepro-
wadzone badania ewaluacyjne. Ograniczenie profilaktyki tylko i wyłącznie do 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu także nie przyniesie pożąda-
nych efektów. 

Zachęcam Czytelników do zapoznania się z Dodatkiem profilaktycznym, 
który stanowi załącznik do niniejszego poradnika. Przedstawiono w nim pod-
stawowy pakiet edukacyjny dotyczący współczesnej profilaktyki.

Planując działania profilaktyczne w gminie, warto zapoznać się i korzystać 
z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psy-
chicznego. Jeżeli z jakichś względów jest to niemożliwe, należy poddać własne 
programy autorskie recenzji zewnętrznej. Programy autorskie również powin-
ny spełniać standardy uwzględnione w programach rekomendowanych. 
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System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
Z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii od 2010 roku prowadzony jest, 
we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii, System Rekomendacji Programów 
Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Jego głównym celem jest podniesienie ja-
kości działań profilaktycznych oraz prowadzenie krajowej bazy programów rekomendowa-
nych, z której podmioty zainteresowane mogą korzystać w porozumieniu z właścicielami po-
szczególnych programów. W ramach Systemu dokonywana jest bezpłatna ocena zgłoszonych 
przez autorów programów. Programy mogą być nadesłane za pośrednictwem platformy zgło-
szeniowej, znajdującej się na stronie www.programyrekomendowane.pl. Na stronie znaj-
dują się informacje dotyczące teorii wykorzystywanych w budowie programów, stosowanych 
strategii, zasad budowy programów oraz ewaluacji.

Wykres 13. Liczba gmin podejmujących określone działania w ramach reali-
zacji profilaktyki. 

2. Programy profilaktyczne adresowane do rodziców 

Jednym z istotnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykow-
nymi jest pozytywna więź z rodzicami (z drugiej strony jest to także ważny 
czynnik ryzyka dla zachowań problemowych dzieci i młodzieży), dlatego pożą-
dana jest aktywna współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki. Celem pro-
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gramów adresowanych do nich jest wspieranie ich w prawidłowych funkcjach 
wychowawczych. Przykładem są warsztaty umiejętności wychowawczych 
proponowane np. w ramach rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodzi-
ców i Wychowawców”. Podczas zajęć z rodzicami warto też pracować nad ich 
przekonaniami normatywnymi dotyczącymi picia alkoholu przez dzieci i mło-
dzież. Zdarza się, że rodzice nie stawiają granic w tym zakresie, nie rozmawiają 
z dziećmi o piciu alkoholu i nie wspierają dziecka w abstynencji. Niektóre pro-
gramy przewidują wspólny udział i wykonywanie różnych zadań przez rodzi-
ców i dzieci − i jest to najefektywniejsza forma profilaktyczna. Należy unikać 
spotkań profilaktycznych z rodzicami, które przybierają formę tylko i wyłącz-
nie wykładów, np. na temat skali problemu picia alkoholu przez młodzież, i są 
tylko jednostronnym przekazaniem informacji bez możliwości dyskusji. 

3. Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez młodzież 

Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez mło-
dzież i skierowanych do rówieśników nawiązuje do strategii edukacji rówie-
śniczej (więcej o strategiach w Dodatku profilaktycznym). Angażując młodzież 
w tego typu przedsięwzięcia, należy zadbać o nadzór i wsparcie ze strony doro-
słych, aby treści profilaktyczne przygotowane przez młodzież w formie dysku-
sji, gazetek, happeningów itp. nie były szkodliwe i nie utwierdzały w błędnych 
przekonaniach. Należy unikać pokazywania powszechności jakiegoś zjawi-
ska, „wszyscy młodzi ludzie piją”, stereotypów „alkoholik to ktoś z margine-
su społecznego” i nie używać zbyt dosłownych ilustracji, które będą wzbudza-
ły strach, ponieważ samo straszenie nie przyczynia się do zmian zachowań, 
a nadmierny lęk i przerażenie zwykle wywołują mechanizmy obronne (zaprze-
czanie, minimalizowanie, racjonalizacja) i odbiorca nie identyfikuje się z takim 
przekazem. Warto pokazywać możliwe formy pomocy i konstruktywne roz-
wiązania sytuacji problemowych.

4. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych

Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców to bardzo ważny ele-
ment profilaktyki, a badania ESPAD przekonują, że mimo pozytywnych tren-
dów, młodzież wciąż bez problemu kupuje alkohol. Poniższe wykresy ilustrują, 
jaka jest skala tego zjawiska w mierzonym czasie 30 dni przed badaniem. Piwo 
kupiło ponad 28% 15–16-latków, wódkę 15%, a 8% kupiło wino. Rzadsze za-
kupy wina są prawdopodobnie związane z tym, że wino to najmniej popular-
ny napój alkoholowych wśród młodzieży, a nie dlatego, że sprzedawcy stoją 
szczególnie na straży jego dostępności. W grupie uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych zakupu piwa dokonało 60% respondentów, wódkę kupiło ponad 35%, 
a prawie 18% dokonało zakupu wina. Badania pokazują, że nadal znacząca gru-
pa młodzieży nie spotyka się z odmową sprzedaży alkoholu ze strony sprze-
dawców, a wszystkie przypadki sprzedaży nieletnim ujawnione w badaniach 
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stanowią jednocześnie informację o popełnionych przestępstwach z art. 43 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wykres 14. Zakupy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w czasie 
ostatnich 30 dni przed badaniem w latach 2003–2015. Trzecie klasy gimnazjum 

Wykres 15. Zakupy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w cza-
sie ostatnich 30 dni przed badaniem w latach 2003–2015. Drugie klasy szkół 
ponadgimnazjalnych 
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Gminy, organizując szkolenia dla sprzedawców, często ograniczają się tyl-
ko do aspektów prawnych oraz do formy wykładowej. Tymczasem rekomen-
dowaną formą są warsztaty, podczas których sprzedawcy mogą nauczyć się 
praktycznych umiejętności związanych, po pierwsze, z proszeniem o okazanie 
dowodu tożsamości, a po drugie, z asertywnym odmawianiem (asertywnym, 
nie zaś uległym albo agresywnym). Warto też popracować nad obszarem oso-
bistych motywacji do kontrolowania wieku młodych ludzi, ponieważ sama oba-
wa przed karą może nie być wystarczająca. Do udziału w szkoleniach należy 
zapraszać nie tylko właścicieli sklepów, ale osoby bezpośrednio sprzedające 
alkohol, a ponieważ w tym gronie może być duża rotacja, to warto organizować 
takie szkolenia przynajmniej raz na dwa lata. W dużych miastach powinien to 
być stały punkt każdego gminnego programu. 

5. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

Zajęcia sportowe oraz imprezy o charakterze sportowym to wciąż jedna 
z najczęściej podejmowanych w skali kraju form oddziaływań adresowanych 
do dzieci. Na ich realizację gminy wydają siedem razy więcej środków niż na 
rekomendowane programy profilaktyczne, co należy uznać za proporcje nie-
właściwe z punktu widzenia skuteczności działań profilaktycznych28. Gminy 
chętnie finansują takie zajęcia i inne imprezy plenerowe o takim charakterze, 
ponieważ sport kojarzy się ze zdrowym stylem życia. Na dużą popularność za-
jęć sportowych wpływa także przyzwyczajenie (sport ma długą tradycję), do-
stępność (w każdej gminie są trenerzy i działacze sportowi, a pieniądze z tzw. 
korkowego to w wielu przypadkach dodatkowe pieniądze dla klubów sporto-
wych), przychylność władz lokalnych (imprezy sportowe to często okazja do 
promowania konkretnych osób i ich działań, ), a także fakt, że sam sport rze-
czywiście przyczynia się do ogólnej poprawy kondycji fizycznej uczestników 
(ale poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży nie jest celem profilakty-
ki używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież) (Okulicz-
Kozaryn, 2010). Natomiast wbrew powszechnym przekonaniom, sam sport, 
jako strategia alternatywnych form, nie jest skuteczny i nie powinien sta-
nowić ani jedynej, ani dominującej formy profilaktycznej podejmowanej 
w ramach gminnych programów (patrz pytanie 16). Osoby, które decydują 
o kształcie lokalnej profilaktyki – członkowie gminnych komisji, radni, pełno-
mocnicy ds. problemów alkoholowych − powinni rozumieć, że „to nie sam sport 
jest alternatywą dla używek, ale przekonania i wartości związane ze sporto-
wym stylem życia, gotowość do rezygnowania z pewnych rzeczy dla utrzyma-
nia/poprawy zdrowia i kondycji” (Okulicz-Kozaryn, 2010). 

28 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w ramach Programu Statystycznego Statystyki 
Publicznej PARPA G1 za rok 2016. 
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Jakie jest zatem miejsce sportu w profilaktyce?

Przede wszystkim ustawodawca chciał, żeby zajęcia sportowe były elemen-
tem szerszych oddziaływań profilaktycznych, czego dowodzi brzmienie art. 41 

ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym (wyr. K.Ł.) prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych (…)”. Zajęcia sportowe powinny odwoływać 
się do strategii profilaktycznych, np. przekonań normatywnych i nie mogą być 
samodzielnym, oderwanym od profilaktyki działaniem. To z kolei oznacza, że 
od każdego podmiotu (klubu sportowego, organizacji pozarządowej itp.) sta-
rającego się o dofinansowanie tego typu zajęć ze środków gminnego progra-
mu, należy oczekiwać opisu związku między sportem a profilaktyką. Co takie-
go, poza samą aktywnością fizyczną, będzie realizowane i co będzie stanowić 
odziaływanie profilaktyczne. 

„Prawdziwym wyzwaniem dla działaczy samorządowych i dyrektorów 
szkół w tym kontekście są zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci i mło-
dzieży. Dla wielu działaczy samorządowych, nauczycieli i specjalistów aktyw-
ność sportowa jest jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania 
charakterów młodych ludzi i profilaktyki zachowań problemowych młodzie-
ży. Warto jednak pamiętać, że badania naukowe nie dają wystarczających pod-
staw do traktowania zorganizowanej aktywności sportowej jako skuteczne-
go narzędzia działań profilaktycznych, szczególnie jeśli chodzi o picie alkoholu 
i stosowanie przemocy, dlatego, planując wspieranie zajęć sportowych dla mło-
dzieży jako form profilaktyki, nie można zapominać o psychoedukacji trene-
rów i instruktorów sportowych. Od ich umiejętności, postaw i zachowań zależy 
skuteczność sportu w profilaktyce” (Ostaszewski, 2017, s. 53). 

Jak można sport ukierunkować profilaktycznie?

 � Zajęcia realizowane w ramach działań profilaktycznych powinny posia-
dać regulamin, a w nim spisane tzw. zasady fair play, np. zakaz przeklina-
nia, stosowania przemocy, wyzwisk i poniżania itp. Byłoby pożądane, aby 
młodzież miała wpływ na kształt proponowanego im regulaminu i żeby 
był on wprowadzony w drodze dyskusji nad nim między trenerem a mło-
dzieżą.

 � Uczestnictwo w zajęciach sportowych powinno być dla młodego człowie-
ka jednocześnie treningiem ważnych umiejętności życiowych, takich jak: 
ustalanie celów i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, 
asertywność i konstruktywne zaspokajanie potrzeb, np. potrzeby akcep-
tacji i przynależności, a te z kolei wpisują się w strategię kształtowania 
umiejętności życiowych, i jest to jedna z wiodących strategii profilaktycz-
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nych (Borucka, Pisarska, Bobrowski, 2010). Trening kompetencji życio-
wych jest szczególnie wartościowy w przypadku dzieci z grup ryzyka (np. 
z rodzin z problemem alkoholowym). Dlatego wskazane jest korzystanie 
z zajęć sportowych w pracy socjoterapeutycznej z podopiecznymi świetlic 
socjoterapeutycznych oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia 
sportowe mogą być wartościowym projektem, którego realizacja będzie 
źródłem korektywnych doświadczeń dla takich dzieci. 

 � Dzieci i młodzież biorące udział w tego typu zajęciach mogą podpisać kon-
trakt, w którym zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz do 
zachowania abstynencji od substancji psychoaktywnych i dbania o swoje 
zdrowie, w tym poprzez właściwe odżywianie. Jeśli młodzież będzie iden-
tyfikowała się z normami i zasadami obowiązującymi w tej grupie, to po-
jawi się szansa na zadziałanie jednej z wiodących strategii profilaktycz-
nych, czyli tzw. edukacji normatywnej. W tym przypadku to trener jest 
odpowiedzialny za wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu. 

 � Trenerzy pracujący z młodzieżą podczas tego typu zajęć muszą być do-
brze przygotowani nie tylko z zakresu dyscypliny sportowej, której uczą, 
ale przede wszystkim muszą posiadać umiejętności potrzebne do pracy 
profilaktycznej z młodzieżą (jak się prawidłowo porozumiewać z grupą, 
jak dowartościowywać wysiłek uczestników niezależnie od wygranej, jak 
rozpoznawać zachowania ryzykowne i jak reagować na nie – np. jak inter-
weniować w sytuacji, w której jeden z chłopców z drużyny jest odrzucony 
przez grupę). Tylko dobrze przygotowani trenerzy dają szansę na wspie-
ranie rozwoju umiejętności życiowych swoich podopiecznych poprzez ich 
uczestnictwo w zajęciach sportowych. Dodatkowo trener, jeśli posiada 
odpowiednie kompetencje interpersonalne, może nawiązać z młodzieżą 
dobry kontakt i jako dorosły opiekun może jej udzielać różnego rodzaju 
wsparcia (wsparcie emocjonalne, poradnictwo) w trudnych sytuacjach, 
korzystając tym samym ze strategii zwanej wsparciem mentorów. 

 � To, co powinno zdecydowanie wyróżniać zajęcia sportowe realizowane 
w ramach profilaktyki, to podkreślanie doskonalenia własnych umiejęt-
ności w danej dziedzinie sportu, a nie zwycięstwo nad przeciwnikiem 
i rywalizacja między grupami. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, 
że każdy z uczestników trenuje we własnym tempie i ważny jest wkłada-
ny wysiłek, a nie tylko i wyłącznie wygrana. 

 �  Trener powinien współpracować z rodzicami, stwarzając im okazję udzia-
łu w zajęciach razem z dziećmi, zapraszając ich do włączenia się w organi-
zację zawodów, budując kluby kibica itp.
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 � Obecnie sport za sprawą reklam alkoholu i sponsorowania jest wyraźnie 
kojarzony z przemysłem alkoholowym, dlatego nie można pozwolić, żeby 
sponsorem imprezy sportowej, w której udział biorą osoby niepełnolet-
nie, był producent napojów alkoholowych.

Finansowanie zajęć sportowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych może obejmować zakup sprzętu potrzebnego do re-
alizacji prowadzonego programu, jednak niedozwolone są wydatki inwestycyj-
ne, takie jak budowa czy remonty obiektów sportowych. Należy pamiętać, że 
ustawodawca przewidział środki na przebudowę, remonty i dofinansowanie 
inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu pu-
blicznym w zakresie aktywności fizycznej w ramach Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej (art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardo-
wych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z póź. zm.), który został utworzony w 2009 roku. 
Dodatkowo, zgodnie z Decyzją Nr 52 Ministra Sportu z dnia z dnia 6 listopada 
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 
roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla 
Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” wysokość 
środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
(FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2018 roku zadań objętych konkur-
sem, wynosi 28,86 mln zł.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wyso-
kości: w 2016 roku − 15,14 mln zł, w 2017 roku − 21,5 mln zł.

Te dodatkowe źródła finansowania pokazują, że środki z tzw. korkowego 
nie są jedynymi funduszami na sport i że zajęcia sportowe w gminie nie mogą 
opierać się tylko na nich, ponieważ te środki nie są w stanie zaspokoić wszyst-
kich „sportowych” potrzeb i pomysłów. 

Pytanie 13
Czy zajęcia sportowe skutecznie chronią przed używaniem przez młodzież alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych? Co mówią na ten temat badania? 
Niestety, wbrew powszechnym i silnym przekonaniom, nie ma w tej chwili badań, które by jed-
noznacznie potwierdziły pozytywny związek między udziałem w zajęciach sportowych a uży-
waniem alkoholu. 
W tej sprawie Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii przeprowadziła własne badania na próbie warszawskich gimnazjalistów. Okazało się, że 
uczestnicy zajęć sportowych, szczególnie chłopcy, mieli większą skłonność do nadużywania 
substancji psychoaktywnych i zachowań agresywnych wobec rówieśników i że wraz ze wzro-
stem liczby godzin przeznaczonych na zajęcia sportowe, wzrasta odsetek osób sięgających po 
substancje psychoaktywne (Bobrowski, 2007).
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Wykres 15. Intensywność zajęć sportowych a nadużywanie substancji psychoaktywnych 
(n=739). 
Źródło: „Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży”, Alkoholizm i Narkomania 2007, 
Tom 20, nr 3, 267–287.

Okazało się na przykład, że dyscypliną o szczególnym związku z zachowaniami ryzykowny-
mi są sporty walki. Osoby uprawiające sporty walki, wbrew powszechnemu przekonaniu, że 
taki rodzaj zajęć pozwala rozładować emocje, zdecydowanie częściej w porównaniu z innymi 
osobami nadużywały alkoholu i stosowały przemoc.
Podobne badania, zrealizowane w Iławie przez Pracownię Pro-M, również nie potwierdziły 
związku między udziałem w zorganizowanych zajęciach sportowych a mniejszym ryzykiem 
sięgania po papierosy i alkohol (Bobrowski, 2007).
Oczywiście nie można twierdzić, że sport przyczynia się do picia alkoholu czy innych zacho-
wań ryzykownych, ale prawdopodobnie zajęcia sportowe, zwłaszcza tam, gdzie jest wyraźna 
rywalizacja, przyciągają młodzież, która ma większą skłonność do takich zachowań, bo np. 
charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na stymulację czy poszukiwaniem doznań, 
za co z kolei w dużej mierze odpowiada temperament. Zajęcia sportowe mogłyby stanowić 
doskonałą okazję do pracy profilaktycznej z taką młodzieżą, jednak pod warunkiem spełnia-
nia standardów profilaktycznych.

6. Rozwijanie konstruktywnych zainteresowań dzieci i młodzieży

W pracy profilaktycznej z młodzieżą warto rozwijać konstruktywne za-
interesowania. Do nich należy działalność prospołeczna, rozwijanie talentów 
i zainteresowań (np. muzycznych, plastycznych, teatralnych, naukowych), wo-
lontariat na rzecz osób potrzebujących pomocy. Zorganizowana i wspierana 
przez dorosłych aktywność młodzieży w czasie wolnym tworzy szanse na po-
wstawanie grup młodzieży skupionych na rozwijaniu konstruktywnych zain-
teresowań (Ostaszewski, 2017, s. 53). 
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7. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuń-
czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Pytanie 14
Czy w ramach gminnego programu można sfinansować dożywianie dzieci w szkołach?
Dożywanie dzieci w szkołach jest zadaniem pomocy społecznej, natomiast dożywianie reali-
zowane w ramach gminnych programów profilaktyki ma na celu uzupełnienie programów 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, ponieważ trudno wyobrazić sobie efek-
tywną pracę z dzieckiem, które jest głodne. Poza tym wspólne przygotowywanie i spożywanie 
posiłków przez dzieci może być elementem pracy socjoterapeutycznej, stanowiąc korektywne 
doświadczenie. Taki podział pomiędzy pomoc społeczną a gminny program jest zabiegiem ce-
lowym, ponieważ środki pochodzące z tzw. korkowego nie wystarczyłyby na sfinansowanie 
dożywiania w szkołach wszystkich dzieci potrzebujących tej formy wsparcia.

8. Podnoszenie kompetencji w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą 
i rodzicami. 

U osób prowadzących zajęcia profilaktyczne należy rozwijać dwie grupy 
umiejętności, służących: 

– pomaganiu i dobremu porozumiewaniu się z uczestnikami takich zajęć (np. 
rozumienie drugiej osoby, okazywanie szacunku, poszanowanie autono-
mii, dbanie o komfort psychiczny itp.), 

– prawidłowej realizacji zajęć czy innych działań profilaktycznych (wiedza 
na temat skutecznych strategii profilaktycznych, formy i metody pracy 
warsztatowej, dynamika pracy grupowej itp.) (Ostaszewski, 2015).

9. Realizacja programów profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w szkołach. 

Treść zajęć poświęconych bezpieczeństwu komunikacyjnemu musi być do-
stosowana do wieku uczniów; przykładowo na zajęciach z 9−10-latkami nie 
omawiamy toksycznego i psychoaktywnego wpływu alkoholu na organizm, ale 
raczej koncentrujemy się na budowaniu właściwych postaw wobec trzeźwo-
ści na drodze i rozważamy możliwe sposoby zachowania się, gdy dziecko jest 
świadkiem, że ktoś dorosły chce prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. 

II. Działania profilaktyczne adresowane do osób dorosłych

1. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach nauki 
jazdy29. 

2. Organizowanie szkoleń dla kierowców zawodowych. 

Kursy takie mogą być prowadzone zarówno w sektorze transportu pu-
blicznego, jak i wśród innych kierowców posiadających zawodowe uprawnienia 

29 Przykład takiego programu znajduje się na stroniewww.powstrzymaj.pl. Program ten stanowił ele-
ment kampanii edukacyjnej zorganizowanej przez PARPA pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
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do prowadzenia pojazdów, np. taksówkarzy, kierowców firm przewozowych, 
transportowych itp. 

3. Działania edukacyjne podejmowane we współpracy np. z policją. 

Przykładem współpracy może być przekazanie materiałów edukacyjnych 
policjantom celem dystrybucji wśród kierowców podczas kontroli drogowych. 

Pytanie 15
Czy w ramach współpracy z policją można kupić alkomaty dla tej służby?
Działania kontrolne prowadzone przez policję należą do ich zadań statutowych, tj. przede 
wszystkim porządek i bezpieczeństwo publiczne, i są związane z sankcjami karnymi, przez co 
wykraczają poza profilaktykę, o której mówi gminny program. Przekazanie alkomatów i urzą-
dzeń typu alcoblow w formie doposażenia policji, niezależnie od tego, czy to darowizna, czy 
użyczenie − nie jest właściwe. 

4. Wsparcie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w realizacji progra-
mów reedukacyjnych. Realizacja programów psychokorekcyjnych dla kie-
rowców zatrzymanych za jazdę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości. 

Za realizację programów odpowiadają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogo-
wego, a współpraca z nim może polegać np. na przekazaniu materiałów eduka-
cyjnych. Zorganizowanie szkoleń dla osób prowadzących takie zajęcia. 

5. Wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego roz-
poznawania i krótkiej interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie 
i szkodliwie oraz finansowanie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek. 

Ponieważ część dolegliwości, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza, ma 
związek z alkoholem, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia opracowała dla 
lekarzy pierwszego kontaktu metodę testu przesiewowego, który pozwala roz-
poznać picie ryzykowne i szkodliwe u pacjentów, a w przypadku stwierdzenia 
nadużywania alkoholu podjąć stosowną interwencję. Do oceny wzoru picia al-
koholu wykorzystuje się test AUDIT (Test Rozpoznawania Zaburzeń Związa-
nych ze Spożywaniem Alkoholu, ang. Alcohol Use Disorders Identification Test). 

Poniżej przedstawiono test AUDIT, ponieważ warto, aby Czytelnicy – oso-
by odpowiedzialne za kształt gminnych programów poznali to, tak szeroko 
stosowane w Europie, narzędzie przesiewowe. Test wymaga posługiwania się 
tzw. porcją standardową. Porcja standardowa alkoholu to 10 g 100% alkoholu. 
Przyjmuje się, że porcja standardowa zawarta jest w 250 ml piwa o mocy 5%, 
100 ml wina o mocy 12% oraz 30 ml wódki o mocy 40%. 
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Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu
Wypełniaj test uważnie, przeczytaj wszystkie pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Prze-
licz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu na porcje standardowe wg 
podanego powyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Następ-
nie zsumuj liczbę punktów i zapoznaj się z interpretacją wyniku.

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu
1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierają-
ce alkohol?
(0) nigdy 
(1) raz w miesiącu lub rzadziej 
(2) 2 do 4 razy w miesiącu 
(3) 2 do 3 razy w tygodniu 
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej  
 
                   £

6. Jak często w ciągu ostatniego roku mu-
siał(a) się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść 
do siebie po „dużym piciu” poprzedniego 
dnia?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie     £

2. Ile porcji standardowych zawierających al-
kohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego 
dnia picia?
(0) 1-2 porcje 
(1) 3-4 porcje 
(2) 5-6 porcji 
(3) 7, 8 lub 9 porcji 
(4) 10 lub więcej                        £

7. Jak często w ciągu ostatniego roku do-
świadczał(a) Pan/Pani poczucia winy lub wy-
rzutów sumienia po wypiciu alkoholu?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie     £

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej 
porcji podczas jednej okazji?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie  
 
                    £

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie 
był(a) Pan/Pani w stanie z powodu picia 
przypomnieć sobie co wydarzyło się po-
przedniego wieczoru?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie     £

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwier-
dzał(a) Pan/Pani, że nie może zaprzestać pi-
cia po jego rozpoczęciu?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie     £

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna 
osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
(0) nie 
(2) tak, ale nie w ostatnim roku 
(4) tak, w ciągu ostatniego roku 
 
 
                     £

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zda-
rzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoho-
lu zrobić coś niewłaściwego, co naruszało-
by normy i zwyczaje przyjęte w Pana/Pani 
środowisku?
(0) nigdy 
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu 
(4) codziennie lub prawie codziennie     £

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel 
albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem 
lub sugerował jego ograniczenie?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku 
 
 
 
                     £

Tutaj zapisz sumę punktów ogółem
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PONIŻEJ 8 PUNKTÓW

• Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie 
pytania – możesz być spokojny. Twoje picie nie powinno skutkować pro-
blemami ani dla ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 
odpowiedziałeś „nigdy”.

• Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmo-
wania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami 
i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga 
za sobą ryzyko szkód dla ciebie lub innych.

• Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW

• Ten wynik oznacza, że Twoje picie jest ryzykowne. Nawet jeśli nie odczu-
wasz jeszcze negatywnych skutków picia – bądź pewien, że pojawią się 
one, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.

• Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholo-
wych.

• Nie upijaj się.

• Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, 
gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW

• Ten wynik oznacza picie szkodliwe. 

• Powinieneś ograniczyć picie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak 
i ilość spożywanego alkoholu.

• Umów się ze sobą na nieprzekraczanie limitu picia o niskim ryzyku szkód 
i staraj się dotrzymać obietnicy.

• Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka 
tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW

• Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu. Sprawdź to podejrzenie, 
udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia 
od alkoholu. 

• Nie warto odwlekać konsultacji, sprawdzając ponownie swoje możliwości 
ograniczenia picia.
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• Specjalista lepiej niż ten test zdiagnozuje twój problem z piciem i udzieli 
ci porady, jak go rozwiązać.

Objęcie testem przesiewowym wszystkich pacjentów byłoby zbyt dużym 
obciążeniem dla lekarzy pierwszego kontaktu, dlatego zwykle badanie ograni-
cza się do grup wysokiego ryzyka, np. mężczyźni w młodym i średnim wieku, 
pacjenci z nadciśnieniem tętniczym itp. Test może być wykonany przez lekarza 
lub pielęgniarkę. 

Wdrożenie wczesnych interwencji do podstawowej opieki zdrowotnej wy-
maga działań na dwóch etapach:

• przeszkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie posługiwania się tą meto-
dą oraz dostarczenie stosownych materiałów edukacyjnych zarówno dla 
nich, jak i dla ich pacjentów, 

• sfinansowanie realizacji tej procedury, ponieważ nie wchodzi ona w za-
kres świadczeń zdrowotnych refundowanych przez NFZ. Podstawą praw-
ną finansowania procedury jest art. 114 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z art. 4(1) ust. 1 pkt 
1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi. Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że przekazywanie środ-
ków publicznych na realizację procedury powinno odbywać się poprzez 
zawarcie umowy, o której mowa w art. 115 ust. 1 i art. 116 ustawy o dzia-
łalności leczniczej. 

6. Podejmowanie działań profilaktycznych w środowisku pracy.

Oddziaływania profilaktyczne powinny obejmować zarówno pracowni-
ków, jak i kadrę kierowniczą. Mogą to być działania edukacyjne, np. umiesz-
czenie w biuletynie pracowniczym, wewnętrznej, dostępnej tylko dla pracow-
ników stronie internetowej informacji dotyczących problemów alkoholowych 
oraz miejsc, gdzie można szukać pomocy. Można też zorganizować profilak-
tyczne warsztaty edukacyjne czy szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące 
rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych u pracowników i podejmowania sto-
sownych interwencji motywujących do szukania profesjonalnej pomocy. 

III. Działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych

1. Systematyczne informowanie o dostępnej ofercie pomocy za pośrednictwem 
strony internetowej, druku broszur, ulotek, plakatów, dodatku do gazety, bloku 
informacyjnego w lokalnej telewizji/radiu itp. 
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System informowania o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy powi-
nien stanowić niezbędny element każdego gminnego programu i mieć charak-
ter systematyczny. Często osobom, które od lat i na co dzień zajmują się rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych, wydaje się, że skoro jakieś miejsce działa 
od lat, to mieszkańcy muszą o nim wiedzieć. Tymczasem, jeśli ktoś nie potrze-
bował tego rodzaju pomocy, to po prostu nie szukał takich placówek.

W jaki sposób informować i gdzie?30

Zawsze warto nieco bliżej scharakteryzować daną placówkę poza poda-
niem samej nazwy, kontaktu i godzin otwarcia. Tak więc, jeśli zapraszamy do 
punktu konsultacyjnego, napiszmy o rodzajach pomocy, jakich ten punkt udzie-
la; jeśli informujemy o hostelu dla osób doświadczających przemocy, dodajmy, 
że ośrodek prowadzi także zajęcia dla dzieci (jeśli prowadzi). Unikajmy także 
etykiet – nazywanie kogoś alkoholikiem, ofiarą czy sprawcą przemocy nie bu-
duje dobrego wstępu do dalszych kontaktów. A więc raczej − punkt konsulta-
cyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a nie − punkt konsultacyj-
ny dla osób uzależnionych; nie przyjdzie do niego ktoś kto nie identyfikuje się 
z taką diagnozą, a jedynie jest zaniepokojony swoim piciem i chce się czegoś 
więcej dowiedzieć. I koniecznie dodajmy, że pomoc udzielana jest bezpłatnie 
zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. Dziś usługi psy-
chologiczno-terapeutyczne są szeroko reklamowane, ale zwykle trzeba za nie 
płacić, dlatego musimy w sposób szczególny zadbać o tego rodzaju zapis. Odpo-
wiedź na pytanie, gdzie umieszczać informacje o dostępnych miejscach pomo-
cy, wydaje się oczywista – wszędzie tam, gdzie przychodzą ludzie. Będą to więc 
wszystkie tzw. miejsca użyteczności publicznej – urzędy gmin, ośrodki pomocy 
społecznej, szkoły, sądy, biblioteki, ale także sklepy, supermarkety i kościoły. 
Przygotowanie tych informacji w formie plakatu, ulotki czy też w postaci za-
pisanej kartki w formacie A3 nie powinno być trudne. Zalecam jednak pewną 
ostrożność w korzystaniu z ulotek. Z jednej strony są tanie i można ich wypro-
dukować dużo, ale z drugiej jest ich wszędzie tak dużo, że ludzie ich nie czyta-
ją. Również dystrybucja ulotek musi być przemyślana; nie rozdawajmy ich na 
ulicach i nie wkładajmy mieszkańcom do ich skrzynek pocztowych, bo znikną 
między innymi materiałami promocyjnymi, ale raczej rozłóżmy je w miejscach 
użyteczności publicznej tak, aby wzięli je chętni i poszukujący pomocy. I pa-
miętajmy, aby zawsze uzyskać zgodę właścicieli/gospodarzy instytucji, w któ-
rych zamierzamy nasze materiały informacyjne umieścić. W ramach gminne-
go programu warto wykupić stałą rubrykę w lokalnej prasie i systematycznie 
przypominać o placówkach pomocowych, nie tylko tych działających w gminie, 
ale też powiatowych. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w małych gminach in-

30 Niniejszy fragment pochodzi z artykułu K. Łukowska, Informowanie i edukowanie − niezbędny, 
ale niedoceniany element gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
„Świat Problemów” nr 12/2013.
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frastruktura pomocy dla osób doświadczających przemocy, może nie być tak 
rozbudowana, jak w powiecie. 

Warto też zamieszczać informacje o ofercie pomocy na stronie interneto-
wej urzędu, należy jednak pamiętać, że wciąż wiele osób, zwłaszcza starszych 
czy niezbyt zamożnych, nie ma dostępu do internetu i nie skorzysta z informa-
cji zawartych w sieci. Internet nie może zastąpić tradycyjnych, czyli papiero-
wych form komunikowania się z mieszkańcami. 

2. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w tym podnoszenie kompetencji osób, które z racji wykonywa-
nych zawodów stykają się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie. 

Działania edukacyjne mogą obejmować takie formy, jak: organizowanie 
szkoleń, konferencji, paneli dyskusyjnych, a także kampanii społecznych. Gmi-
ny mogą samodzielnie organizować lub przystępować do kampanii inicjowa-
nych na szczeblu centralnym przez instytucje publiczne lub organizacje po-
zarządowe. Należy jednak wiedzieć, że jednorazowe akcje kampanijne same 
w sobie nie przyczyniają się do zmiany zachowań, choć stanowią na pewno war-
tościowe uzupełnienie systematycznie prowadzonych działań. Dobrym roz-
wiązaniem jest uzupełnienie realizowanych kampanii działaniami wykracza-
jącymi poza sam przekaz medialny (narady, szkolenia, materiały edukacyjne, 
wywiady z ekspertami itp.), np. poza spotem reklamowych i radiowym doty-
czącym przemocy wobec dzieci i poza ulotkami na ten temat, gmina organizu-
je dodatkowo w ramach kampanii szkolenia dla nauczycieli i wychowawców 
przedszkoli, dotyczące rozpoznawania dziecka krzywdzonego i form pomocy. 

W ramach diagnozy lokalnych potrzeb szkoleniowych w tym względzie 
warto postawić sobie takie oto pytania: 

• Czy nauczyciele i pedagodzy ze szkół, które podlegają gminie, posiadają 
wiedzę dotyczącego tego, jak funkcjonują dzieci z rodzin z problemem al-
koholowym i jak, nie zamieniając szkoły w placówkę terapeutyczną, moż-
na z nimi pracować? 

• Czy wychowawcy w świetlicach tzw. socjoterapeutycznych naprawdę są 
przygotowani do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi? Czy mają za sobą 
odpowiednie kursy i szkolenia? 

• Czy osoby spotykające się w ramach grupy roboczej z ofiarami i spraw-
cami przemocy mają przygotowanie do tego rodzaju kontaktu i rozmów? 

• Czy my, jako członkowie gminnej komisji, uczyliśmy się, jak prowadzić 
rozmowę z osobą zobowiązywaną do leczenia odwykowego? Czy wiemy, 
jak radzić sobie z tak powszechnym oporem ze strony tych osób? 



112

Katarzyna Łukowska

• Czy nauczyciele mieli okazję uczestniczyć kiedyś w warsztatach na temat 
skutecznych strategii profilaktycznych? Czy wiedzą, w jaki sposób rozpo-
znać dobry program profilaktyczny?

• Czy księża z naszych parafii rozumieją specyfikę uzależnienia i przemocy 
w rodzinie? Czy poza wsparciem duchowym wiedzą, do jakich placówek 
pomocowych skierować osoby doświadczające tego rodzaju problemów?

• Kiedy ostatnio organizowaliśmy warsztaty dla sprzedawców napojów al-
koholowych? Czy to były warsztaty czy krótka pogadanka? 

Planowanie działań edukacyjnych nie jest zadaniem łatwym, wymaga bo-
wiem od nas samych sporej wiedzy dotyczącej tego kogo, z jakich tematów 
dokształcać, w jakich formach (wykłady czy warsztaty?) i ile takie szkolenie 
powinno trwać? O ile można sobie wyobrazić dwudniowe szkolenie przygoto-
wujące do rozmowy z klientami w ramach procedury zobowiązywania do le-
czenia odwykowego (koniecznie forma warsztatowa), to już nauczenie technik 
pracy socjoterapeutycznej wymaga zdecydowanie dłuższych form, obejmują-
cych zarówno wykłady, jak i warsztaty uzupełnione wykonywaniem ćwiczeń 
między kolejnymi sesjami. Dla przykładu kurs socjoterapii realizowany na zle-
cenie PARPA obejmuje 120 godzin. Z kolei szkolenia z zakresu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinnie często ograniczają się tylko do aspektów prawnych 
(te mogą być przekazane w formie wykładów), zupełnie pomijając zagadnienia 
kontaktu z klientami grup roboczych (te wymagają ćwiczeń warsztatowych). 
Podobnie szkolenia skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych po-
winny uwzględniać nie tylko aspekty prawne (te najczęściej dotyczą omó-
wienia konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim), ale przede 
wszystkim powinny być okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w za-
kresie asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu oraz radzenia sobie w in-
nych trudnych sytuacjach. Ostatnia ważna sprawa to wybór osoby, która takie 
szkolenie poprowadzi. Nie bójmy się pytać o dotychczasowe doświadczenie dy-
daktyczne i je sprawdzać, prośmy o rekomendacje, starajmy się choćby telefo-
nicznie porozmawiać z potencjalnym wykładowcą (to dobra okazja do lepszej 
orientacji w zakresie jego kompetencji, a także sprawdzenie jakości komuni-
kacji), i pamiętajmy, że cena nie może stanowić jedynego kryterium wyboru. 
PARPA w swoich rekomendacjach proponuje uzależnić stawkę od kwalifika-
cji wykładowcy oraz od liczby godzin wykładowych i liczby uczestników. Przy 
czym stawka za wykład zwykle jest wyższa w porównaniu z innymi formami 
prowadzenia zajęć, takimi jak seminaria czy warsztaty. W przypadku wykła-
dów należy zawsze oczekiwać konspektu razem z podaniem literatury i aktów 
prawnych, z których nasz prelegent korzystał. Wspieranie osób pracujących za-
wodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych może być reali-
zowane także przez prenumeratę czasopism, takich jak: „Świat Problemów”, 
„Remedium”, „Niebieska Linia” oraz zakup specjalistycznych publikacji czy ma-
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teriałów multimedialnych. Tak więc podnoszenie kompetencji poprzez różne 
formy edukacji bezpośredniej wymaga rzetelnej pracy koncepcyjnej i nie może 
być całkowicie spontaniczne. Zauważmy też, że ostatecznym beneficjentem 
działań edukacyjnych są osoby uzależnione, ich rodziny, dzieci, nastolatki się-
gające po alkohol, osoby doznające przemocy itp. To oni mają trafić do kompe-
tentnych osób, które udzielą im stosownej pomocy i wsparcia, a naszym za-
daniem w ramach gminnego programu jest zapewnienie odpowiedniego 
systemu doskonalenia umiejętności przedstawicielom poszczególnych 
służb i instytucji.

Nie zapominajmy także, że wśród adresatów naszych działań edukacyj-
nych szczególne miejsce zajmują radni. Trzeba ich systematycznie oswajać z te-
matyką problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy. Można to ro-
bić przekazując im co jakiś czas materiały edukacyjne w postaci broszurek czy 
publikacji związanych z tą tematyką. I koniecznie trzeba ich na bieżąco infor-
mować o swoich działaniach, np. w formie kwartalnych sprawozdań (nie muszą 
być wymagane uchwałą, żeby je przygotować!) albo tzw. newsletterów gminnej 
komisji czy po prostu listu skierowanego do radnych. Zorganizowaliśmy szko-
lenie dla sprzedawców i zostało ono wysoko ocenione – pochwalmy się tym! 
Przeprowadziliśmy szkolenie dla osób wchodzących w skład grup roboczych? 
Uruchomiliśmy punkt konsultacyjny? Poinformujmy o tym naszych radnych! 
A może uda się zaprosić eksperta na sesję rady gminy, gdzie jeden z punktów 
obrad będzie dotyczył np. zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych? (Łukowska, 2014). 

3. Realizacja badań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w tym monitorowanie problemów alkoholowych w gminie. 

Poza badaniami które są użyteczne z punktu widzenia lokalnej diagnozy 
(omówione w rozdziale …) gmina może także finansować ewaluację progra-
mów profilaktycznych/ socjoterapeutycznych, innych działań podejmowanych 
w ramach gminnego programu oraz projektów badawczych zwiększających 
wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. 

4.3.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Celem tego zadania jest wspieranie różnych podmiotów oraz osób fizycz-
nych w działalności, którą prowadzą na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

Działania wskazane do realizacji dla samorządów gminnych w Naro-
dowym Programie Zdrowia, które wpisują się w wyżej wskazany obszar 
ustawy:
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3.1.2. Szkolenie kadr:

2) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, 
w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Realizator: JST, MS, MZ, MEN, OHP, MRPiPS, Policja, Prokurator Generalny, 
 PARPA, ORE

3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa:

4) wspieranie działalności środowisk abstynenckich;

Realizator: PARPA, JST

Wśród różnych podmiotów wspieranych w ramach gminnego programu, 
szczególne miejsce zajmują stowarzyszenia abstynenckie. Jako grupa osób 
z podobnymi doświadczeniami mogą stanowić dla siebie wartościowe miej-
sce wsparcia, budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz nauki życia 
w trzeźwości. Prowadzą one działania na dwóch płaszczyznach31:

• wewnętrznej – na rzecz swoich członków, osób uzależnionych oraz ich ro-
dzin, 

• zewnętrzną – na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenia umożliwiają swoim członkom korzystanie z różnych form 
aktywności, do których należą m.in.: warsztaty i treningi rozwoju osobiste-
go, spotkania rodzinne, zajęcia sportowe i turystyczne, wspieranie w szukaniu 
pracy, pomoc prawna (Woronowicz, 2008).

Pytanie 16
Czym różni się grupa AA od stowarzyszenia abstynenckiego?
Obydwa podmioty należą do ruchów samopomocowych, ale różnią się statusem prawnym. 
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, i po wpisaniu do reje-
stru zyskuje osobowość prawną, ma także statut określający szczegółowe obszary działalno-
ści, natomiast grupa AA to całkowicie pozaformalna wspólnota trzeźwościowa. Jej cele najle-
piej określa Preambuła: „Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą 
się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem 
i innym pomagać w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć 
zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat (w stowarzyszeniach zwykle są 
składki – przyp. K.Ł.), jesteśmy samowystarczalni poprzez dobrowolne datki. Wspólnota AA 
nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią czy organizacją lub instytucją; nie anga-
żuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. (Stowa-
rzyszenia z kolei są zachęcane do aktywnego włączania się w lokalną politykę wobec alkoho-
lu − przyp. K.Ł.). Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym 
alkoholikom w osiąganiu trzeźwości” (cyt. za Woronowicz, 2008, s. 201).

31 Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich są dostępne na stronie Krajowej Rady Związ-
ków i Stowarzyszeń Abstynenckich http://www.krajowarada.pl.
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Biorąc pod uwagę formę organizacyjno-prawną tylko stowarzyszenia mogą ubiegać się o do-
tacje z gminy. Natomiast samorząd może wesprzeć ruch AA, udostępniając nieodpłatnie lokal 
należący do gminy na spotkania grup AA. 

Na jakie działania można przeznaczyć środki finansowe w ramach gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? 

1. Finansowanie zajęć o charakterze rehabilitacyjnym organizowanych przez 
stowarzyszenia abstynenckie.

Zajęcia takie są skierowane do osób uzależnionych i/lub członków ich ro-
dzin, w tym także dzieci. Mogą mieć formę warsztatów albo treningów, mogą 
być realizowane stacjonarnie, jak również wyjazdowo. To gmina podejmuje de-
cyzję czy sfinansować takie zajęcia w całości, czy je dofinansować. Należy przy 
tym brać pod uwagę możliwości finansowe osób, do jakich ta pomoc jest skie-
rowana. Przykładowo, jeśli stowarzyszenie działa na terenie, gdzie jest duże 
bezrobocie, to należy rozważyć pełne albo przynajmniej prawie pełne sfinan-
sowanie takich zajęć dla uczestników. 

Finansując zajęcia o charakterze pomocy psychologicznej/warsztatów psy-
chologicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy osoby prowadzące 
mają odpowiednie kompetencje do pracy z grupą osób uzależnionych i ewentu-
alnie ich rodzin, jeśli zajęcia są skierowane również do nich. 

2. Finansowanie/wspieranie działań z zakresu promowania zdrowego i trzeź-
wego stylu życia dla osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. 

Do działań takich należą różnego rodzaju wyjazdy o charakterze turystycz-
no-integracyjnym, organizowane „dni trzeźwości”, festyny, projekty sportowe 
czy inne spotkania tematyczne itp. Przedsięwzięcia takie pełnią dwie funkcje: 
promują działalność trzeźwościową stowarzyszeń, ale także, co jest ogrom-
nie ważne dla procesu zdrowienia, integrują członków stowarzyszeń oraz ich 
rodziny. 

3. Aktywna współpraca ze stowarzyszeniami poprzez konsultowanie projektu 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przy czym należy pamiętać, że jest to dobra praktyka. Bowiem gminny pro-
gram rozwiązywania problemów alkoholowych nie jest aktem normatywnym 
powszechnie obowiązującym, którego konsultowanie jest wymagane przepi-
sami prawa, tj. art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca może się odbywać 
również poprzez ewentualne zapewnienie udziału przedstawicieli stowarzy-
szeń abstynenckich w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
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Pytanie 17
Czy gmina może w ramach wspomagania działalności stowarzyszenia abstynenckiego, 
które jest organizacją pozarządową, sfinansować tzw. bieżące wydatki (czynsz za lokal, 
opłaty eksploatacyjne itp.)? 
Może, ale tylko wtedy, kiedy wydatki te będą elementem zadania z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych realizowanego przez to stowarzyszenie i finansowane-
go przez gminę. Nie ma możliwości przekazania tzw. dotacji podmiotowej, która obejmowała-
by tylko i wyłącznie wydatki bieżące danej organizacji. 
Wydatki te można byłoby uwzględnić np. w takiej sytuacji: stowarzyszenie w ramach umo-
wy zawartej z gminą, w oparciu o tryb konkursowy z ustawy o zdrowiu publicznym, prowa-
dzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Usługi są świadczone w lokalu 
wynajmowanym albo stanowiącym własność stowarzyszenia. W ramach umowy dotacyj-
nej gmina pokrywa koszty realizacji tego zadania, czyli wynagrodzenie osób dyżurujących 
w punkcie, a dodatkowo elementem umowy dotacyjnej są np. koszty utrzymania lokalu, zakup 
materiałów biurowych, środków czystości i opłaty za telefon. 

Wspomaganie, o którym mowa w ustawie, nie oznacza tylko i wyłącznie 
bezpośredniego przekazania środków finansowych instytucjom i organiza-
cjom; może się odbywać również w formie zaproszenia ich przedstawicieli na 
organizowane szkolenia i konferencje, przekazanie materiałów edukacyjnych, 
prenumeratę specjalistycznych czasopism, podejmowanie wspólnych przed-
sięwzięć na rzecz profilaktyki itp. 

Przykładem działań edukacyjnych była kampania zorganizowana przez PARPA i adresowana 
do osób duchownych „Motywujmy do zmiany”. Jej celem było zwiększenie kompetencji osób 
duchownych w zakresie udzielania pomocy i rozmowy z osobami uzależnionymi i członkami 
ich rodzin. Podręcznik i filmy przygotowane w ramach kampanii są dostępne na stronie www.
motywujmydozmiany.pl i mogą być wykorzystane przez samorządy do podobnych inicjatyw 
szkoleniowych skierowanych do tej grupy. 

Należy jednak pamiętać, aby wsparcie udzielane instytucjom w ramach 
gminnego programu nie zastępowało ich statutowych zadań, np. nie jest pra-
widłowe finansowanie bieżącej działalności izb wytrzeźwień, kwestionowane 
m.in. przez PARPA32 oraz NIK. Zapewnienie funkcjonowania izbie wytrzeźwień 
jest zadaniem związanym z porządkiem publicznym i wynika z ustawy o samo-
rządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 13. W tym kontekście gmina w ramach środ-
ków z tzw. korkowego mogłaby wesprzeć realizację programów wykraczają-
cych poza statutowe zadania izby. „Podobnie współpraca z policją nie może 
oznaczać finansowania ich bieżącej działalności np. poprzez zakup samocho-
dów czy paliwa celem transportu osób nietrzeźwych” (Rekomendacje, 2018).

32 Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2018 roku. 
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4.3.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego

Działania wskazane do realizacji dla samorządów gminnych w Narodo-
wym Programie Zdrowia, które wpisują się w wyżej wskazany obszar 
ustawy:

3.1.3. Zadania regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepi-
sów, w tym:

2) zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dys-
trybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych;

Realizator: MS, UOKiK, PARPA, KRRiT, SC, MF, prokuratura, Policja, SG, JST, MR

 1. Istotą funkcji oskarżyciela publicznego jest możliwość występowania 
z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. 

 2. Gmina może podejmować tego rodzaju interwencję w przypadku załama-
nia zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim lub nietrzeźwym, 
pod zastaw lub na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy na-
pojów alkoholowych.

Pytanie 18 
Jaka jest przewidziana odpowiedzialność karna za naruszenie zakazów związanych 
z reklamą i promocją napojów alkoholowych? 
Zgodnie z art. 45 [2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
„kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 [1] prowadzi reklamę lub promocje napojów 
alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 13 [1] 
ust 5 i 6 podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych”.
Naruszenie zakazów może być też przesłanką do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych ze względu na nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad i warunków sprze-
daży napojów alkoholowych (art. 18 ust. 10 pkt 2 w zw. art. 18 ust. 7 pkt 9). 

 3. Zanim akt oskarżenia trafi do sądu musi być przeprowadzone postępo-
wanie przygotowawcze, którego celem jest m.in. zebranie, zabezpieczenie 
i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.  Gmina nie po-
siada uprawnień do prowadzenia dochodzenia, ale może złożyć do policji 
wniosek o wszczęcie postępowania dowodowego. Policja powinna powia-
domić o wszczęciu takiego postępowania gminę i prokuratora. 

 4. Akt oskarżenia do sądu musi wnieść gmina, ale jego projekt może przy-
gotować policja. Formalne wymogi, jakie musi spełniać akt oskarżenia, 
określają art. 332-334 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępo-
wania karnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 z późn. zm.).
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 5. Zwracając się do policji o wszczęcie postępowania dowodowego gmina 
może wskazać konkretne osoby jako świadków (mogą to być członkowie 
gminnej komisji), przekazać materiały dowodowe, którymi dysponuje, np. 
zdjęcia, protokoły itp.

 6. Świadkiem oskarżenia nie może być ta sama osoba, która będzie występo-
wała jako oskarżyciel publiczny.

 7. Wójt/burmistrz/prezydent miasta może w drodze upoważnienia wska-
zać osobę, która będzie reprezentowała gminę w charakterze oskarży-
ciela publicznego (może to być np. radca prawny). Wynagrodzenie takiej 
osoby może być sfinansowane w ramach gminnego programu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Taka osoba powinna mery-
torycznie koordynować takie postępowanie i pomóc gminie przygotować 
akt oskarżenia. 

4.3.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 
i finansowanie centrów integracji społecznej

Finansowanie centrów integracji społecznej w ramach gminnego progra-
mu powinno być proporcjonalne do udziału w zajęciach CIS-u osób uzależnio-
nych od alkoholu i współuzależnionych33. Obecnie Ustawa z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1828, z późn. zm.) nie 
wymaga, aby osoby uzależnione przed przyjęciem do centrów integracji spo-
łecznej, musiały ukończyć program psychoterapii w zakładzie lecznictwa od-
wykowego. Zmiana powyższa miała miejsce 24 października 2015 r. w wyniku 
nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Proporcjonalny spo-
sób finansowania CIS-ów wynika z tego, że po pierwsze, art. 41 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi o integra-
cji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a nie wszystkich osób wyklu-
czonych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym − „prowadzenie działań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inte-
gracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu (wyr. K.Ł.) należy do zadań 
własnych gmin”, a po drugie, klientami centrów integracji społecznej poza oso-
bami uzależnionymi są:

33 W związku z wydanymi przez PARPA Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. oraz stanowiskiem Mi-
nisterstwa Zdrowia dotyczącym możliwości finansowania z gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych uczestnictwa osób współuzależnionych w zajęciach 
reintegracyjnych odbywających się w centrach integracji społecznej, niniejszym informujemy sa-
morządy gminne, iż wprowadzenie tego rodzaju wydatku i zadania do gminnych programów na-
leży uznać za prawidłowe i rekomendowane do realizacji (www.parpa.pl aktualności). 
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• bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomno-
ści w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

• uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających (tu również 
zrezygnowano z wymogu ukończenia programu terapeutycznego w za-
kładzie opieki zdrowotnej),

• chorzy psychicznie,

• długotrwale bezrobotni,

• zwalniani z zakładów karnych mający trudności w integracji ze środowi-
skiem,

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji

• osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Według danych z PARPA w 2017 roku 91 gmin dofinansowało centra inte-
gracji społecznej. CIS-y funkcjonowały na terenie 166 gmin.

Pytanie 19
Czy gmina ma obowiązek realizować wszystkie zadania wymienione w art. 41 ust. 1 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 
Samorząd gminny ma obowiązek każdego roku przyjąć uchwałę w sprawie gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast nie musi realizować 
każdego zadania wskazanego w art. 41 ust. 1. Ustawodawca w art. 41 ust. 1 w pkt 1-6, używając 
określenia „w szczególności”, wskazuje zadania, jakie obejmuje profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych, jednak w tym przypadku, po pierwsze, gmina ma dowolność w spo-
sobie ich realizacji, czyli w oparciu o rozeznane potrzeby swojej wspólnoty i możliwości decy-
duje o tym, jakie konkretne działania podejmie, a po drugie, wydaje się, że wymienione zada-
nia mają raczej charakter pewnych rekomendacji ze strony ustawodawcy (stąd sformułowanie 
„w szczególności”), nie stanowią natomiast katalogu zadań obligatoryjnych. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie, że każda gmina w Polsce finansuje centra integracji społecznej, mimo że 
ustawa wskazuje na ten rodzaj zadań w ramach gminnego programu. W większości gmin ani 
w ich okolicach nie ma CIS-ów, a dodatkowo wobec ograniczonych środków finansowych z tzw. 
korkowego wiele gmin nie stać na to, aby realizować wszystkie zadania gminnego progra-
mu, nawet jeśli CIS-y by funkcjonowały. Za taką interpretacją przemawia również fakt, że nie 
obserwuje się, aby organy nadzorujące stosowały administracyjne środki przymusu w przy-
padku braku zapisów dotyczących finasowania centrów integracji społecznej i żeby zmuszały 
gminy do realizacji tego zadania, jeśli nie ma takich potrzeb albo wystarczających środków.
Warto podkreślić, że katalog obszarów wskazanych w art. 41 ustawy nie stanowi katalogu za-
mkniętego. Natomiast cokolwiek tam dopiszemy, musi mieć związek z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych. Przykładem takiego obszaru jest przeciwdziałanie nie-
trzeźwości kierowców – należy do profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
choć nie zostało wskazane wprost w ustawie. 
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Pytanie 20
Czy można finansować wynagrodzenie pełnomocnika ze środków z tzw. korkowego? 
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy przedstawić krytyczne stanowisko Najwyższej 
Izby Kontroli Delegatury w Warszawie34. NIK wskazała m.in., że mimo iż zasady wynagradza-
nia pełnomocnika zostały określone w gminnych programach, to było to, zdaniem NIK, nie-
zgodne z art. 4¹ ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który upoważnia do określenia 
w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych jedynie zasad wynagra-
dzania członków gminnych komisji.
Warto przytoczyć także stanowisko Najwyższej Izby Kontroli zawarte w Informacji o wyni-
kach kontroli − „Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (nr ewid. 27/2013/P/
l2/165/LPO). Otóż NIK zakwestionowała również legalność kwalifikowania wynagrodzeń 
pełnomocników burmistrzów (prezydentów miast) i innych pracowników skontrolowanych 
jednostek wykonujących czynności związane z administrowaniem sprawami z zakresu prze-
ciwdziałania uzależnieniom oraz kosztów administracyjnych związanych z działalnością 
gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako koszty reali-
zacji zadań określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości”.
Jednocześnie należy wskazać, że w tej sprawie nie wypowiadały się sądy administracyjne, nie 
było też negatywnych rozstrzygnięć wojewódzkich organów nadzorczych. 
Do kwestii zatrudnienia pełnomocnika ale w nieco innym kontekście, odniósł się wojewoda lu-
buski w rozstrzygnięciu nadzorczym NK-I.4131.55.2013.ACze, gdzie jest mowa, że „W świetle 
powyższych uregulowanie zawarte w pkt. 2 Rozdziału II programu, iż pełnomocnik wójta do 
spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest zatrudniony na podstawie 
umowy-zlecenia, narusza ustawowo określone kompetencje wójta. Powołanie pełnomocnika, 
określenie jego kompetencji oraz uregulowanie kwestii związanych z jego zatrudnieniem jest 
uprawnieniem wójta, a nie rady gminy. Do kompetencji rady gminy, stosownie do cytowanego 
wyżej art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na-
leży tylko określenie zasad wynagradzania członków Komisji”. 

Pytanie 21 
Czy rada gminy może podjąć decyzję o tym, że członkowie gminnej komisji będą wyko-
nywać swoją prace nieodpłatnie?
Brak jest formalno-prawnych możliwości, aby członkowie (lub któryś z członków) gmin-
nej komisji nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę w gminnej komisji. Potwierdza to 
np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 15 marca 2006 r. (sygn. akt 
P.N.II.A.Ch.0911-44/06), w którym stwierdzono nieważność zapisów o treści: „Członkowie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą wykonywać swoje czynno-
ści nieodpłatnie”, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2006 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/202/06 Rady 
Gminy Szepietowo z dnia 20 lutego 2006 r.
Każdy członek gminnej komisji ma obowiązek otrzymywać wynagrodzenie – bez względu na 
wykonywany przez niego zawód lub piastowany urząd. 

34 Wystąpienie pokontrolne LWA-4114-05-06/2011 I/l 1/005.



121

Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Poradnik dla samorządowców

Pytanie 22
W jaki sposób można ustalić wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych?
Zapis ustawowy w art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, który stanowi, że rada gminy w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych określa zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, nie wskazuje formy wynagrodzenia, pozostawiając decy-
zję w tym względzie organowi stanowiącemu gminy. 
W praktyce stosuje się najczęściej kwotową stawkę wyrażoną bezpośrednio w gminnym pro-
gramie (przykładowo – określona kwotowo stawka za miesiąc albo za posiedzenie lub też 
wynagrodzenie stanowiące odpowiednią wartość procentową np. najniższego wynagrodze-
nia w skali kraju, średniego wynagrodzenia itp.). W gminnym programie może być wskazana 
nie tylko wysokość, ale także zasady wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia członków gmin-
nych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być zróżnicowane ze względu na 
funkcję, jaką pełnią (np. przewodniczący komisji, sekretarz) albo też w zależności od rodza-
ju pracy np. inne wynagrodzenie za kontrole punktów sprzedaży, inne za posiedzenie, a jesz-
cze inne za rozmowę z osobami w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 
Należy także zwrócić uwagę, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia są zapisy w gminnym 
programie oraz fakt powołania do składu gminnej komisji, zatem umowy cywilnoprawne są 
wtórne wobec zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 
Warto w tym miejscu przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 11 kwietnia 2017 r. (II GSK 2108/15): „Przepis art. 41 ust. 5 ustawy z 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umocowuje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego do określenia w gminnych programach rozwiązywania problemów 
alkoholowych »zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych«. Ustawodawca posłużył się zatem szerokim sformułowaniem »zasady wyna-
gradzania«, a nie pojęciem »wynagrodzenie«, Przy takim, relatywnie szerokim, sformułowa-
niu upoważnienia ustawowego, nie ma podstaw prawnych do odwoływania się do definicji 
wynagrodzenia nawiązującej do stosunku pracy i relacji przewidzianych w kodeksie pracy, 
jak to proponuje skarżący kasacyjnie. W treści upoważnienia ustawodawca nie użył bowiem 
pojęcia »wynagrodzenie«, lecz pojęcia »zasady wynagradzania«. Koszty podróży służbowych 
mieszczą się w zakresie pojęcia »zasad wynagradzania« członków gminnych komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych. Wobec braku normatywnej definicji zasad wynagradza-
nia, odwołanie się do wykładni językowej pozwala bowiem objąć tym pojęciem zarówno wy-
nagrodzenie-zapłatę za pracę, jak też wynagrodzenie-odszkodowanie za koszty poniesione 
przy wykonywaniu zadań, w tym zatem także wynagrodzenie strat, jakie ponosi członek ko-
misji, wydatkując swoje środki na odbycie podróży służbowej. Trafnie zatem ocenił Sąd I in-
stancji, że ustalone w zakwestionowanej przez organ nadzoru części uchwały zasady zwrotu 
kosztów podróży służbowych członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych mieszczą się w zakresie tego upoważnienia ustawowego”.
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Rozdział 5 

Ograniczenie dostępności alkoholu w gminie

5.1. Ograniczenie dostępności alkoholu w gminie – 
podstawy prawne i dowody naukowe 

Jak wspomniano już wcześniej, polityka wobec alkoholu jest polityką regla-
mentacyjną, a znacząca część kompetencji w tym zakresie została przekazana 
na szczebel samorządu gminnego. Ograniczenie dostępności alkoholu jest jed-
nym z zasadniczych instrumentów służących ograniczeniu spożycia alkoholu, 
które wymienia art. 2 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi.

W odniesieniu do alkoholu wyróżniamy dwa rodzaje dostępności:

• ekonomiczną − to relacja między ceną alkoholu a dochodami konsumen-
tów; cena jest regulowana głównie wysokością podatku akcyzowego, lecz 
możliwe jest także wprowadzanie sterowania ceną napojów alkoholo-
wych instrumentami nieopartymi bezpośrednio na działaniach w sferze 
podatkowej, np. poprzez określenie ceny minimalnej porcji standardowej 
alkoholu, cenę taką wprowadziła Szkocja, 

• fizyczną − to gęstość punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich roz-
mieszczenie w terenie oraz godziny otwarcia.

W ramach ograniczania dostępności alkoholu ustawodawca wprowadził 
regulacje centralne czyli wynikające wprost z ustawy, takie jak:

 1) zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (art. 14 ust. 2a usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

 2) zakazy sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu we wskazanych 
miejscach takich jak np. tereny szkół oraz innych zakładów i placówek 
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na te-
renie zakładów pracy, w środkach i obiektach transportu publicznego, 
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z wyjątkami wskazanymi w ustawie (art. 14 ust 1-2, art. 14 ust. 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

 3) ograniczenia w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych określonym 
kategoriom konsumentów np. zakaz sprzedaży napojów alkoholowych 
osobom niepełnoletnim czy też osobom, których zachowanie wskazuje na 
to, że znajdują się w stanie nietrzeźwości (art. 15 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

 4) ograniczenie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
do zawartości nie większej niż 3,5% alkoholu na imprezie masowej, z wy-
łączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz zakaz sprze-
daży w twardych opakowaniach, takich jak szkło czy metal, a także inne 
tworzywa sztuczne, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznacze-
niem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego (art. 8a 
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych − 
Dz.U. z 2017, poz. 1160 ze zm.).

oraz regulacje lokalne, a więc wprowadzane przez samorząd, ale jednocze-
śnie wynikające wprost z upoważnienia ustawowego, np.:

 1) ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych dla terenu całej gminy lub z podziałem na poszczególne jednostki 
pomocnicze (art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

 2) ustalane zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów al-
koholowych (art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi);

 3) możliwość wprowadzenia przez radę gminy zakazu sprzedaży alkoholu 
w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, innych niż 
wskazanych w ustawie, ze względu na ich charakter (art. 14 ust. 6 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

 4) możliwość regulacji godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
w sklepach (art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi).

Niektóre instrumenty prawne w zakresie utrudnień w dostępie do alkoholu 
stanowią ograniczenia dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców, jak choćby 
zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

Najczęstszym błędem przy podejmowaniu uchwał przez samorządy gmin-
ne jest przekroczenie regulacji ustawowej lub podjęcie uchwał bez stosowane-
go upoważnienia, dlatego warto przypomnieć, że zgodnie z Konstytucją, „Or-
gany samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, 
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawia-
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ją akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów” 
(art. 94). Doprecyzowały to w swoim orzecznictwie sądy: 

„Akt prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego sta-
nowiony jest na podstawie upoważnienia ustawowego i winien być sporządza-
ny tak, by:

• jego regulacja nie wykraczała poza jakiekolwiek unormowania ustawo-
we, 

• nie czyniła wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań ustawowych, 

• nie powtarzała kwestii uregulowanych w aktach prawnych hierarchicz-
nie wyższych”. 

„Akt prawa miejscowego musi zawierać sformułowania jasne, wyczerpu-
jące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem 
luzu interpretacyjnego” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt II SA/Wr 786/11).

„Zakres i treść uchwał prawa miejscowego uwarunkowane są normami 
zawartymi w aktach wyższego rzędu. Podstawą prawną stanowienia aktów 
prawa miejscowego jest upoważnienie dla rady gminy, zawarte każdorazowo 
w ustawie, do podjęcia aktu prawa miejscowego” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. II SA /Sz 1135/11). 

Akty prawa miejscowego mają charakter aktów niższego rządu niż usta-
wa, a więc:

 1) podejmowane są jedynie, gdy przepis ustawy do tego upoważnia oraz 
że mogą one regulować jedynie kwestie wskazane w upoważnieniu;

 2) nie mogą one zawierać postanowień sprzecznych z ustawą, w której 
zawarte jest upoważnienie i na podstawie której zostały wydane, ale tak-
że z konstytucją i innymi aktami ustawodawczymi, które bezpośrednio 
lub pośrednio dotyczą tej samej materii;

 3) nie mogą samodzielnie regulować kwestii należących do tzw. mate-
rii ustawowej.

Dokonana w dalszej części poradnika analiza błędów w zakresie budowy 
uchwał zostanie pokazana w odniesieniu do ww. reguł. 

Ograniczenie dostępności alkoholu w kontekście badań naukowych

Ponieważ regulacje ograniczające dostęp do alkoholu są równocześnie ograniczeniem dla 
działalności gospodarczej, dlatego systematycznie gromadzone są dowody naukowe na temat 
związku między dostępnością a spożyciem alkoholu oraz rozmiarami różnych problemów. 
Poniżej znajduje się przegląd wybranych wyników badań i wniosków z metaanaliz
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 1) W jednym z badań amerykańskich przyglądano się, czy i jak zniesienie stanowego zakazu 
sprzedaży alkoholu na wynos w soboty w stanie Nowy Meksyk wpłynie na liczbę wypad-
ków drogowych. Okazało się, że codzienny wskaźnik wypadków związanych z alkoholem 
zwiększył się o 9%, a wypadki śmiertelne o 42%. Inne badanie, zrealizowane w stanie Ka-
rolina Północna, dowiodło, że zezwolenie w tym stanie na sprzedaż alkoholi destylowanych 
w restauracjach spowodowało wzrost liczby nocnych wypadków samochodowych wśród 
kierujących mężczyzn o 16-24%. „Dostępność alkoholu ma wpływ na wielkość konsumpcji, 
a ta z kolei ma wpływ na rozpowszechnienie problemów. Wzrost liczby punktów sprzedaży, 
przedłużenie godzin otwarcia, samoobsługa prowadzi do wzrostu konsumpcji, natomiast 
ograniczenie dostępności – do jej spadku” (Moskalewicz, Sierosławski, 2005).

 2) W 1992 roku w Los Angeles gwałtownie zmniejszyła się liczba punktów sprzedaży alko-
holu. W związku z tym zrealizowano badania sprawdzające jak to wydarzenie wpływa na 
problemy alkoholowe. Okazało się, że każde 10% redukcji placówek w każdym z obwodów 
wiązało się ze zmniejszeniem odsetka napadów o 2,6%. Mniejsza gęstość punktów sprzeda-
ży wpływa na zmniejszenie liczby osób będących pod wpływem alkoholu i ilości interakcji 
między nimi. Dlatego skuteczne są prawne oddziaływania na gęstość punktów sprzedaży 
alkoholu. W polskiej regulacji ustawodawca sięgnął po ten instrument w art. 18 ust. 3b usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określając zasady wy-
dawania zezwoleń w sytuacji, kiedy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich 
maksymalną liczbę określoną w uchwale wydanej na podstawie art. 12 ust. 1. W takiej sytu-
acji zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej 
odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od naj-
bliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą 
dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności − kryterium prowadzenia przez 
wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

 3) Badania podłużne zrealizowane w Kalifornii wykazały dodatnią zależność między gęstością 
punktów sprzedaży a wskaźnikiem maltretowania dzieci. 

 4) Z badań fińskich wynika, że zmiana punktów sprzedaży alkoholu wpływa na wielkość jego 
spożycia. Kiedy w 1969 roku rząd zezwolił na sprzedaż piwa o zawartości do 4,8% w skle-
pach spożywczych oraz ułatwił dostęp do zezwoleń na handel alkoholem i w konsekwen-
cji liczba punktów sprzedaży poza lokalem wzrosła ze 132 do ponad 17 tys., a liczba punk-
tów gastronomicznych z 940 do 4000, to okazało się, że w kolejnym roku spożycie wzrosło 
o 46%. W kolejnych pięciu latach śmiertelność spowodowana marskością wątroby wzrosła 
o 50%, liczba przyjęć na oddziały szpitalne pacjentów z psychozą alkoholową zwiększyła 
się o 110% w grupie mężczyzn i 130% w grupie kobiet. Z kolei liczba aresztowań za zakłó-
canie porządku publicznego po alkoholu wzrosła o 80% wśród mężczyzn i aż 160% wśród 
kobiet. 

 5) W Polsce na początku lat 80., kiedy zgodnie z reglamentacją każdy mógł kupić pół litra moc-
nego alkoholu miesięcznie35, liczba przyjęć do szpitali psychiatrycznych z diagnozą psycho-
zy alkoholowej spadła o 60%, a liczba zgonów w wyniku uszkodzeń ciała o 15%. 

 6) W Australii grupa społeczności aborygeńskiej zorganizowała kampanię, której celem było 
zamknięcie lokalnych pubów i sklepów w dniu wypłaty. Jej hasłem było „Nakarm naj-
pierw dzieci”. W czwartki zakazano sprzedaży alkoholu na wynos, a w inne dni ograniczo-
no ją do godzin między południem a 21.00. Dodatkowo w czwartki i piątki zamknięte były 
bary. Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że spożycie alkoholu w ciągu dwóch lat spa-
dło o 19,4%, zmniejszyła się liczba aresztowań i hospitalizacji, a odsetek przyjęć kobiet do 
schronisk zmniejszył się o 46%, co pokazuje pozytywny wpływ ograniczenia dostępności 
również na zjawisko przemocy domowej. 

35 Zdaniem Krzysztofa Kosińskiego, badacza polityki wobec alkoholu w czasach PRL, obowią-
zująca do marca 1983 roku reglamentacja kartkowa na wódkę była związana nie tylko z ówcze-
sną „walką z alkoholizmem”, ale była przede wszystkim efektem „niedoborów” alkoholu na rynku 
(Kosiński, 2008).
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Z badań przeprowadzonych w Australii wynika, że wydłużenie godzin otwarcia barów z 24.00 
do 1.00 w nocy wiązało się ze wzrostem liczby przypadków przemocy w tych lokalach o 70%. 
Z kolei, kiedy w Rejkiawiku otwarto sklepy całodobowe, wzrósł czas pracy policjantów, zwięk-
szyła się liczba przyjęć do izb wytrzeźwień oraz przypadków jazdy samochodem po spożyciu 
alkoholu. 

Ograniczenie dostępności alkoholu jest, biorąc pod uwagę dowody empiryczne, skutecz-
nym środkiem prowadzącym do zmniejszenia problemów alkoholowych, w tym spożycia, 
co w pełni uzasadnia jego zastosowanie jako środka ograniczającego swobodę działalności 
gospodarczej. 

5.2. Uchwały podejmowane przez samorząd gminny 

5.2.1. Liczba zezwoleń 

„Rada gminy w drodze uchwały ustala maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:

 1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 
18 ust. 3; (czyli  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% za-
wartości alkoholu z wyjątkiem piwa, powyżej 18% zawartości alkoholu);

 2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży;

 3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży” (art. 12 ust. 1). 

Regulacje te wprowadziła nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 roku36. 
Wcześniej rady gmin ustalały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierają-
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Nowy przepis przyznał gmi-
nom większe możliwości wpływu na dostępność napojów alkoholowych, co 
należy uznać za korzystne zarówno w świetle badań, które potwierdzają za-
leżność między dostępnością a spożyciem alkoholu a także w świetle pream-
buły ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Do tej pory gmina nie miała wpływu na to, czy punkt sprzedaży, jeśli mieścił 
się w limicie, będzie miał jedno, dwa czy trzy zezwolenia, w tej chwili przykła-
dowo przedsiębiorca może wnioskować dla swojego punktu o trzy zezwolenia, 
a dostać tylko jedno, bo pozostałe dwa będą poza limitem. Warto zauważyć, że 
w tej chwili limity zezwoleń obejmują także piwo. 

36 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z dnia 6 lu-
tego 2018 roku, poz. 310). 
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Pytanie 23
Czy ustalając liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem można podzielić je według kryterium 
wskazanego w pkt 1, czyli na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych? 
Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, że należy określić: 
• limit zezwoleń dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• limit zezwoleń dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wy-

jątkiem piwa),
• limit zezwoleń dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu,
•  limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży,
• limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-

scem sprzedaży.
Zatem przykładowy zapis uchwały brzmiałby: 
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% za-

wartości alkoholu oraz na piwo w wysokości 160 zezwoleń.
§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% 

do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 120 zezwoleń.
§ 3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 

zawartości alkoholu w wysokości 120 zezwoleń.
§ 4. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń dla napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży w wysokości 150 zezwoleń.
§ 5. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spożycia poza miejscem sprzedaży w wysokości 250 zezwoleń.
Analiza uchwał opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych pokazuje jednak, 
że niektóre organy nadzorcze dopuszczają podział zezwoleń do spożycia w miejscu i poza 
miejscem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Poniżej przykład takiego zapisu. 
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę 400 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 160 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 120 zezwoleń,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu 120 zezwoleń.
§ 2. 1. W ramach ww. limitu ustala się limit 180 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 80 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 50 zezwoleń,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu 50 zezwoleń.
2. Ustala się limit 220 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia poza miejscem sprzedaży, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 80 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 70 zezwoleń,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu 70 zezwoleń.
Możliwość taka z jednej strony byłaby bardzo pragmatyczna i sensowna, ponieważ gminy 
mogłyby ustalić limity zezwoleń na konkretną zawartość alkoholu osobno dla sklepów i tzw. 
gastronomii, co miałoby znaczenie z perspektywy zasady ograniczania dostępności alkoho-
lu. Możliwe byłoby zatem określenie, że więcej zezwoleń na wódkę mamy dla gastronomii 
(tam alkohol jest droższy), a mniej dla sklepów. Jednak podział taki nie wynika wprost z tre-
ści przepisu i należy zaczekać na jednoznaczne rozstrzygnięcie sądowe porządkujące te nie-
jasności interpretacyjne. 

Ustawa zezwala na zróżnicowanie liczby zezwoleń pomiędzy jednost-
kami pomocniczymi gminy.  „Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, 
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maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczegól-
nych jednostek pomocniczych gminy” (art. 12 ust. 2). Jednostkami pomocni-
czymi są sołectwa, dzielnice, osiedla. Jednostką pomocniczą może być również 
położone na terenie gminy miasto. Uprawnienie to oznacza, że w polityce wo-
bec alkoholu można nareszcie uwzględnić postulaty mieszkańców części gmi-
ny, którzy mogą chcieć na terenie swoich jednostek większego niż w innych 
miejscach gminy ograniczenia dostępności alkoholu. Dodatkowo rada gminy 
przed podjęciem uchwał: w sprawie liczby zezwoleń, ich ewentualnego zróż-
nicowania pomiędzy poszczególnymi jednostkami pomocniczymi, zasad usy-
tuowania, wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 
nocnych, ma obowiązek zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej gminy (art. 12 
ust. 5). Sposób sformułowania przepisu wskazuje, że obowiązek ten dotyczy 
każdej z ww. uchwał, również sytuacji, w której gmina nie dokonuje zróżni-
cowania liczby zezwoleń czy godzin nocnej sprzedaży między poszczególny-
mi jednostkami. Warto zwrócić uwagę, że zasięgnięciu opinii podlega także 
uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, choć nie przewiduje ona możliwości wprowadzenia odrębnych 
zasad dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy. Z brzmienia przepi-
su wynika, że rada gminy jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii, natomiast 
jej brak nie wstrzymuje procesu uchwałodawczego. Podobnie rada gminy może 
uwzględnić opinie jednostek lub nie brać ich pod uwagę, przyjmując uchwały. 
Jeżeli chodzi o formę, w jakiej taka opinia ma być przedstawiona, to statut od-
powiedniej jednostki pomocniczej gminy powinien rozstrzygać, który z orga-
nów danej jednostki jest właściwy w sprawach opiniowania oraz w jakiej for-
mie ma być ona wyrażona. 

Pytanie 24
Czy w maksymalnej liczbie zezwoleń, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może wyszczególnić li-
mity na zezwolenia jednorazowe i kateringowe?

Ani zezwolenia jednorazowe ani cateringowe nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy. 
Intencją ustawodawcy w powyższym zakresie było objęcie wspomnianym ograniczeniem je-
dynie zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 ww. ustawy. Podstawową funkcją wprowa-
dzania ograniczeń ilościowych w odniesieniu do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
jest stworzenie samorządom gmin możliwości prowadzenia adekwatnej do skali i zakresu 
problemów danej społeczności lokalnej polityki ograniczania dostępności fizycznej alkoholu. 
Zezwolenia jednorazowe ze swej istoty mają charakter incydentalny, stanowiąc swoiste uzu-
pełnienie zasadniczej działalności przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, tym samym ich wpływ na dostępność fizyczną alkoholu jest w swej 
istocie marginalny. Natomiast przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie tego ze-
zwolenia może ją wykonywać na terenie całego kraju. Z tego względu doliczanie go do limitu 
w jednej gminie należy uznać za przeciwne zapisom ustawy oraz bezcelowe (stanowisko PAR-
PA; www. parpa.pl w zakładce Informacje prawne). 
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5.2.2. Zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 

Rada gminy, na podstawie art. 12 ust. 3, „ustala, w drodze uchwały, za-
sady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych”37.

W wyroku z dnia 5 lipca 2007 r. (sygn. akt II GSK 81/07) Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny stwierdził, iż „(…) zawarte w art. 12 ust. 2 ww. ustawy upoważ-
nienie do ustalenia »zasad usytuowania miejsc« podlegać musi ścisłej wykładni 
językowej. Tak więc, »usytuowanie« to położenie, lokalizacja, umiejscowie-
nie (Słownik synonimów, PWN, Warszawa 2007); »umiejscowienie czegoś« to 
miejsce, jakie to coś zajmuje względem czegoś (Słownik języka polskiego, PWN, 
Warszawa 2007)”.

 „(…) pod pojęciem zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych należy rozumieć ich rozmieszczenie w tere-
nie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, 
takich jak np.: szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opie-
kuńcze (…)”; „(…) Rada gminy powinna mieć zatem na uwadze, że akt 
prawa miejscowego powinien być kompletny treściowo, czytelny i zro-
zumiały, tak by organy stosujące jego zapisy przy wydawaniu odpo-
wiednich aktów administracyjnych (decyzji, zezwoleń, opinii) nie mia-
ły wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów uchwały (wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycz-
nia 2012 r. II SA /Sz 1135/11). 

„W doktrynie podkreśla się, iż przy podejmowaniu uchwał w oparciu 
o art. 12 ust. 2 ustawy rady gminy powinny mieć na uwadze skonstru-
owanie precyzyjnego określenia punktów z geometrycznego punktu 
widzenia, pomiędzy którymi ma następować pomiar odległości po-
między obiektami chronionymi a punktem sprzedaży napojów alko-
holowych. Nieprecyzyjne określenie samej zasady (samego sposobu) 
wyznaczania odległości determinuje tym samym względność otrzy-
mywanych wyników pomiarów kontrolujących, czy punkt sprzedaży 
nie jest położony sprzecznie z zasadami usytuowania punktów sprze-
daży tych napojów (Iwona Skrzydło-Niżnik „Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz”, Zakamy-
cze 2002, komentarz do art. 12). Niejednoznaczne określenie odległości 

37 Do 9 marca 2018 r. kwestię związaną z zasadami usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych regulował art. 12 ust.2 , z uwagi jednak na to, że treść przepisów 
prawa nie zmieniła się w wyniku nowelizacji, podawane orzeczenia zachowują aktualność na gruncie 
obecnych przepisów. 
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między miejscami sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronio-
nych nie dąży do realizacji celów określonych w art. 1 i 2 ustawy i może 
służyć omijaniu założeń ustawodawcy pod pozorem działania zgodne-
go z prawem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 
maja 2012 r., II GSK 497/11)”.

(Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, wyrok z dnia 9 lutego 2017 r. 
o sygn. akt III SA/Lu 1270/16). 

Rada gminy, ustalając zasady usytuowania, musi określić odległość mię-
dzy miejscami sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami chronionymi oraz 
wskazać precyzyjny sposób pomiaru odległości. 

„Prawidłowa realizacja delegacji ustawowej (dopisek własny: z art. 12 
ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) 
przez radę miejską (…) powinna zostać wykonana poprzez określenie 
odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronio-
nych za pomocą jednoznacznego miernika odległości, jakim w polskim 
systemie jest »metr«. Określenie odległości w ten sposób spowoduje, iż 
nie będzie możliwe różne pojmowanie i stosowanie przez organ admi-
nistracji obszaru »najbliższej okolicy« w jakiej umiejscowiona jest pla-
cówka sprzedaży alkoholu od obiektów o szczególnym znaczeniu, któ-
rymi są szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze” 
(Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 
2014 r. PNK-I.4131.1340.2013). 

Metodę obliczania odległości zasugerował Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie (wyrok z dnia 18 maja 2017 r. sygn. akt III SA/Kr 275/17): 
Odległości pomiędzy punktem sprzedaży a obiektami chronionymi powinny być 
mierzone z wykorzystaniem tzw. ciągu komunikacyjnego, przez który rozumieć 
należy najkrótszy z możliwych dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z terenu 
punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektu chronionego, bez napoty-
kania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.

Przykłady błędnych regulacji

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenie 
targowisk, obiektów sportowych oraz kąpielisk i basenów. 

Komentarz

Jest to przykład regulacji spraw należących do ustawy, ponieważ to ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 14 ust. 1 
wskazuje tzw. miejsca chronione. Jak wspomniano wyżej, uchwały nie mogą sa-
modzielnie regulować kwestii należących do tzw. materii ustawowej.
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Uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie może wskazywać 
obiektów, na terenie których nie może być usytuowany punkt sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych, ponieważ wkraczałaby w ten sposób w za-
gadnienie zakazów regulowanych na szczeblu ustawowym. Warto wskazać, że 
zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzania czasowe-
go lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia na-
pojów alkoholowych ze względu na ich charakter. Jednak nawet wtedy gmina 
musi wskazać konkretne, zindywidualizowane miejsca i obiekty, a nie ich gene-
ralne kategorie. 

„Nie są również dopuszczalne jakiekolwiek modyfikacje, w tym rozsze-
rzenie lub zawężenie ustawowego katalogu miejsc chronionych” (wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 li-
stopada 2015 r. o sygn. akt II SA/Go 765/15).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m, a punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda-
ży w odległości mniejszej niż 30 m od wskazanych obiektów chronionych.

„1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odle-
głości mniejszej niż 50 m od następujących obiektów chronionych:

1/ przedszkoli,

2/ szkół,

3/ obiektów kultu religijnego,

4/ obiektów służby zdrowia. 

2. Dopuszcza się po udokumentowaniu przez przedsiębiorcę zapewnienia sys-
temu ochrony placówki i po uzyskaniu opinii właściwej terenowo jednostki pomoc-
niczej, odstąpienie od wymogów określonych w pkt 1. 

Ustala się dla gminy X następujące zasady usytuowania miejsce sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych:

 1) Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być zlokalizowany w odle-
głości mniejszej niż 100 metrów od 

a) obiektów kultu religijnego,

b) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 
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c) obiektów sportowych, 

d) kąpielisk i pływalni. 

 2) Pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych od głównych drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt 1 do głów-
nych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 3) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ustalonej odległości, jeżeli punkt 
sprzedaży nie znajduje się w bezpośrednim kontakcie wzrokowym od strony 
obiektów chronionych wymienionych w pkt 1. 

Komentarz

Taka regulacja skutkuje nierównością w traktowaniu podmiotów, dlatego 
w podejmowanych uchwałach nie należy różnicować zasad usytuowania ani od 
rodzaju wydanego zezwolenia, ani czynić wyjątków od przyjętych rozwiązań 
np. poprzez zapisy „zasad usytuowania punktów sprzedaży określonych w pkt 
x nie stosuje się do (…)”. Dodatkowo w jednej z powołanych wyżej uchwał uży-
to nieprecyzyjnego określenia „bezpośredni kontakt wzrokowy”. Regulacje za-
warte w prawie muszą być precyzyjne, zrozumiałe dla wszystkich i możliwe 
do obiektywnego pomiaru. Dlatego nie należy także stosować do pomiaru od-
ległości określeń typu „bezpieczna odległość” czy „bliskie sąsiedztwo” . 

„Organ (…) posługując się odległością, powinien wskazać ją w jednostkach 
miary, a nie posługiwać się nieaktywnym określeniem „pobliskiej odległości” 
(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycz-
nia 2013 roku, sygn. akt II SA/Bd 732/12).

„Rada Gminy winna mieć na uwadze cele ustawy z 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości, których wyrazem oraz realizacją mają być zasady usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych i za-
dania wskazane przez ustawodawcę w art. 2 ust. 1 ustawy. Dla realizacji powyż-
szych zamierzeń Rada Gminy winna odwołać się do obiektywnych kryteriów, 
np. klarownych mierników odległości między miejscami sprzedaży i miejscami 
podawania napojów alkoholowych oraz miejscami chronionymi wymieniony-
mi w art. 14 ustawy” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 537/11).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych, 
w punktach sprzedaży zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 50 m, mierzo-
nej najkrótszą dostępną publicznie drogą dojścia, od wejścia do tych punktów 
sprzedaży do granicy działki: szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 
i opiekuńczych; obiektów kultu religijnego; domów studenckich; publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej; izby wytrzeźwień; obiektów sportowych; obiektów 
wojskowych; prokuratury i wymiaru sprawiedliwości; aresztu śledczego; targo-
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wisk i kąpielisk mogą otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, po 
uzyskaniu opinii właścicieli, administratorów lub zarządców tych obiektów.

Komentarz

Zapis ten, po pierwsze, wprowadza wyjątek od ogólnej regulacji dotyczącej 
odległości punktów sprzedaży od obiektów chronionych, a po drugie, wymaga 
uzyskania dodatkowej opinii od podmiotów zewnętrznych, czym rada gminy 
wchodzi w kompetencje ustawowe, ponieważ tylko ustawodawca może wska-
zywać warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, żeby uzyskać zezwolenie. 
„(…) Sąd podziela stanowisko skarżącego Prokuratora, że nie mieści się w ra-
mach upoważnienia zawartego we wskazanym przepisie ustawy możliwość 
wprowadzenia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, w tym obowiązku uzyskania zgody określonego pod-
miotu czy grupy podmiotów. Przepis ten nie daje bowiem radzie kompetencji 
do doprecyzowania lub zmiany określonych w ustawie warunków uzyskania 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powtórzenie regulacji ustawo-
wej bądź jej modyfikacje i uzupełnienie przez przepisy gminne jest natomiast 
niezgodne z zasadami legislacji (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 paździer-
nika 2007 r., sygn. akt III SA/Po 584/07; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 
27 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Go 876/13)” (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dnia 20 lutego 2014 r. w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. 
akt II SA/Go 1103/13). 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1.Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” na wol-
nym powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% oraz 
piwa, które mogą być usytuowane przy sklepach.

2. Ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odręb-
nego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży − na okres nie krótszy niż 4 lata 

(…)

5. Warunkiem prowadzenia „ogródka piwnego” jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;

2) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku 
na terenie „ogródka piwnego” oraz wokół niego;

3) estetyczne ogrodzenie „ogródka piwnego” w wysokości nie niższej niż 1 
metr, w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa;

4) lokalizacja „ogródka piwnego” nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkań-
ców sąsiednich posesji i musi być on usytuowany w odległości nie mniejszej niż 4 m 
od granicy sąsiedniej nieruchomości;
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5) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardo-
wych toalet dla konsumentów;

6) ustawienie przy sklepie i w „ogródku piwnym” koszy na odpadki;

7) posiadanie co najmniej 2 stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilo-
ścią miejsc siedzących;

8) posiadanie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który 
potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych „ogródka piwnego”.

Komentarz 

Po pierwsze, ogródki piwne nie zostały wymienione w ustawie jako osob-
ny rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż w nich 
jest prowadzona na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych do spożycia na miejscu. Po drugie, rada gminy nie ma upoważnie-
nia ustawowego do regulowania warunków sprzedaży napojów alkoho-
lowych ani w sklepach, ani w tzw. gastronomii. W ramach upoważnienia 
zawartego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi nie mieści się bowiem uprawnienie rady gminy do konkretyzo-
wania, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych, ani tym bardziej warunków budowy tych punktów, czy też określenie 
warunków sanitarnych, jakie powinien spełniać taki punkt. (Na podstawie:  
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 26 października 2016 r., sygn. akt II 
SA/Go 689/16). 

„Rada gminy w uchwale wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 nie może 
ustalać zasad tworzenia ogródków piwnych, określać warunków i wy-
mogów ich prowadzenia, wykraczających poza ich usytuowanie, czy-
li położenie, umiejscowienie względem innych chronionych miejsc, 
obiektów czy punktów” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt II 
SA/Go 549/10).

„Z unormowań zawartych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości jasno wynika, że nie upoważniają one rady gminy do 
określania warunków (zwłaszcza zaś należących do sfery prawa bu-
dowlanego, sanitarnego), jakim muszą odpowiadać punkty prowadzą-
ce sprzedaż napojów alkoholowych, a także do konkretyzowania, jak 
ma wyglądać takie miejsce sprzedaży i podawania napojów” (wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycz-
nia 2012 r., sygn. akt II SA /Sz 1135/11).

Dlatego też powyższe zapisy stanowią przekroczenie ustawowej delega-
cji do określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
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5.2.3. Zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia 
napojów alkoholowych ze względu na charakter miejsca

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi „w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na 
określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może 
wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych”. Uchwała ta ma charakter fakultatywny 
i dotyczy sytuacji, w której na terenie gminy znajdują się miejsca, obiekty lub 
obszary o szczególnym, wyjątkowym charakterze. Takim przykładem mogą 
być miejsca pamięci narodowej, religijnej czy rezerwaty przyrody. Natomiast 
przepis ten nie upoważnia rady gminy do wprowadzania generalnych zakazów 
dotyczących całej kategorii obiektów, np. podmiotów leczniczych, stacji paliw 
czy stadionów sportowych. Gmina może wprowadzać zakazy lokalne, ale mu-
szą one być zindywidualizowane i uzasadnione szczególnym charakterem miej-
sca. Wprowadzanie zakazów generalnych należy wyłącznie do ustawodawcy. 

„Zakazy, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy, służyć więc mają wy-
łącznie jako szczególna ochrona pewnych miejsc przed zagrożeniem ze 
strony alkoholu, a nie jako sposób uwolnienia się od obowiązku czynne-
go działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego” (wyrok NSA 
z dnia 9 grudnia 1999 r., sygn. akt II SA 1709/99).

 „(…) Redakcja art. 14 ust. 6 ustawy wskazuje, że upoważnienie rady 
gminnej do wprowadzenia stosownych zakazów służyć ma nie gene-
ralizacji, ale jedynie poszerzeniu zakresu stosowania tego typu zaka-
zów także na inne miejsca, obiekty lub obszary, nie objęte wyliczeniem 
określonym w art. 14 ust. 1 ustawy i to wyłącznie o tyle, o ile okaże 
się to uzasadnione ze względu na ich charakter. Należy więc przyjąć, 
że przepisy gminne wydawane na podstawie art. 14 ust. 1 powoła-
nej ustawy, nie mogą być formułowane jako normy ogólne w stosunku 
do norm samej ustawy, w tym także w stosunku do normy określonej 
przepisem art. 14 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że przepisy gminne wy-
dawane na podstawie art. 14 ust. 6 powołanej ustawy w celu wskaza-
nia miejsc, obiektów lub określonych obszarów gminy, na które rozcią-
gać się ma obowiązywanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, 
podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, nie 
mogą posługiwać się sformułowaniami pełniącymi funkcję semantycz-
ną tzw. nazw ogólnych i generalnych zarazem (jak np. ulice, place, par-
ki, skwery, obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne, sklepy, place zabaw, 
wnętrza blokowe, klatki schodowe, cmentarze), którym przyporządko-
wany jest ogół desygnatów danego rodzaju, bez możliwości ich indywi-
dualizacji i uwzględnienia ich charakteru. Przeciwnie, przepisy gminne 
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wydawane na podstawie art. 14 ust. 6 powołanej ustawy w celu wska-
zania innych aniżeli wymienione w art. 14 ust. 1-5 tej ustawy miejsc, 
obiektów lub obszarów, w odniesieniu do których dodatkowo wprowa-
dza się (czasowy lub stały) zakaz sprzedaży, podawania, spożywania 
oraz wnoszenia napojów alkoholowych, zasadniczo powinny się posłu-
giwać takimi zwrotami językowymi, które pełnią funkcje semantyczne 
nazw jednostkowych lub grupowych określonych miejsc, obiektów lub 
obszarów i zarazem pozwalają je indywidualizować i odróżniać (tak-
że ze względu na ich charakter) od innych tego samego rodzaju miejsc, 
obiektów lub obszarów publicznych na terenie gminy (wyrok Naczelne-
go Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. akt III RN 11/97).

Nieuprawnione jest umieszczanie w uchwale rady gminy zapisu dopusz-
czającego możliwość czasowego wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, 
spożywania bądź wnoszenia napojów alkoholowych na wydzielonym obszarze 
gminy ze względu na ważne uroczystości czy wydarzenia, np. procesja Bożego 
Ciała czy inne święta. Jak bowiem wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt IV SA/Po 
1044/11): ustawodawca w przepisie art. 14 ust. 6 ustawy dał organom stanowią-
cym samorządu terytorialnego kompetencję do wprowadzenia dodatkowych za-
kazów sprzedaży napojów alkoholowych o charakterze stałym bądź też czasowym 
na wyznaczonych obszarach gminy „ze względu na charakter tych miejsc”, a już nie 
ze względu na wagę odbywających się tam uroczystości czy wydarzeń.

5.2.4. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach 

Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wska-
zanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między 
godziną 22.00 a 6.00. Za niedopuszczalne należy uznać wprowadzenie ograni-
czeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych lub wyłączeń z tych ograni-
czeń, w stosunku do określonej kategorii przedsiębiorców, na przykład stacji 
benzynowych. Natomiast wydaje się, że możliwe jest ustalenie innych godzin 
zakazów, o ile mieszczą się one między godz. 22.00 a 6.00, np. między 23.00 
a 5.00. 

5.2.5. Odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych 

W art. 14 ust 2 ustawodawca wprowadził zakaz dotyczący spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych: „Zabrania się spożywania napojów alko-
holowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich 
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spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Zakaz ten nie ma 
charakteru absolutnego, ponieważ zgodnie z ust. 2b, rada gminy może wpro-
wadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gmi-
ny odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że 
nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie poli-
tyki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłó-
cało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odstępstwo to musi być wpro-
wadzone w ściśle określonym, czyli wskazanym w uchwale miejscu i nie może 
być sformułowanie w sposób ogólny (np. parki, place, ulice). Wydaje się także, 
że przepis ten nie daje gminom uprawnień do odstępstwa selektywnego, czy-
li dotyczącego np. tylko piwa albo tylko wskazanego w uchwale okresu, np. od 
maja do września. Brzmienie ustawy jednoznacznie wskazuje na „odstępstwo 
od zakazu spożywania napojów alkoholowych”, a zakaz dotyczy całego roku 
i wszystkich rodzajów napojów alkoholowych, jednak i tak ostateczna wykład-
nia tego przepisu będzie należała do sądu. 

Jeśli rada gminy wprowadzi w określonych miejscach publicznych odstęp-
stwo od zakazu, to w tych miejscach dozwolone będzie spożywanie napojów 
alkoholowych przyniesionych przez osoby, które zamierzają je spożywać – nie-
zależnie od tego, czy w miejscach tych organizowane będzie jakieś wydarzenie 
(np. festyn czy wesele), czy nie. Odstępstwa, o którym mowa w art. 14 ust. 2b 
ustawy, nie można różnicować ze względu na porę dnia lub konieczność zor-
ganizowania imprezy – dotyczyć ono powinno wszystkich osób pełnoletnich 
znajdujących się w danym miejscu. 

Pytanie 25
Czy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym 
może zostać wprowadzone w stosunku do któregoś z miejsc chronionych określonych w art. 
14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. szkoły lub 
terenu boiska szkolnego?
Odstępstwo to nie może dotyczyć tzw. miejsc szczególnie chronionych, o których mowa w art. 
14 ust. 1, ponieważ uchwały nie mogą zawierać regulacji sprzecznych z ustawą ani czynić od 
niej wyjątków bez stosownego upoważnienia. Celem ustawowego zakazu sprzedaży, podawa-
nia i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół jest wychowanie dzieci i młodzieży 
w trzeźwości, dlatego za niedopuszczalne − z punktu widzenia wykładni funkcjonalnej − na-
leżałoby uznać wprowadzanie odstępstw, jak również interpretację, że dotyczą one tylko bu-
dynku szkolnego, a w konsekwencji pozwalają na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych na terenie placu szkolnego.
Dodatkowo boisko szkolne należy uznać za obiekt chroniony w rozumieniu art. 14 ust. 1. Jak 
stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 kwietnia 2017 r. 
(sygn. akt III SA/Gl 169/17) należy jednak zwrócić uwagę, że obszar szkoły obejmuje nie tylko 
sam budynek szkolny, ale również teren przyległy, obejmujący boisko szkolne czy inne obiekty, 
związane z funkcjonowaniem tej placówki. Teren ten zwykle jest odgrodzony od zewnętrzne-
go otoczenia, oddany do wyłącznej dyspozycji placówki oświatowej i wykorzystywany przez 
nią w celach rekreacyjnych lub oświatowych (np. do zajęć wychowania fizycznego). 
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Pytanie 26 
Czy rada gminy powinna wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu 
w określonym miejscu publicznym, jeśli zamierza zorganizować gminną imprezę, pod-
czas której w miejscu publicznym będzie spożywany alkohol?
Odpowiadając warto odwołać się do sytuacji sprzed nowelizacji ustawy. Obowiązywał wtedy 
zakaz spożywania alkoholu na ulicach, placach i w parkach, a gminy organizowały w tych miej-
scach lokalne wydarzenia z alkoholem, wydając zezwolenia jednorazowe. I tak należy postą-
pić w obecnej sytuacji ogólnego zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Zgodnie 
z art. 14 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „sprze-
daż, podawanie i spożywanie napojów zawierających powyżej 4,5% może się odbywać na im-
prezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za 
zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych”. 

Przykład zapisu niezgodnego z ustawą
„Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących 
miejscach publicznych na terenie gminy:
  a) teren szkoły podstawowej XXXX dwa dni w okresie wakacji szkolnych w związku z orga-

nizacja imprezy kulturalnej. 
Zgodnie z art. 14. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuń-

czych i domów studenckich. Jest to zakaz bezwzględny, od którego rada gminy nie może 
czynić odstępstwa. 

Sporo wątpliwości budzi użyte sformułowanie „miejsce publiczne”, ponie-
waż ustawodawca nie wprowadził do żadnego aktu prawnego definicji legalnej 
„miejsca publicznego”. W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że zgod-
nie z orzecznictwem działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w prze-
strzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślo-
na liczba ludzi, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam 
się nie znajdował (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r., 
sygn. K 28/13). Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy 
obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd) − wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 21 września 2015 r., sygn. K 28/13. Pojęcie „miejsca publicznego” 
funkcjonuje w polskim systemie prawnym, np. w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), w Ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 706 ze zm.), w Ustawie z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.) 
czy w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1094 ze zm.), jednak rozumienie pojęcia „miejsca publicznego” na gruncie róż-
nych aktów prawnych nie jest jednolite, ponieważ dotyczy różnych przepisów, 
regulujących odmienne zakresy spraw. Z kolei w języku polskim pojęcie „pu-
bliczny” oznacza „dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, do-
stępny dla wszystkich, ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny”38. Miejsce 
publiczne służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób, 

38 Por. Słownika Języka Polskiego pod red. prof. dr. Mieczysława Szymczaka, PWN Warszawa 
1979, s. 1074.
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m.in. w zakresie wypoczynku, rekreacji, komunikacji czy np. edukacji. Najczę-
ściej stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego. Nie jest jednak wykluczone, by było ono własnością innych podmiotów. 

Rozumienie pojęcia „miejsca publicznego” na gruncie różnych aktów praw-
nych nie jest jednolite, ponieważ dotyczy różnych przepisów, regulujących 
odmienne zakresy spraw. Należy zatem zaczekać na stosowne orzecznictwo 
precyzujące rozumienie tego określenia na gruncie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poniżej znajduje się przykład wyroku sądowego dotyczącego rozumie-
nia pojęcia „miejsca publicznego” w orzecznictwie wykształconym na grun-
cie art. 30 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wy-
roku z dnia 7 listopada 2017 r. (II OSK 342/17), wskazał, że „miejscem publicz-
nym” jest takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba niezidentyfikowa-
nych osób. O tym zatem, czy określone miejsce będzie miało charakter publiczny, 
decyduje to, czy będzie miała do niej dostęp nieograniczona ilość osób, niezależnie 
od tego komu przysługuje prawo własności. Ta ogólna dostępność musi być rozu-
miana jako obiektywna możliwość, tj. sytuacja, w której każdy, bez konieczności 
ustanawiania np. stosownych służebności, może z takiej nieruchomości (miejsca) 
korzystać.
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Rozdział 6

Błędy prawne i merytoryczne popełniane  
przy budowie i realizacji gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych

Przedstawiona analiza jest oparta na pracach ocenianych w ramach Stu-
dium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach 
Lokalnych „Strategia”. Drugim źródłem danych są gminne programy opiniowa-
ne przez PARPA oraz wyniki rozstrzygnięć nadzorczych, w tym wyniki kon-
troli NIK.

6.1 Wydatkowanie środków na zadania niezwiązane 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych

Z raportu NIK („Informacja o wynikach kontroli pobierania i wykorzystania przez sa-
morządy województw i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w latach 2006–2008”, LPO – 41025-00/08, nr ewid. 33/2009/PO8151/LPO: 
„Najczęściej występującą nieprawidłowością było zaliczenie do kosztów realizacji gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub programów prze-
ciwdziałania narkomanii wydatków na realizowanie zadań bądź zakup niemające faktycznie 
związku z działaniami określonymi w tych programach”. 

Jest to stosunkowo częsty błąd popełniany przy realizacji gminnych pro-
gramów, mimo, że zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi bardzo precyzyjnie określają, na co powinny zostać przezn-
czone środki z tzw. korkowego:

• art. 41 ust. 1 i 2: „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależ-
nionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin (…). Realizacja tych 
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zadań jest prowadzona w formie gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii roz-
wiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 
gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 
Zdrowia.”,

• art. 182: „Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 
lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane 
będą na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − i nie mogą być przeznaczane na 
inne cele”. 

Ustawodawca nie pozostawia żadnych wątpliwości, że cokolwiek wpisze-
my do gminnego programu, musi służyć rzeczywistemu rozwiązywaniu pro-
blemów alkoholowych, przy czym samo wpisanie zadania do gminnego progra-
mu nie czyni go automatycznie zgodnym z prawem. Na przykład nie wystarczy 
uzasadnić, że zakup monitoringu miejskiego jest podejmowany w ramach pro-
filaktyki, żeby zapis ten stał się automatycznie legalny. Środki z tzw. korkowego 
nie mogą być wykorzystywane na pokrycie niedostatków finansowych samo-
rządu na realizacje innych zadań własnych. Nawet rozumiejąc trudną sytuację 
ekonomiczną wielu gmin, nie można zgadzać się na finansowanie zadań prze-
widzianych innymi ustawami. Niejednokrotnie zdarza się, że samorząd finan-
suje jakieś działania, np. szczepienia ochronne, turnieje wiedzy o regionie, Uni-
wersytety Trzeciego Wieku itp. w ramach gminnego programu tylko dlatego, 
że nie ma na to środków spoza tzw. korkowego. W wielu przypadkach te i inne 
zadania są wartościowe i potrzebne (nikt nie kwestionuje potrzeby remontu 
drogi, zakupu mundurów dla straży pożarnej czy profilaktyki chorób serca), 
ale mimo tego, nie są one związane z problemami alkoholowymi w rozumieniu 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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Przykłady zadań, które nie mają związku z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych albo budzą wątpliwości ze względu na ni-
ską skuteczność. 

Sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych

Pokrywanie całych kosztów wyjazdu jest świadczeniem z zakresu pomo-
cy społecznej i powinno być dokonane w oparciu o kryteria przyznawania tego 
rodzaju świadczeń, które stosuje pomoc społeczna. W ramach zadań gminnego 
programu rekomendowane byłoby sfinansowanie odbywających się tam zajęć 
profilaktycznych czy socjoterapeutycznych. Natomiast rekomendowane jest fi-
nansowanie wyjazdów dzieci, które uczestniczą w zajęciach świetlicy socjote-
rapeutycznej, ponieważ stanowią one wtedy naturalną kontynuację całorocz-
nej pracy socjoterapeutycznej. 

Finansowanie/dofinansowanie działalności świetlic szkolnych

Zakres działania świetlicy wykracza poza obszar profilaktyki, ponieważ 
służy przede wszystkim zapewnieniu opieki nad dziećmi. Zgodnie z art. 103 
ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996 z późn. zm) szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia 
uczniom możliwość korzystania z świetlicy − w przypadku szkoły podstawo-
wej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne. Zgodnie z art. 105 ust. 1-2 ww. 
ustawy: szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, 
jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają 
w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców − na wniosek rodziców; 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnie-
nia opieki w szkole. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające po-
trzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 
psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

Rozbudowa/budowa/modernizacja monitoringu miejskiego

Zasadniczą funkcją monitoringu miejskiego jest prewencja oraz ochrona 
szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. War-
to zauważyć, że powyższe zadanie wykonania monitoringu jest powiązane 
z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r., poz. 
994 z póź. zm.), w której art. 7 ust. 1 pkt 14 wskazuje, że „zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 
zadania własne obejmują sprawy (…) porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli (…)”.
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Co istotne, stanowisko takie wyraził również NSA w swoim wyroku z dnia 
21 grudnia 2010 r. (II GSK 1070/09). W uzasadnieniu sąd wskazał, że „(…) za-
danie dotyczące monitoringu ulicznego (określonego w rozdziale III ust. 3.1 
uchwały jako »monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc...« i w rozdziale 
V ust. 5.2 jako »monitoring miasta«) wykracza poza działania związane z profi-
laktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu art. 41 ust. 
1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 

Dofinansowanie/sfinansowanie budowy boiska sportowego/ścieżki 
rowerowej, skate parku itp. 

Zgodnie z zapisem ustawowym środki mogą być przeznaczone na prowa-
dzenie zajęć sportowych, a nie na finansowanie inwestycji (budowy boisk, bu-
dowy i remontów obiektów sportowych także skate parku). Dodatkowo zaję-
cia sportowe nie mogą być oderwane od działalności profilaktycznej (dlatego 
w art. 41 ust. 1 pkt 3 użyto określenia „w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych” − „w tym”, czyli w ramach działalności profilaktycznej i edukacyj-
nej). W ramach finansowania realizacji zajęć sportowych możliwe są wydatki 
materiałowe, np. na zakup sprzętu sportowego. 

Dofinansowanie budowy miejsc rekreacji aktywnego wypoczynku, 
w tym placów zabaw na terenie miasta 

Budowa placu zabaw czy innych miejsc do aktywnego wypoczynku nie 
należy do obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. Wybudowanie takich miejsc nie jest równoznaczne z działaniami pro-
filaktycznymi dotyczącymi używania substancji psychoaktywnych. Również 
NIK za jedno ze stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w pewnej 
gminie województwa wielkopolskiego uznała „zaciągnięcie przez Wójta zobo-
wiązania na kwotę 12 580,27 zł na budowę placu zabaw”.

Zakup sprzętu sportowego (atlas do ćwiczeń, stół do tenisa itp.) 
w ramach organizacji dzieciom czasu wolnego 

Takie wydatki są możliwe jedynie wtedy, kiedy są niezbędne do realizacji 
zajęć sportowych stanowiących element programów profilaktycznych. Warto 
przywołać stanowisko Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Kielcach (LKI-
4101-13-04/12; P/12/165), wyrażone w informacji o wynikach kontroli reali-
zacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „w działalności 
kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości: wydatkowanie przez urząd w ramach gminnego 
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programu kwoty 6.765,06 zł na zakup sprzętu sportowego na realizację zada-
nia własnego gminy z zakresu kultury fizycznej. W ramach ww. wydatków do-
konano zakupu strojów sportowych i sprzętu sportowego”. 

Sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o HIV/AIDS 
zorganizowanego w ramach profilaktyki

Temat ten, mimo że dotyczy ważnych kwestii, nie wpisuje się w profilakty-
kę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zatem, ani sam konkurs ani na-
grody nie powinny być wpisane do gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych. 

Zakup alkomatów i narkotestów do szkoły w ramach profilaktyki

Zakup urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu i narkotyków w organi-
zmie młodzieży ze środków na realizację gminnego programu nie jest uzasad-
niony, ponieważ nie jest skuteczną strategią profilaktyczną. Jest to działanie 
kontrolne. Losowe testowanie uczniów na obecność narkotyków czy alkoho-
lu w ich organizmie i oparcie działań tylko na formach kontroli i karaniu nie 
sprzyjają budowaniu przyjaznego klimatu szkoły i więzi ze szkołą, co z kolei 
ma duże znaczenie ochronne w okresie dojrzewania (Ostaszewski, 2016). Poza 
tym należy podkreślić, że ani nauczyciele, ani inni pracownicy szkoły nie są 
uprawnieni do przeprowadzania testów na obecności substancji psychoaktyw-
nych u uczniów. Kompetencje taką posiadają tylko i wyłącznie uprawnione do 
tego organy, np. policja, które dysponują własnymi, atestowanymi urządzenia-
mi służącymi do takich pomiarów.

Udzielanie pomocy materialnej dla osób uzależnionych i ich rodzin 
(zakup podręczników dla dzieci, zakup lekarstw, bony żywnościowe, 
węgiel na opał itp.) 

Zadanie to należy do kompetencji pomocy społecznej, a środki pochodzą-
ce z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie są 
przeznaczone na świadczenie tego rodzaju indywidulanej pomocy. 

Terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych w punkcie 
konsultacyjnym 

W punkcie konsultacyjnym nie mogą być prowadzone działania o charak-
terze leczniczym, ponieważ leczenie jest zastrzeżone dla podmiotów leczni-
czych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczeń stacjonarnych 
i całodobowych oraz ambulatoryjnych (art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o działalności leczniczej). 
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Są ważne powody, dla których należy tego przestrzegać − przepisy prawne, 
którym podlegają podmioty lecznicze regulują kwestie odpowiednich kwali-
fikacji, sposobu diagnozy, leczenia, prowadzenia i zabezpieczenia dokumenta-
cji pracy z pacjentem oraz określają warunki sanitarne, jakie placówka musi 
spełniać. Punkty konsultacyjne takich regulacji nie posiadają. Zatem odpowie-
dzialność za pacjenta wymaga, aby na leczenie przekierować go do odpowied-
niej placówki, nawet wtedy, kiedy ten sam terapeuta zatrudniony w placówce 
odwykowej pełni dyżury w punkcie konsultacyjnym.  

Finansowanie dojazdu osób uzależnionych na terapię 

Miejscem właściwym do ubiegania się o tego rodzaju pomoc są ośrodki po-
mocy społecznej, a podstawą do jej udzielenia jest art. 36 pkt 2 lit. B: „Świadcze-
niami z pomocy społecznej są: (…) b) bilet kredytowany” w nawiązaniu do art. 
17 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „do zadań wła-
snych gminy o charakterze obowiązkowym należy: (…) 8) przyznawanie zasił-
ków celowych w formie biletu kredytowanego”. 

Finansowanie esperalu lub podawania anticolu osobom 
uzależnionym 

Nie rekomenduje się zakupu żadnych lekarstw w ramach gminnego pro-
gramu dla osób uzależnionych. Wszelkie farmaceutyki, o których stosowaniu 
decyduje lekarz i które mogą wspomagać proces psychoterapii, nie mogą być 
finansowane z gminnych programów, ponieważ do zadań tych programów nie 
należy udzielanie pomocy materialnej. W sprawie trudności z wykupieniem re-
cepty należy skierować klienta do ośrodka pomocy społecznej. Uznanie uza-
leżnienia od alkoholu za chorobę nie oznacza, że można ją wyleczyć za pomo-
cą tabletek (anticol) czy implantów (esperal). Obydwa te specyfiki zawierają 
disulfiram i działają w ten sposób, że przyjmowane jednocześnie z alkoholem 
powodują przykre dolegliwości wynikające z zatrucia aldehydem octowym – 
pacjent źle się czuje, ma duszności, przyspieszoną akcję serca, boli go głowa 
i doświadcza silnego niepokoju (Woronowicz, 2009). Jednak najistotniejsze jest 
to, że po pierwsze, nie stanowią metody leczenia (leczeniem jest psychoterapia) 
i nie są skuteczne (skuteczność zbliżona do podawania placebo), a po drugie są 
ryzykowne dla zdrowia, ponieważ mogą powodować zburzenia świadomości 
i psychozy (Woronowicz, 2009). 

Finansowanie funkcjonowania izby wytrzeźwień

Funkcjonowanie izby wytrzeźwień należy do zadań własnych gminy zwią-
zanych z zabezpieczeniem porządku publicznego, nie zaś z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
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wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy: (…) porządku publicznego i bezpieczeństwa (…)” (art. 7 ust. 1 
pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym). W ramach gminnego programu moż-
na sfinansować realizację programów np. motywujących do podjęcia leczenia 
adresowanych do osób zatrzymanych w izbie, ponieważ wtedy wykraczałyby 
one poza zadania izby, wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

„W ocenie NIK, nieprawidłowością jest kwalifikowanie, jako kosztów re-
alizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, wydatków na utrzymanie izb wytrzeźwień oraz zakupów wyposażenia 
dla policji, o ile zakupy te nie wiążą się bezpośrednio z realizacją skonkrety-
zowanych, co do rozmiaru i zasięgu dodatkowych działań policji w zakresie 
profilaktyki”39. 

Sfinansowanie działalności Klubu Seniora

Bieżąca działalność nie należy do profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, natomiast możliwe byłoby w ramach promocji zdrowia sfinan-
sowanie np. wykładów dotyczących wpływu alkoholu na zdrowie czy warszta-
tów dotyczących radzenia sobie ze stresem, podczas których zwrócono by uwa-
gę na rolę alkoholu w łagodzeniu objawów stresowych. 

Zorganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci zagrożonych 
wadami wymowy powstałymi w wyniku wychowywania się 
w rodzinach z problemem alkoholowym

Pomoc logopedyczna, niezależnie od tego, jakie są źródła powstania zabu-
rzeń wymowy, nie jest działaniem wynikającym bezpośrednio z zakresu roz-
wiązywania problemów alkoholowych. Zajęcia takie mogą być finansowane 
w ramach gminnych programów jedynie wtedy, kiedy są prowadzone przez 
placówki wsparcia dziennego, ponieważ ich zadania, zgodnie z art. 182 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należą do 
gminnych programów i mogą być finansowe ze środków z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 24 ust. 3 usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 r., poz. 998 
z późn. zm.) placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycz-
nej w szczególności: 

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompen-
sacyjne oraz logopedyczne.

39 „Informacja o wynikach kontroli. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw 
i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, nr ewid. 
27/2013/P/12/165/LPO.
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Finansowanie ruchu AA/klubu abstynenta 

Ruch AA jest dobrowolną i nieprofesjonalną wspólnotą trzeźwościową, nie-
posiadającą formy prawnej, zatem finansowe wspieranie tych grup jest rów-
nież sprzeczne z obowiązującym prawem. Formą wsparcia dla tej grupy może 
być jedynie nieodpłatne udostępnienie lokalu, będącego w zasobach gminy, na 
spotkania grup AA. Zgodnie ze spisanymi w „Informatorze o Wspólnocie AA” 
ideami funkcjonowania tej grupy osób, wspólnota ta nie zabiega, nie przyjmu-
je wsparcia z zewnątrz, ich członkowie nie przyjmują pieniędzy za swoją służ-
bę lub datków z innych źródeł niż AA (por. „Informator”, s. 6-7). Jak wynika 
z powyższego, działalność tych grup nie może być finansowana ani ze środków 
gminnego programu, ani z żadnych innych środków – wynika to z definicji tych 
grup. Należy zaznaczyć, iż gmina może wspierać finansowo jedynie organiza-
cje usankcjonowane prawnie, takie jak stowarzyszenia abstynenckie/trzeźwo-
ściowe, a nie „klub abstynenta” (który funkcjonuje na zasadzie wspólnoty AA). 
W ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych brak jest możliwości udzielania dotacji podmiotowych (dofinan-
sowania działalności stowarzyszenia), możliwe jest natomiast dofinansowanie 
konkretnych działań (zadań) realizowanych przez te podmioty (np. prowadze-
nie zajęć rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych czy prowadzenie punktu 
konsultacyjnego). Klub abstynenta zrzeszający wspólnotę AA jest jedynie zbio-
rem osób fizycznych i finansowanie jego działań byłoby indywidualną formą 
wsparcia poszczególnych jej członków, co nie stanowi zadań z zakresu ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Indywidualna 
pomoc osobom uzależnionym jest zadaniem ustawy o pomocy społecznej. 

Oto przykład zapisów gminnego programu, które są niezgodne z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podlegają interwencji ze strony orga-
nów nadzorczych40. 
„Zadania wynikające z ustawy. Prowadzenie działalności informacyjnej, profilaktycznej i edu-
kacyjnej: w szczególności dla dzieci i młodzieży – prowadzenie różnorodnych zajęć pozalek-
cyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych)”. Komentarz: Ustawa nie mówi o róż-
norodnych zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych. 
„3. Dofinansowanie zadań Biblioteki Miejskiej (…), 4. Wypoczynek letni organizowany przez 
ZHP (…), 9. Działania MOK – Chór dziecięcy (…), 12. Działania PTTK (…) 17. Zorganizowanie 
Szachowych Mistrzostw Podhala (…), 20. Działania Parafii Miłosierdzia Bożego – zbiórka krwi 
(…), 19. Działania OSP – warsztaty muzyczne (…) 25. Działania polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Wycieczka integracyjno-społeczna (…), 29. Dzia-
łania profilaktyczne Straży Miejskiej i Policji w XXXXX– zakup odblasków”. 

40 Uchwała Nr XLIV/309/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2014.
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Niezwykle istotne jest zrozumienie, że zadania te są z pewnością wartościowe i potrzebne (np. 
zbiórka krwi), ciekawe dla uczestników (np. warsztaty muzyczne), popierane społecznie (np. 
zakup odblasków), ale nie są profilaktyką w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie powinny być finansowane z gminnego programu.

Przykładowe zadania zakwestionowane przez NIK podczas prowadzonych kontroli41 
• kampania społeczna − propagowanie wiedzy w zakresie chorób kardiologicznych, 
• edukacja w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych rodzajów sportu amatorskiego,
• przygotowanie materiału do programu edukacyjnego emitowanego na antenie TVP Kraków 

„Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna”, 
• wykłady i szkolenia „Problemy seksualne dziewcząt w wieku dojrzewania z uwzględnieniem 

problematyki izolacyjnej, postępowanie wychowawcze,
• skład i druk materiałów konferencyjnych z konferencji „Zarządzenie zdrowiem społecznym 

i edukacją menadżera ochrony zdrowia,
• zakupy materiałów z okazji jubileuszu miasta, 
• zakup sprzętu muzycznego dla młodzieżowej orkiestry, 
• wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia wyrównawcze i świetlicowe w szkołach,
• koszty utrzymania noclegowni dla osób bezdomnych, 
• zakup paliwa dla policji, 
• finasowanie budowy i utrzymania boisk sportowych, 
• zakupy sprzętu sportowego dla szkół,
• prowadzenie działań informacyjno-konsultacyjno-terapeutycznych dla osób i rodzin uwi-

kłanych w działalność sekt i grup psychomanipulacyjnych,
• sfinansowanie wycieczki dla 40 osób na mecz piłki ręcznej,
• naprawa ogrodzenia ogólnie dostępnego placu zabaw dla dzieci,
• organizacja miejskich festynów podczas których prowadzona była sprzedaż alkoholu,
• sfinansowanie imprez kulturalnych obejmujących warsztaty teatralne i taneczne, zabawę 

karnawałową z konkursami, plener fotograficzny i warsztaty plastyczne.

Pytanie 27 
Czy można sfinansować zwrot kosztów podróży członkom gminnej komisji, którzy jadą 
na szkolenie lub konferencje? 
Finansowanie kosztów dojazdu oraz udziału członków komisji w szkoleniach i konferencjach 
z środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych jest możliwe, jeśli tego rodzaju zadanie i wydatki zostały uję-
te w gminnym programie. W sprawie zwrotu kosztów dojazdu potrzebne są także ustalenia 
dotyczące zasad zwrotu, a ponieważ członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych nie są pracownikami sfery budżetowej, to ich wynagrodzenie z tytułu podró-
ży służbowej nie może być regulowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej. Zasady zwrotu mogą być albo ujęte w gminnym programie, albo 
mogą być ustalone w stosownym zarządzeniu wójt/burmistrza/prezydenta miasta. 

41 „Informacja o wynikach kontroli pobierania i wykorzystania przez samorządy województw 
i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006–2008”, LPO – 41025-
00/08, nr ewid. 33/2009/P08151/LPO. Informacja o wynikach kontroli „Realizacja i wykorzysta-
nie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych”, nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO.
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6.2. Ogólnikowe zapisy gminnego programu
Analizując gminne programy, da się zauważyć, że zadania zawarte 

w gminnych programach są sformułowane w sposób zbyt ogólnikowy i tak 
naprawdę nie wiadomo, jakie konkretne działania zamierza dana gmina uru-
chomić. Oto przykłady takich zapisów: zapewnienie dostępu do poradni uzależ-
nień, wspieranie rozwoju placówki leczenia odwykowego, niesienie pomocy oso-
bom uzależnionym od alkoholu, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, współpraca ze strażą miejską w zakresie przeciwdziałania 
nietrzeźwości na drogach. Od razu nasuwają się pytania: Na czym będzie pole-
gało zapewnienie dostępu? Czy chodzi o dodatkowe programy, czy o kwestie 
dojazdu do placówek odwykowych? Jakie konkretne działania gmina będzie 
podejmowała na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Na czym będzie 
polegało wspieranie placówki leczenia odwykowego? Czy będzie to sfinanso-
wanie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych, czy może dofinansowanie 
kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego? O jaki rodzaj pomocy dla 
osób uzależnionych chodzi? Takie ogólnikowe sformułowania dają zbyt dużo 
swobody do wydatkowania środków na etapie realizacji gminnych programów. 
To prawda, że gminny program, będący uchwałą rady gminy, nie może zawierać 
zbyt szczegółowych zapisów, bo każda drobna zmiana wymagałaby jego nowe-
lizacji, ale ponieważ jest to jedyny plan działań w obszarze rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, musi on pokazywać w miarę konkretne projekty, jakie 
gmina zamierza uruchomić. Dlatego gminna komisja powinna rozpocząć prace 
nad programem na tyle wcześnie, żeby mieć czas na staranną analizę działań, 
jakie mogą zostać zrealizowane w danym roku. Odpowiedni czas przeznaczony 
na planowanie pozwala także skonsultować projekty z podmiotami zewnętrz-
nymi, np. z przedstawicielami szkół czy placówek lecznictwa odwykowego.

Raport NIK10 
„W 15 (37,5%) skontrolowanych jednostkach NIK stwierdziła nierzetelność obowiązujących 
w nich programów ze względu m.in. na ich ogólnikowość (hasłowość, przepisywanie fragmen-
tów programów krajowych) lub brak wstępnej, rzetelnej analizy potrzeb lokalnych. W opraco-
wywanych na okresy roczne gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych brak było określenia rozmiaru rzeczowego planowanych przedsięwzięć oraz 
szacunku kosztów ich realizacji. W ocenie NIK ogólnikowość programów ustalanych przez 
sejmiki województw i rady gmin oraz brak oparcia przedmiotowych programów o rzetelną 
analizę potrzeb stwarza zagrożenia nieefektywnego wykorzystania środków przeznaczo-
nych na ich realizację i pozostawia organom wykonawczym zbyt daleko idącą swobodę w ich 
wydatkowaniu” 

42 „Informacja o wynikach kontroli pobierania i wykorzystania przez samorządy województw i 
gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006–2008”, LPO – 41025-
00/08, nr ewid.. 33/2009/P08151/LPO.
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6.3. Brak diagnozy i wskaźników do monitorowania 
działań

Dość powszechny w gminnych programach jest brak diagnozy. W diagno-
zie jest miejsce nie tylko na przedstawienie najpilniejszych problemów do roz-
wiązania, ale także na pokazanie zasobów w obszarze rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, jakimi gmina już dysponuje (np. miejsca pomocy dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, odsetek pracowników socjalnych przeszkolonych 
w zakresie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego itp.).

Jeśli już gminy prowadzą diagnozę, to najczęściej jest ona fragmentarycz-
na i obejmuje zwykle badania w szkołach na temat używania przez młodzież 
substancji psychoaktywnych. Chociaż, jak pokazano w rozdziale dotyczącym 
lokalnej diagnozy, gmina ma dosyć łatwy dostęp do wielu informacji groma-
dzonych rutynowo przez instytucje, które mają do czynienia z problemami 
alkoholowymi. Warto przypomnieć, że badania wśród młodzieży (dotyczy to 
generalnie badań populacyjnych) wystarczy prowadzić raz na 3-4 lata, a nie 
każdego roku, i że jeśli chcemy uzyskać wiarygodne dane, musimy pamiętać 
o kilku ważnych sprawach: 

• Tylko reprezentatywny losowy dobór próby pozwala odnieść wyniki do 
całej populacji danej grupy młodzieży czy populacji dorosłych mieszkań-
ców miasta. 

• Jeśli chcemy porównywać wyniki badań, muszą one zostać zebrane przy 
pomocy tego samego narzędzia i metodologii. 

• Musimy zadbać o prawidłowe narzędzie badawcze, jeśli jest nowe albo re-
alizowane w grupie znacząco różniącej się od poprzedniej grupy badanej, 
to konieczny jest pilotaż. Przy opracowaniu ankiety, jakkolwiek wydawa-
łoby się to bardzo prostym zadaniem, ważny jest dobór słownictwa, kolej-
ność zadawania pytań, unikanie podwójnych pytań, unikanie form prze-
czących, odpowiednia kafeteria odpowiedzi i wiele innych wytycznych, 
które nie są intuicyjne, ale wymagają rzetelnej wiedzy z zakresu realiza-
cji badań społecznych.

• Badania muszą zapewniać anonimowość, czyli bezpieczeństwo. W przy-
padku badań szkolnych wymagana jest nieobecność nauczyciela podczas 
wypełniania ankiet, oddawanie ankiet w zaklejonych kopertach i nie-
ujawnianie wyników na poziomie klas i szkół. Poza tym badania z udzia-
łem osób nieletnich wymagają, po pierwsze, zgody osoby badanej, a po 
drugie − zgody rodziców lub opiekunów. Nie można też ukrywać celu ba-
dania.
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• Opracowanie jakichkolwiek badań ankietowych o charakterze populacyj-
nym, gdzie mamy dużo zmiennych, należy koniecznie powierzyć statysty-
kowi.

W zdecydowanej większości analizowanych gminnych programów brakuje 
wskaźników przypisanych do celów i do planowanych działań. Tymczasem to 
właśnie wskaźniki stanowią miary efektywności działań. Jeśli już w gminnych 
programach pojawiają się wskaźniki, to albo w oderwaniu od celów i działań, 
np. umieszczone na końcu programu nie informują, które zadania i cele mierzą, 
albo są niemożliwe do pozyskania, bo np. gmina wpisuje wskaźnik – odsetek 
młodzieży, która upiła się w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, ale ni-
gdy nie robiła i nie planuje robić w tej sprawie żadnych badań. Czyli przed wpi-
saniem wskaźników musimy wiedzieć, czy będą one możliwe do pozyskania. 
Można zwrócić się do instytucji z pytaniem, w jaki sposób i jakie dane groma-
dzą i ewentualnie poprosić o modyfikacje lub zebranie dodatkowych informa-
cji, jeśli to możliwe. Natomiast wszędzie tam, gdzie gmina w ramach programu 
bezpośrednio finansuje zadania – programy profilaktyczne, punkty konsulta-
cyjne, pomoc psychologiczną itp., powinna oczekiwać w ramach sprawozdaw-
czości wskaźników. Spróbujmy dokonać inwentaryzacji realizowanych zadań 
pod tym kątem – czy punkt konsultacyjny gromadzi interesujące nas dane? 
Liczba osób, porad, charakterystyka rodzajów problemów i klientów? Czy 
uczestnicy szkoleń, które organizujemy, wypełniają krótką ankietę ewaluacyj-
ną? (przykład ankiety znajduje się w załączniku). Opis metod ewaluacji powi-
nien być standardowo wymagany przy każdym zadaniu, które powierzamy lub 
zlecamy na zewnątrz. 

6.4. Niska jakość działań profilaktycznych
Mimo że Narodowy Program Zdrowia wskazuje samorząd gminny jako re-

alizatora „upowszechniania oraz wdrażania programów profilaktycznych re-
komendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycz-
nych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej” (zadanie 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3), to jedynie 714 gmin 
realizowało programy rekomendowane. Bieg po trzeźwość, konkursy wiedzy 
o uzależnieniach, spektakle i festyny, koncerty profilaktyczne i pogadanki to 
częste zapisy w gminnych programach. Większość z działań opiera się na nie-
skutecznej i niesamodzielnej strategii, jaką jest przekaz informacji; młodzie-
ży najczęściej opowiada się o uzależnieniu od alkoholu i o skutkach spożywa-
nia alkoholu. Tymczasem sama wiedza rzadko kiedy zniechęca młodych ludzi 
do sięgania po alkohol. Wiedzą o tym wszyscy dorośli, którzy palą papierosy. 
Mają świadomość szkód, a mimo to kontynuują zachowanie polegające na ko-
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rzystaniu z tej toksycznej i bardzo szkodliwej dla zdrowia substancji. Udział 
w konkursie, obejrzenie spektaklu profilaktycznego czy wysłuchanie godzin-
nej pogadanki na temat szkodliwości alkoholu nie wystarczy, żeby młodzież nie 
sięgała po alkohol, ponieważ profilaktyka uczy umiejętności i nie ograni-
cza się tylko do edukacji. Dodatkowo prowadząc pogadanki można zupełnie 
nieświadomie rozbudzić ciekawość młodzieży i wzbudzić pozytywne oczeki-
wania wobec alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, których mło-
dzież może w ogóle nawet nie znać. W gminnych programach dość powszechnie 
widoczna jest wiara w skuteczność idei zagospodarowywania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży jako głównej strategii ograniczania zachowań ryzykownych. 
W gminnych programach znajdują się takie zapisy, jak: organizowanie aktyw-
nych form spędzania czasu wolnego – nauka pływania, finansowanie lokalnych im-
prez i koncertów popularyzujących trzeźwy styl życia, współfinansowanie przed-
sięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 
wolnego czasu, polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kul-
turalnym, rekreacyjnym i sportowym. Niejednokrotnie zdarza się, że cała pro-
filaktyka używania substancji psychoaktywnych młodzieży ogranicza się do 
tzw. alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a w szkołach zamiast pro-
fesjonalnych programów profilaktycznych są organizowane pogadanki, kon-
kursy, spektakle profilaktyczne i akcje uświadamiające. Zdarza się, że „temat 
używek” pojawia się na dalekim planie, niejako przy okazji różnych festynów 
i pikników (bo wtedy łatwiej uzasadnić finansowanie z gminnego programu), 
a głównym celem organizacji tego typu przedsięwzięć jest promocja jakiegoś 
gminnego święta czy innej ogólnopolskiej uroczystości. Bywa i tak, że poza fak-
tem niepodawania alkoholu, nie pojawiają się tam żadne treści profilaktycz-
no-edukacyjne. W wielu przypadkach takie formy działania mają długą trady-
cję i dlatego trudno je ograniczyć. Dodatkowo mieszkańcy gminy lubią lokalne 
huczne imprezy i głośne kampanie.

Problemy współczesnej profilaktyki trafnie opisuje dr hab. Krzysztof Ostaszewski.
„Miejsce profesjonalnych programów zajęły substytuty działań profilaktycznych, czyli impre-
zy, eventy, festyny, objazdowe teatry profilaktyczne, turnieje, konkursy, imprezy sportowe, 
koncerty i przystanki itp. Te krótkie i zazwyczaj jednorazowe formy dobrze odpowiadają na 
potrzeby większości szkół, które zwyczajnie nie mają czasu na realizowanie profesjonalnych 
programów profilaktycznych. Krótkie, plenerowe formy są też dobrze przyjmowane przez sa-
morząd, ponieważ stają się okazją do spotkań z wyborcami, promocji swoich dokonań i dba-
nia o swój wizerunek. W profilaktyce karierę robią także programy oparte na show. Do nich 
zaliczam „popisy” niektórych szkoleniowców z tytułami naukowymi, serca młodzieży bijące 
w jednym rytmie podczas ulicznych eventów oraz spotkania młodzieży z osobami uzależnio-
nymi. Te formy, oparte na wywoływaniu silnych emocji, są odmianą reality show, która znaj-
duje sobie wiernych odbiorców wśród dorosłych i młodzieży. Popularność substytutów dzia-
łań profilaktycznych spowodowała, że w ostatnich dziesięciu latach profilaktyka w dużym 
stopniu przemieniła się w festiwal kultury popularnej, rezygnując z działań na rzecz zdrowia 
publicznego. Kryteria skuteczności profilaktyki przestały odnosić się do stanu zdrowia i bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży. Sukces tych działań mierzony jest poprzez ich atrakcyjność
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dla odbiorcy, atrakcyjność wizerunkową szkoły lub samorządu, medialną widoczność oraz 
swoiście rozumianą opłacalność, czyli dużą frekwencję przy stosunkowo niskich kosztach” 
(Ostaszewski, 2015). 

Decydując się na realizację programu profilaktycznego, należy sprawdzić 
jego jakość i zadać sobie pytanie, czy jego realizacja może przyczynić się do po-
zytywnych zmian w zachowaniu młodych ludzi. Należy upewnić się m.in.: czy 
program opiera się na skutecznych strategiach profilaktycznych, czy jest w nim 
określona grupa odbiorców, czy jest przeprowadzona/zaplanowana ewaluacja, 
czy są dołączone scenariusze poszczególnych zajęć, czy intensywność jest od-
powiednia. (Więcej o skutecznych strategiach profilaktycznych w Dodatku 
profilaktycznym). 

„Warto skomentować jeszcze jeden punkt z mapy gminnych wydatków na profilaktykę, czyli 
tzw. programy autorskie. Realizuje je na poziomie uniwersalnym ponad 1200 gmin. Zasad-
niczy problem polega na tym, że najczęściej nie są one nigdzie opisane, nie wiemy, na jakiej 
teorii się opierają, jakie mają cele, na jakie czynniki chroniące lub/i czynniki ryzyka działają, 
nie wiemy, czy metody realizacji są dobrze dobrane do grupy docelowej i do oczekiwanych 
rezultatów. Zwykle takie programy są bardzo krótkie, zdecydowanie za krótkie, żeby mówić 
o skuteczności” (Łukowska, 2017). 

6.5. Niewystarczające kompetencje gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych

Przygotowanie i nadzór nad bieżącą realizacją zadań gminnego progra-
mu wymaga odpowiednich kwalifikacji, dlatego ustawodawca wskazał, aby 
w skład gminnych komisji wchodziły osoby posiadające wiedzę z zakresu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4). Od kompe-
tencji osób wchodzących w skład gminnej komisji zależy efektywność działań 
podejmowanych w ramach gminnych programów, ponieważ to grono zwykle 
ma znaczący wkład w opracowanie projektu programu. Jeśli członek komisji 
nie będzie rozróżniał skutecznych i nieskutecznych strategii profilaktycznych, 
to bez świadomości, że podejmie niewłaściwą decyzję, zaproponuje wydanie 
większości pieniędzy na działania o niskiej lub zerowej skuteczności. Jeśli nie 
potrafi rozmawiać z osobami motywowanymi do podjęcia leczenia odwykowe-
go, poucza, ocenia i wywiera presję, to niewielkie są szanse na skuteczne zmo-
tywowanie klienta do wizyty w poradni odwykowej. Niezależnie od tego, jakie 
zawody i związane z tym kompetencje reprezentują członkowie komisji, wszy-
scy powinni posiadać interdyscyplinarną wiedzę. Komisja działa jako ciało ko-
legialne, a to oznacza, że każdy z jej członków wypowiada się  na temat zawar-
tości merytorycznej gminnego programu. 
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PARPA w 2015 roku zrealizowała badania na próbie 900 członków gmin-
nych komisji, którzy mieli staż pracy w gminnej lub miejskiej komisji powyżej 
12 miesięcy. W celu wylosowania reprezentatywnej próby gminnych komisji 
wykorzystany został schemat doboru w warstwach, którymi były wojewódz-
two oraz typ miejscowości (gmina wiejska, gmina miejska lub miejsko-wiej-
ska do 50 tys. mieszkańców, gmina miejska lub miejsko-wiejska powyżej 50 
tys. mieszkańców). Wywiad przy pomocy kwestionariusza został zrealizowa-
ny z dwiema osobami z komisji: przewodniczącym i losowo wybranym człon-
kiem komisji. 

W badaniu przyglądano się przekonaniom i kompetencjom oraz sygna-
łom wypalenia zawodowego, a także analizowano podejście do szkoleń – udział 
w nich i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Poniżej znajdują się wybrane obszary kompetencji oraz przekonania, 
o które zostali zapytani respondenci. Zachęcam do własnych odpowiedzi 
na te pytania oraz do porównania ich z odpowiedziami uczestników bada-
nia, które znajdują się na wykresach poniżej. 

 1. Jak Pan/Pani ocenia swoje kompetencje w poszczególnych obszarach z zakre-
su polityki wobec problemów alkoholowych? Prosimy o zaznaczenie wybra-
nej odpowiedzi w każdym wierszu tabeli.

Zdecy-
dowa-
nie tak

Raczej 
tak

Ani tak,
ani nie

Raczej 
nie

Zdecy-
dowa-
nie nie

Trudno 
powie-
dzieć, 

nie 
mam 

zdania

Wiem, jakie są objawy 
uzależnienia od alkoholu

Znam mechanizmy zjawi-
ska przemocy w rodzinie 

Potrafię przeprowa-
dzić rozmowę z klientem 
gminnej komisji – osobą 
uzależnioną

Potrafię przeprowa-
dzić rozmowę z klientem 
gminnej komisji − osobą 
współuzależnioną

Wiem, jak realizować 
procedurę Niebieskiej 
Karty 

Wiem, jak kontrolować 
punkty sprzedaży napo-
jów alkoholowych 
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Wie, jak napisać miej-
ski/gminny program 
profilaktyki i rozwią-
zywania problemów 
alkoholowych 

Wiem, jakie są skuteczne 
i nieskuteczne strategie 
profilaktyczne dotyczące 
używania alkoholu przez 
dzieci i młodzież 

 2. Poniżej znajduje się lista różnych przekonań. Dla jednych ludzi są one 
prawdziwe dla innych nieprawdziwe. Prosimy określić, w jakim stopniu 
zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami. 

Zdecy-
dowa-
nie się 

zgadzam 

Ra-
czej się 

zgadzam

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecy-
dowanie 

się nie 
zgadzam

Członkowie rodzin z problemem al-
koholowym mogą otrzymywać po-
moc materialną ze środków prze-
znaczonych na realizację gminnych 
programów 

Jednym z głównych powodów, dla 
których młodzież sięga po alkohol, 
jest brak wiedzy o jego szkodliwości 

Osoby, które nie podejmują lecze-
nia odwykowego pomimo posta-
nowienia sądu, powinny trafić do 
więzienia 

Teatry profilaktyczne to skuteczne 
narzędzie w profilaktyce używania 
alkoholu przez młodzież 

Należałoby wprowadzić kary za nie-
podjęcie leczenia odwykowego 

Punkty konsultacyjne mogą być jed-
nym z miejsc prowadzenia psychote-
rapii uzależniania od alkoholu 
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Podstawowym kryterium wyboru 
programów profilaktycznych reali-
zowanych w ramach gminnego pro-
gramu powinna być ich atrakcyjność 
dla młodzieży i realizatorów

Sport to skuteczna profilakty-
ka używania alkoholu przez dzieci 
i młodzież

Wykres 17. Procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących oceny kompetencji 
członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
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Wykres 18. Procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących przekonań człon-
ków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Z jednej strony osoby badane cechuje dobra subiektywna ocena swoich 
kompetencji, ale z drugiej strony mają oni nieprawidłowe przekonania, zwłasz-
cza w obszarze profilaktyki. Uwagę zwraca wysoki odsetek respondentów, któ-
rzy uważają, że spektakle profilaktyczne to skuteczna profilaktyka (ponad 
60% tak uważa) oraz bardzo wysoka wiara w to, że sport jest skuteczną strate-
gią profilaktyczną (twierdzi tak ponad 85% badanych!). Blisko 80% badanych 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że podstawowym kryterium wyboru progra-
mów profilaktycznych powinna być ich atrakcyjność dla młodzieży oraz reali-
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zatorów, choć do podstawowych kryteriów należą: założenia i podstawy teo-
retyczne programu, czas trwania, kwalifikacje realizatorów, ewaluacja itp43. 
Podobnie wiedza młodych ludzi o szkodliwości działania alkoholu czy innych 
substancji psychoaktywnych nie chroni przed sięganiem po nie – wie to pra-
wie połowa respondentów, ale 38% uważa, że to jeden z głównych powodów 
picia alkoholu. Jeśli przyjąć, że przekonania wpływają na podejmowane decy-
zje to bardziej zrozumiała staje się tak duża popularność pogadanek „antyal-
koholowych” finansowych w ramach gminnych programów. Zadania punktów 
konsultacyjnych przedstawiono w rozdziale dotyczącym budowy gminnych 
programów i podobnie jak PARPA w każdych „Rekomendacjach do realizowa-
nia i finansowania gminnych programów…”, także i tu zwracano uwagę na to, 
że nie można w nich prowadzić psychoterapii uzależnienia, ponieważ leczenie 
jest prawnie zastrzeżone dla podmiotów prowadzących działalność lecz-
niczą. Tymczasem ponad 70% respondentów uważa, że punkty konsultacyjne 
mogą być jednym z miejsc prowadzenia psychoterapii uzależnienia.

Choć tematem tego poradnika nie jest procedura zobowiązania do lecze-
nia odwykowego, to jednak w świetle uzyskanych wyników, należy skomen-
tować fakt, że 70% respondentów chciałoby wprowadzać kary za niepodję-
cie leczenia, choć po pierwsze, zobowiązanie do leczenia odwykowego nie jest 
postępowaniem karnym, a po drugie, i być może to jest ważniejsze, nie da się 
zmusić kogoś do leczenia, tym bardziej, że leczenie uzależnienia wymaga ak-
tywnego uczestnictwa w psychoterapii i własnej pracy, a do tego konieczna jest 
motywacja wewnętrzna, a nie przymus i presja. Niestety, jest też pewna gru-
pa członków komisji (16% to wcale niemało jak na gremium ekspertów), która 
chciałaby osoby nierealizujące postanowienia sądu widzieć w więzieniu. 

Ustawodawca nie sprecyzował zakresu szkoleń dla gminnych komisji, 
ograniczając się do stwierdzenia, że w skład komisji wchodzą osoby przeszko-
lone, jednak należy dążyć do tego, aby tematyka szkoleń była interdyscyplinar-
na, odpowiadała zadaniom realizowanym przez gminne komisje i co ważne, 
żeby swoje umiejętności wciąż doskonalić, ponieważ dobre kompetencje służą 
adresatom gminnych programów. Jeśli rozumiem, na czym polegają skutecz-
ne strategie profilaktyczne, to wybieram dobre programy, które mają szanse 
ograniczyć zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. 

6.6. Brak informacji o realizowanych zadaniach
Niejednokrotnie można zaobserwować, że gmina ogranicza swoje działa-

nia do utworzenia i finansowania działalności jakiejś placówki czy programu, 

43 „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2018 roku”, PARPA, Warszawa 2018. 
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ale nie informuje o tym swoich mieszkańców. Warto zadać sobie pytanie: czy 
mieszkańcy mojej gminy wiedzą, jaki system pomocy został dla nich przygoto-
wany w ramach gminnych programów? Czy wiedzą, że działa grupa wsparcia 
dla ofiar przemocy czy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich ro-
dzin? Warunkiem korzystania z przygotowanych miejsc pomocy jest po-
siadanie o nich informacji – o tym, że działają, w jakich dniach i godzinach są 
dostępne, gdzie się mieszczą, jakiego rodzaju porad udzielają i że robią to bez-
płatnie. Stałe informowanie i przypominanie mieszkańcom gminy o dostępnej 
ofercie powinno być systematycznie realizowane w ramach gminnego progra-
mu poprzez ulotki dystrybuowane w różnych miejscach użyteczności publicz-
nej, komunikaty w lokalnej prasie, ogłoszenia na specjalnie do tego celu prze-
znaczonych tablicach itp. 

6.7. Niewystarczająca pomoc dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym

Jednym z największych deficytów w samorządach gminnych jest zbyt mała 
dostępność profesjonalnej pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci wychowują-
cych się w rodzinach z problemem alkoholowym i dzieci krzywdzonych. Z da-
nych PARPA wynika, że placówki i zajęcia socjoterapeutyczne były realizowane 
w zaledwie 7% samorządów!44 Z szacowanego grona dzieci z rodzin z proble-
mem alkoholowym pomocą taką objętych jest tylko kilka procent potrzebu-
jących! Jest to o tyle niepokojące, że wiele gmin przeznacza znaczące środki 
finansowe na nieskuteczne, choć kosztowne działania profilaktyczne typu: fe-
styny, sport, ulotki i inne zajęcia kulturalno-rozrywkowe, zamiast inwestować 
w tak potrzebną pomoc socjoterapeutyczną. Celem socjoterapii jest skorygo-
wanie zaburzonych zachowań i wzorów reakcji emocjonalnych u dzieci i tym 
samym poprawa ich funkcjonowania intrapsychicznego i interpersonalnego. 
Nie da się tych celów osiągnąć przy pomocy konkursów, pogadanek czy ulotek.

Wciąż w obszarze świetlic mamy do czynienia z takimi problemami, jak: 

• brak stabilizacji funkcjonowania tych placówek,

• zatrudnianie wychowawców na umowy zlecenie, a nie na etaty, co powo-
duje, że traktują tę pracę jako tymczasową lub dodatkową. To z kolei nie 
sprzyja jakości pracy z dziećmi, które potrzebują stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa w relacjach z opiekującymi się nimi osobami dorosłymi,

• praca ze zbyt licznymi grupami dzieci, co uniemożliwia realizację indywi-
dualnych planów pomocy,

44 Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej PARPA G1.
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• brak oddziaływań wobec rodziców. Praca z dzieckiem nie może być pro-
wadzona w oderwaniu od pracy z rodzicami, choć to prawda, że zaangażo-
wanie rodziców bywa niewystarczające i wymaga wiele wysiłku ze stro-
ny wychowawców.

Przy konstruowaniu gminnych programów troska o jakość pracy z dziećmi 
z rodzin z problemem alkoholowym powinna być sprawą priorytetową.

6.8. Zbyt mały zakres współpracy z lecznictwem 
odwykowym

Samorządy gminne w niewystarczającym stopniu współpracują z lecznic-
twem odwykowym. Jedynie 38% gmin wspiera lecznictwo odwykowe i zale-
dwie ok. 6% gmin przekazało środki na realizację dodatkowych programów 
zdrowotnych. Tylko 8% wszystkich środków przeznaczonych na realizację 
gminnych programów jest przeznaczanych na zwiększenie dostępu do lecze-
nia odwykowego. W wielu gminach zadanie zwiększania dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej ogranicza się tylko do finansowania punktów 
konsultacyjnych (jest ich w Polsce ponad 2000), które jakkolwiek są potrzebne 
w środowisku lokalnym, to nie mogą zastąpić profesjonalnych miejsc pomocy. 
Gminy chętniej podejmują się realizacji tych zadań, przy których infrastruk-
tura merytoryczna i organizacyjna jest lokalna, bliska i taka „nasza” (tak jest 
zwykle w przypadku punktów konsultacyjnych), natomiast wsparcie lecznic-
twa wymaga nawiązania kontaktu z przedstawicielami placówki odwykowej, 
które w wielu przypadkach przynależą terytorialnie do innego samorządu. To, 
że wspieranie lecznictwa odwykowego odbywa się poza granicami naszej gmi-
ny czy miasta, nie może nam przesłaniać faktu, że przecież zwiększamy do-
stępność pomocy terapeutycznej dla naszych mieszkańców. 

6.9. Deficyty w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

Gminy wciąż za mało inwestują w ochronę rodzin przed przemocą. Wydat-
ki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie stanowią zaledwie ok. 5% wszyst-
kich środków wykorzystywanych na realizację gminnych programów. Zwra-
ca także uwagę mała stabilność istniejących placówek – każdego roku z mapy 
miejsc udzielających pomocy ofiarom przemocy znika tyle samo podmiotów, ile 
powstaje nowych, i w rezultacie ich liczba utrzymuje się od kilku lat na podob-
nym poziomie. Mimo że kwestie związane z przemocą reguluje ustawa o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie to zadania w tym obszarze, są wskazane dla 
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jednostek samorządu terytorialnego również w Narodowym Programie Zdro-
wia na lata 2016–2020. Poza tym jednym z zadań gminnych programów „alko-
holowych” jest „ochrona przed przemocą w rodzinie”. Biorąc pod uwagę zarów-
no bieżące, jak i odroczone konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie, 
a także koszty, jakie generuje przemoc (koszty opieki zdrowotnej, funkcjono-
wania placówek pomocowych, działania wymiaru sprawiedliwości, policji, po-
mocy społecznej itp.45), przeciwdziałanie przemocy powinno być priorytetem 
w polityce każdej gminy.

Przystępując do prac nad gminnym programem, warto pamiętać, że 
bezpośrednimi odbiorcami działań, jakie chcemy uruchomić, są ludzie: 
ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny, 
dzieci wychowujące się w takich rodzinach, nastolatki sięgające po alko-
hol itp. I dlatego na Państwu spoczywa duża odpowiedzialność za jakość 
oferowanej im pomocy i jej dostępność, a realizowane programy nie mogą 
być przypadkowe, ale powinny być przemyślaną strategią rozwiązywania 
problemów alkoholowych na poziomie lokalnym. 

Jakich sformułowań warto unikać zarówno w gminnych programach, jak i w swoich 
wypowiedziach? 
Język pełni przede wszystkim funkcję komunikacji z innymi (Falkowski, Maruszewski, Nęcka, 
2010). Za pomocą języka przekazujemy jednak nie tylko informacje, ale możemy też wpływać 
na emocje, postawy i zachowania naszych odbiorców. Służy temu m.in. dobór odpowiednich 
słów (sformułowań, nazw, określeń). W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych język może stać się ważnym narzędziem edukacji i budowania przychylnych po-
staw lub też, używany nieumiejętnie, może wspierać błędne przekonania i stereotypy.
Używaj zatem języka świadomie (w mowie i w piśmie) i zrezygnuj z pewnych sformuło-
wań i zwrotów.

Alkoholik/alkoholicy – powszechnie (również w medycynie) odchodzi się od używania nazw 
stanowiących etykiety. Szufladkowanie ludzi nie zachęca ich do zmiany. „Etykiety, takie jak 
człowiek pijący problemowo czy alkoholik, zamazują prawdziwy obraz” i nie pozwalają nam 
otwarcie spojrzeć na to, co naprawdę dzieje się w życiu naszych klientów (cyt. za Miller, Mu-
noz, 2010, s. 9). Zatem NIE alkoholicy, a osoby uzależnione od alkoholu, NIE ofiary przemocy, 
ale osoby doświadczające przemocy, NIE schizofrenicy (to przykład z dziedziny medycyny), 
ale osoby chore/cierpiące na schizofrenię.
W czasie osobistych spotkań z klientami, np. w procedurze zobowiązania do leczenia odwy-
kowego, zrezygnuj nawet z takich określeń, jak: „osoba uzależniona” czy „nadużywanie alko-
holu”. Takie etykietowanie w sytuacji, w której najczęściej klient nie identyfikuje się z proble-
mem, niepotrzebnie nasila jego opór i utrudnia motywację do podjęcia leczenia. Zatem NIE 
„jak nadużywanie alkoholu wpływa na pana relacje z dziećmi?”, ale lepiej „jak pana picie wpły-
wa na pana relacje z dziećmi?” albo „jak wypicie tych 2-3 piw prawie codziennie wieczorem, 
o czym pan sam powiedział, że tyle pan wypija, wpływa na pana relacje z dziećmi”. „Staramy 
się raczej mówić o problematycznym lub szkodliwym piciu, a nie o szkodliwych osobach piją-
cych” (cyt. za Miller, Munoz, 2010, s. 9).

45 Próba ewaluacji kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkiej Brytanii dowodzi, że 
wydaje on 3% swojego budżetu na leczenie tylko obrażeń fizycznych spowodowanych przemocą 
domową. Bezpośrednia estymacja do wartości zrealizowanych w 2015 roku kosztów polskiego 
NFZ dałaby kwotę ponad 2 mln zł (Łukowska, 2017). 
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Alkoholizm jako patologia społeczna/margines społeczny − schematyczne nazywanie
problemów powodowanych przez alkohol patologią czy marginesem społecznym niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo dokonania oceny moralnej (obydwa te określenia nie są neutralne 
emocjonalnie) i może jednocześnie niesłusznie sugerować marginalność tych problemów, zaś 
omówiona tu mapa problemów alkoholowych jasno dowodzi, że ich skala jest poważnym ob-
ciążaniem, a nie sprawą marginesową i nieistotną (Łukowska, 2010). Ludzie generalnie nie-
chętnie zajmują się patologiami społecznymi, ponieważ budzi to ich niechęć, strach i raczej re-
akcje wycofania. Dlatego zdecydowanie lepszym określeniem jest polityka wobec problemów 
alkoholowych czy wspominane tu już rozwiązywanie problemów alkoholowych. 
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu dzieci i młodzieży − przy celach działań profilaktycz-
nych na pierwszy plan wysuwa się nie tyle problem uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży, 
ile tzw. straty bieżące, które są znacznie bardziej rozpowszechnione. Co to znaczy? Patrząc na 
średni odsetek osób uzależnionych w danej populacji, można szacować, że ok. 2-3% młodzieży 
w przyszłości uzależni się od alkoholu, ale znacznie więcej z nich doświadczy różnego rodzaju 
doraźnych szkód związanych z działaniem alkoholu, takich jak: wypadki (w tym śmiertelne), 
konflikty z prawem, zachowania agresywne, stanie się ofiarą przestępstwa, przedwczesna 
inicjacja seksualna i niechciane kontakty seksualne, konflikty z rówieśnikami i w rodzinie, 
problemy z nauką. Dlatego bardziej właściwym, biorąc pod uwagę cele profilaktyki, jest po-
sługiwanie się określeniem „profilaktyka szkód związanych z używaniem alkoholu przez 
młodzież”.
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu dzieci i młodzieży − przy celach działań profilak-
tycznych na pierwszy plan wysuwa się nie tyle problem uzależnienia od alkoholu wśród mło-
dzieży, ile tzw. straty bieżące, które są znacznie bardziej rozpowszechnione. Co to znaczy? Pa-
trząc na średni odsetek osób uzależnionych w danej populacji, można szacować, że ok. 2-3% 
młodzieży w przyszłości uzależni się od alkoholu, ale znacznie więcej z nich doświadczy róż-
nego rodzaju doraźnych szkód związanych z działaniem alkoholu, takich jak: wypadki (w 
tym śmiertelne), konflikty z prawem, zachowania agresywne, stanie się ofiarą przestępstwa, 
przedwczesna inicjacja seksualna i niechciane kontakty seksualne, konflikty z rówieśnikami 
i w rodzinie, problemy z nauką. Dlatego bardziej właściwym, biorąc pod uwagę cele profilak-
tyki, jest posługiwanie się określeniem „profilaktyka szkód związanych z używaniem alkoho-
lu przez młodzież”.
Przymusowe leczenie odwykowe – w Polsce od ponad 30 lat nie ma procedury przymusowe-
go leczenia odwykowego. Obecne zobowiązanie do leczenia odwykowego, wbrew powszech-
nemu przekonaniu, nie jest tym samym co leczenie przymusowe, które obowiązywało w Pol-
sce do roku 1982. Ograniczenie dobrowolności polega na tym, że sądowe zobowiązanie do 
leczenia zastępuje zgodę osoby zobowiązanej na poddanie się leczeniu i wprowadza tym sa-
mym wyjątek od zasady wyrażonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, mówiącej o tym, że do udzielenia świadczenia zdrowotnego, czyli leczenia, konieczna jest 
zgoda pacjenta. Ktoś niezorientowany w przepisach prawnych, np. żona zobowiązywanego, 
słysząc sformułowanie „uruchamiamy procedurę leczenia przymusowego”, albo radny, czy-
tając w gminnym programie, że zadaniem komisji jest prowadzenie procedury leczenia przy-
musowego − może niesłusznie pomyśleć, że osoba uzależniona zostanie zmuszona do leczenia.
Walka z alkoholizmem – używanie takiego sformułowania sugeruje, że przedmiotem dzia-
łań podejmowanych w ramach gminnych programów jest tylko i wyłącznie alkoholizm, a jak 
wynika z omówionej tu mapy problemów alkoholowych uzależnienie to tylko jeden z katego-
rii problemów, jakimi zajmujemy się w gminnych programach „Ponadto pojęcie walka sugeru-
je niepożądane w tym przypadku batalistyczne konotacje, oznaczające krytykowaną po wie-
lokroć akcyjność działań podejmowanych w tej dziedzinie” (Jaworska-Dębska, 1995, s. 10). 
Ofiary przemocy/sprawcy przemocy – lepiej jest używać określenia osoby doświadczające 
przemocy i osoby stosujące przemoc, ponieważ te sformułowania wskazują na pewien stan, 
który może być przejściowy (teraz stosuję przemoc, ale mogę to zachowanie zmienić). Etykie-
ty, takie jak ofiara przemocy/sprawca przemocy, nie sprzyjają wprowadzaniu zmian przez na-
szych klientów i należy ich unikać. 
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TEST WIEDZY 
Poniżej znajdują się pytania przygotowanie na podstawie niniejszego po-

radnika. Możliwy jest wybór więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi. Prawi-
dłowe odpowiedzi znajdują się na s.178.

1. Które z poniższych działań nie należą do kompetencji samorządu gmin-
nego w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych:

a) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, 

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie problemów alkoholowych wśród osób dorosłych, 

c) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuń-
czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

d) zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie dla pracowników pomocy społecznej. 

2. Jednymi z bardziej skutecznych strategii w profilaktyce uniwersalnej są:

a) strategie rozwijania umiejętności wychowawczych i edukacji normatyw-
nej,

b) strategia zagospodarowania czasu wolnego, 

c) strategie informowania o negatywnych skutkach używania substancji 
psychoaktywnych,

d) strategia odmawiania picia alkoholu. 

3. Współuzależnienie to:

a) sposób przystosowania się do życia w bliskim związku z osobą uzależ-
nioną, 

b) choroba diagnozowana u dorosłych członków rodzin osób uzależnionych 
od alkoholu,

c) dolegliwości psychosomatyczne występujące u żon i partnerek osób uza-
leżnionych od alkoholu. 

4. Który z poniższych można uznać za wskaźnik wykorzystany do oceny re-
alizacji zadania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych: 

a) liczba uczestników szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,

b) ocena szkolenia wystawiona przez uczestników, 
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c) odsetek osób deklarujących gotowość do proszenie o okazanie dowodu 
tożsamości. 

5. Profilaktyka wskazująca adresowana do dzieci i młodzieży to działania:

a) skierowane do dzieci i młodzieży, które spełniają już kryteria diagno-
styczne uzależnienia lub innych zaburzeń zachowania lub problemów 
psychicznych, 

b) ukierunkowane na dzieci i młodzież wysokiego ryzyka demonstrujące 
wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu lub in-
nych substancji psychoaktywnych, ale jeszcze niespełniające kryteriów 
diagnostycznych uzależnienia,

c) działania adresowane dzieci i młodzieży, bez względu na stopień ryzyka 
rozwoju problemów związanych z alkoholem czy narkotykami.

6. Rada gminy ma kompetencje do: 

a) wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu 
w sklepach, 

b) wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu w re-
stauracjach i tzw. gastronomii, 

c) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu we wszyst-
kich miejscach publicznych w gminie. 

7. Który z zapisów uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad usytu-
owania punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy uznać za niezgodne 
z prawem: 

a) punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na te-
renie zajmowanym przez kina, 

b) punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być zlokalizowany 
w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkoły, chyba że Rada Rodzi-
ców oraz dyrektor wyrażą zgodę na odstępstwo od tego zakazu, 

c) warunkiem prowadzenia „ogródka piwnego” jest posiadanie tytułu praw-
nego do korzystania z nieruchomości oraz odległość od głównego miejsca 
sprzedaży nie większa niż 20 m liczonych w linii prostej od wejścia, 

d) punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być zlokalizowany 
w odległości mniejszej niż 200 metrów od szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

8. Które z poniższych zadań nie powinny być finansowane w ramach gmin-
nych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
ze względu na brak związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych: 
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a) przekazanie dotacji dla policji na zakup paliwa celem dowożenia osób uza-
leżnionych na badanie przez biegłych w ramach procedury zobowiązania 
do leczenia odwykowego, 

b) utrzymanie klubu abstynenta (światło, czynsz, gaz),

c) realizacja badań wśród mieszkańców gminy na temat widoczności dzia-
łań podejmowanych w ramach gminnego programu oraz potrzeb w tym 
zakresie, 

d) opracowanie i dystrybucja informatora o dostępnych miejscach pomo-
cy w gminie i powiecie dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób do-
świadczających przemocy, 

e) przeprowadzenie szkolenia dla sędziów i kuratorów w zakresie przemo-
cy domowej, 

f) zatrudnienie psychologa na potrzeby szkoły, 

g) zatrudnienie psychologa w placówce wsparcia dziennego – świetlicy so-
cjoterapeutycznej, 

h) finansowanie leczenia odwykowego w punkcie konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

9. Które z poniższych zdań są prawdziwe: 

a) celem profilaktyki jest przede wszystkim ochrona młodzieży przed uza-
leżnieniem, 

b) czynniki chroniące to np. dobre relacje z rodzicami, dobry klimat w szkole, 
konstruktywne relacje z rówieśnikami, 

c) do czynników ryzyka sięgania po alkohol przez młodzież należy wysoka 
dostępność alkoholu w gminie, 

d) w opisie dobrego programu profilaktycznego powinna znajdować się in-
formacja, na jakie czynniki ryzyka program działa, 

e) testowanie młodzieży na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie 
jest skuteczną formą profilaktyki, zwłaszcza na poziomie uniwersalnym 
i selektywnym, 

f) w przypadku 13-letnich dzieci nie jest potrzebna zgoda ich rodziców 
na udział w badaniu ankietowym, jeżeli badanie takie realizowane jest 
w szkole, 

g) trening odmawiania należy do skutecznych strategii profilaktycznych, 
natomiast strategia alternatyw jest strategią uzupełniającą wobec stra-
tegii wiodących. 
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10. Która z poniższych osób zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Łodzi nie powinna wchodzić w skład gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych:

a) pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 

b) wójt,

c) policjant, 

d) radny. 
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Dodatek profilaktyczny 

Co należy wiedzieć o współczesnej profilaktyce – podstawowy pakiet edu-
kacyjny dla członków gminnej komisji, pełnomocników i radnych. 

W niniejszym dodatku znajdziecie Państwo podstawowe informacje na te-
mat pojęć oraz teorii, które należy brać pod uwagę przy realizacji oddziaływań 
profilaktycznych. Wiedza taka wymagana jest nie tylko od bezpośrednich re-
alizatorów programów profilaktycznych, ale również od osób, które decydu-
ją o kształcie gminnej profilaktyki. Dobre, skuteczne programy  są wynikiem 
zastosowania przemyślanych strategii, wymagają znajomości fazy rozwojowej 
dzieci, do których program jest adresowany, uwzględniają wiedzę o czynni-
kach ryzyka i czynnikach chroniących i świadomie korzystają z podstaw teo-
retycznych. Programy profilaktyczne, które gmina finansuje nie powinny opie-
rać się na intuicji i osobistych przekonaniach autorów, bo te mogą być błędne, 
a powinny być „logiczną konsekwencją przyjętych założeń opartych na do-
wodach naukowych” (Szymańska, Okulicz – Kozaryn, 2010, s 39). Powszech-
nie wydaje się, że nastolatki sięgają po alkohol dlatego, że nie wiedzą jakie są 
tego konsekwencje i wobec tego należy w ramach pogadanek czy innych form 
edukacyjnych przekazać młodzieży wiedzę na temat tego, jak bardzo alkohol 
jest szkodliwy. To wystarczy, żeby uświadomieni młodzi ludzie zrezygnowali 
z picia. Takie rozumowanie na pozór wydaje się logiczne. Czy jednak prawdzi-
we? Na to pytanie odpowiadają badania na temat czynników ryzyka i czynni-
ków chroniących, na które chcemy oddziaływać za pośrednictwem programów 
profilaktycznych i które warto znać. Otóż sama wiedza o szkodliwych następ-
stwach używania substancji psychoaktywnych nie wystarczy, żeby uchronić 
dzieci i młodzież przed sięganiem po nie (Ostaszewski, 2010). Czy zatem jeste-
śmy gotowi, żeby zrezygnować ze swoich przekonań czy zamówimy w ramach 
gminnego programu kolejną pogadankę albo ulotki na temat szkodliwości pi-
cia alkoholu?

O skutecznej profilaktyce wnioskujemy z wiedzy teoretycznej46 i wyników 
badań ewaluacyjnych, nie zaś indywidualnych przekonań realizatorów i/lub 
odbiorców. 

46 Teorie psychologiczne wykorzystywane w profilaktyce zwykle są poparte dowodami na-
ukowymi np. wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących jest poparta  badaniami 
empirycznymi.  
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Co należy wiedzieć o współczesnej profilaktyce? 

Po pierwsze poziomy profilaktyki. 

Z każdego programu profilaktycznego powinno wynikać na jakim pozio-
mie profilaktyki jest on realizowany. Obecne poziomy profilaktyki zdefiniowa-
ne w Narodowym Programie Zdrowia to:

profilaktyka uniwersalna – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowa-
ną na całe populacje, to jest działania profilaktyczne adresowane do całych 
grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występo-
wania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psy-
choaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Ich celem jest zmniejszanie lub 
eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej 
populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój; dzia-
łania uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i młodzieży w wieku 
gimnazjalnym, w populacji młodych dorosłych, w populacji rodziców posiada-
jących dzieci w wieku szkolnym; przykładem profilaktyki uniwersalnej są pro-
gramy opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej 
populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substan-
cjami psychoaktywnymi;

profilaktyka selektywna – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną 
na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, to jest działania profilaktyczne ad-
resowane do jednoste klub grup, które ze względu na swoją sytuację społecz-
ną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na 
większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze sto-
sowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych 
zaburzeń zdrowia psychicznego; działania z tego poziomu profilaktyki są po-
dejmowane ze względu na sam fakt przynależności do danej grupy; profilakty-
ka selektywna jest działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym;

profilaktyka wskazująca – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowa-
ną na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symp-
tomy problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub NSP bądź problemów 
wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające kryte-
riów diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych 
zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych. Przykładem profilaktyki 
wskazującej są interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub 
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eksperymentujących z narkotykami; niektóre działania mające na celu reduk-
cję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających substancji psy-
choaktywnych (np. działania edukacyjne i prawne zmierzające do ograniczenia 
liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem 
tych substancji);

W niektórych opracowaniach można jeszcze spotkać starszy podział pro-
filaktyki według stopni − I, II i III stopnia. Z tego tradycyjnego podziału zrezy-
gnowano, ponieważ profilaktyka trzeciego stopnia obejmowała specjalistycz-
ne formy terapii, resocjalizacji i rehabilitacji dla osób uzależnionych i nie było 
do końca jasne czym się różni od leczenia (Ostaszewski, 2003). Terapia, lecze-
nie i rehabilitacja nie należą do żadnego z poziomów profilaktyki, chociaż są 
również formami pomocy wspieranymi w ramach gminnych programów. 

Pod drugie czynniki ryzyka i czynniki chroniące. 

Dobre programy profilaktyczne uwzględniają wiedzę o czynnikach ryzy-
ka i czynnikach chroniących ponieważ w pewnym uproszczeniu można powie-
dzie, że profilaktyka to oddziaływanie na czynniki ryzyka (te chcemy osłabić 
i zminimalizować) i na czynniki chroniące (te chcemy uruchamiać i wzmac-
niać). Wiedza na temat czynników ryzyka i czynników chroniących stanowi 
podstawę do opracowania skutecznych programów; wyboru celów, zastosowa-
nych strategii i metod pracy. 

Czynniki ryzyka to takie cechy indywidualne jednostki lub cechy jej środowi-
ska rodzinnego, społecznego, szkolnego itp., które zwiększają ryzyko wystą-
pienia problemów i zaburzeń oraz ich nasilenie (Ostaszewski, 2010, Okulicz-
Kozaryn, 2008). Na przykładzie medycyny można powiedzieć, że znaczącym 
czynnikiem ryzyka zawału serca jest wysoki poziom cholesterolu i nadwaga, 
a w profilaktyce, że konflikty w rodzinie i wrogość między rodzicami współ-
występują z częstszym sięganiem po alkohol dzieci. Wraz ze wzrostem liczby 
czynników ryzyka ich związek z zachowaniami ryzykownymi rośnie skokowo.  

Przykłady znaczących czynników ryzyka zachowań problemowych dzieci 
i młodzieży (Ostaszewski, 2010, s 79).

Czynniki 
indywidualne 

• Trudny temperament (impulsywność, nadpobudliwość, agresywność)
• Wczesne zachowania problemowe (zachowania agresywne, buntowni-

cze, niepodporządkowywanie się dorosłym, wczesna inicjacja alkoho-
lowa, papierosowa)

• Duże zapotrzebowanie na stymulację (potrzeba wrażeń, poszukiwanie 
stymulacji) 

• Deficyty poznawcze (niski poziom inteligencji, problemy z nauka 
czytania) 
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Czynniki zwią-
zane z rodzicami 
i rodzeństwem 

• Niski status socjoekonomiczny rodziny (niskie dochody, niski poziom 
edukacji rodziców, brak stałej pracy) 

• Alkoholizm lub inne uzależnienia rodziców (zwiększa biologiczna po-
datność dziecka na rozwój uzależnienia) 

• Choroby psychiczne rodziców (depresja u matki)
• Chroniczne konflikty rodzinne z udziałem dziecka (rozwód lub separacja 

rodziców, wrogość miedzy rodzicami, agresja, nadmierny krytycyzm)
• Negatywne wzory starszego rodzeństwa (picie, palenie, używanie nar-

kotyków, używanie przemocy przez starsze rodzeństwo)
• Doświadczenia traumatyczne (wykorzystanie seksualne dziecka, prze-

moc w rodzinie) 

Czynniki związa-
ne z realizacją ról 
rodzicielskich 

• Niekorzystne czynniki prenatalne (palenie papierosów lub picie alkoho-
lu przez matkę w czasie ciąży) 

• Zakłócenia w rozwoju relacji rodzic – dziecko (wrogość wobec dziecka, 
emocjonalne odrzucenia, trudności w porozumiewaniu się)

• Nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich (niespójne i niekonse-
kwentne postepowanie, kary cielesne, brak granic w okresie dorasta-
nia, zaniedbywanie) 

Czynniki związa-
ne ze szkoła i na-
uką w szkole

• Niepowodzenia w szkole (brak postępów w nauce, ubogie słownictwo, 
kłopoty z nauką pisania i czytania 

• Negatywny stosunek do szkoły i obowiązków szkolnych (wagary, nie-
odrabianie prac domowych i negatywny stosunek do nauczycieli) 

• Problemy z zachowaniem w szkole (zachowania agresywne wobec ró-
wieśników, bójki, konflikty z nauczycielami) 

• Niski poziom nauczania i opieki w szkole (zły klimat społeczny szkoły, 
niski poziom nauczania, brak wsparcia nauczycieli)47 

Czynni-
ki związane 
z rówieśnikami 

• Rówieśnicy, którzy używają lub przejawiają inne zachowania problemo-
we (picie, palenie, używanie narkotyków, wykroczenia, gangi dziecięce 
lub młodzieżowe) 

• Spostrzeganie u znaczących rówieśników aprobaty dla zachowań pro-
blemowych (przekonanie, że rówieśnicy oczekują takich zachowań) 

• Odrzucenie przez rówieśników, (bycie ofiarą przemocy rówieśni-
czej, brak kolegów lub koleżanek, brak rówieśniczych kontaktów 
towarzyskich) 

Czynniki związa-
ne ze środowi-
skiem lokalnym 

• Wysoka dostępność substancji psychoaktywnych i łatwa dostępność 
broni palnej

• Wysoki poziom zagrożenia (przestępczość, przemoc i nieprzestrzega-
nie prawa)

• Niekorzystne warunki ekonomiczne (bieda, dezorganizacja życia spo-
łecznego, brak pracy). 

Czynniki 
makrospołeczne 

• Ekspozycja na negatywne przekazy medialne (akty przemocy, modelo-
wanie agresji, reklama alkoholu48) 

47 Autor tego przykładu dr Ostaszewski umieszcza tę kategorię czynników ryzyka w grupie 
czynników związanych ze środowiskiem lokalnym.

48 Zgodnie z wynikami badań ekspozycja młodych ludzi na działania marketingowe i reklamę 
alkoholu przyspiesza inicjacje alkoholowa oraz zwiększa ilość spożywanych napojów alkoholo-
wych w przypadku osób, której już próbowały alkoholu (Alcohol no ordinary commodity. Rese-
arch and public policy). (przyp. K.Ł.).
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Czynniki chroniące z kolei to takie właściwości indywidualne jednostki lub jej 
środowiska, które wzmacniają odporność na wpływy czynników ryzyka. Czyli 
krótko mówiąc wpływy czynników ryzyka maleją, neutralizują się, jeśli dziec-
ko wokół siebie ma czynniki chroniące. 

Przykłady czynników chroniących dzieci i młodzież w sytuacjach 
zwiększonego ryzyka (Ostaszewski, 2010, s 79).

Właściwości 
indywidualne 

• Procesy poznawcze (wysokie IQ, zdolności uczenia się, koncentracja 
uwagi, zdolności werbalne)

• Temperament (towarzyskość, zdolności adaptacyjne) 
• Mechanizmy samokontroli (radzenie sobie z negatywnymi emocja-

mi, samokontrola impulsów) 
• Umiejętności społeczne (porozumiewania się, nawiązywania 

i utrzymywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów) 
• Pozytywny obraz siebie (wysoka samoocena, wiara w swoje możli-

wości, poczucie własnej skuteczności, optymizm) 
• Procesy motywacyjne (posiadanie planów i celów życiowych, aspi-

racje edukacyjne) 

Relacje z rodzicami 
i cechy środowiska 
rodzinnego 

•  Relacje rodzic – dziecko (podstawowa weź z matką/opiekunem, 
wsparci rodziców, zasady rodzinne, jasne oczekiwania rodziców, 
dobre porozumiewanie się z dzieckiem, monitorowanie czasu wol-
nego dziecka, zaangażowanie rodziców w szkolne sprawy dziecka) 

Wsparcie środowiska 
pozarodzinnego 

• Konstruktywni rówieśnicy (relacje z rówieśnikami akceptującymi 
normy, z aspiracjami edukacyjnymi, prospołeczni)

• Nieformalni dorośli mentorzy (oparci w zaufanej osobie dorosłej np. 
w trenerze sportowym, księdzu, nauczycielu)

Zasoby środowiska 
lokalnego (środowi-
ska zamieszkania) 

• Dobra szkoła (klimat szkoły, wsparcie nauczycieli)
• Zaangażowanie w konstruktywną działalność (kluby młodzieżowe, 

wspólnoty religijne, wolontariat) 
• Przyjazne i bezpieczne sąsiedztwo (dostęp do ośrodków rekreacji, 

klubów, poradni, ośrodków interwencji kryzysowej) 

Można sobie wyobrazić, że na młodego człowieka w okresie dojrzewania 
wpływają różne czynniki ryzyka i różne czynniki chroniące i zadaniem oddzia-
ływań profilaktycznych prowadzonych w różnych miejscach (im więcej miejsc 
tym więcej czynników ogarniamy) jest osłabianie jednych i wzmacnianie, akty-
wizowanie drugich. W opisie dobrego programu profilaktycznego powin-
na znajdować się informacja na jakie czynniki ryzyka i na jakie czynniki 
chroniące program będzie oddziaływał. 

Po trzecie teorie i strategie profilaktyczne. 

Strategia to pewien sposób postępowania zgodny z teorią, która z kolei tłu-
maczy przyczyny ludzkich zachowań. Strategie czyli określone sposoby postę-
powania, mają na celu redukowanie czynników ryzyka i wzmacnianie czyn-
ników chroniących. Oddziaływania profilaktyczne mogą wykorzystywać dwa 
rodzaje strategii: wiodące (mają mocne podstawy w teoriach, a badania wy-
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kazały ich efektywność) i uzupełniające (brak dowodów na ich samodziel-
ną skuteczność, przynoszą efekty w połączeniu ze strategiami wiodącymi). 
W opisie dobrego programu profilaktycznego będą zawarte informacje 
o koncepcjach i modelach teoretycznych, na których program jest oparty. 

Strategie profilaktyczne oraz koncepcje teoretyczne (Ostaszewski, 
2010, Okulicz-Kozaryn (2008), Borucka, Pisarska, Bobrowski (2010).

STRATEGIE WIODĄCE

Strategia Teoria49 Opis postępowania 

Rozwijanie 
umiejętności 
życiowych 

Teoria Zachowań 
Problemowych 

Programy profilaktyczne mają na celu uczenie róż-
nych umiejętności życiowych dzięki którym dzieci 
i młodzież mogą w sposób konstruktywny zaspoka-
jać swoje potrzeby. 

Rozwijanie 
umiejętności 
wychowawczych 

Teoria  
Społecznego 
Uczenia 
Teoria 
Przywiązania 

W tej strategii kluczowym celem jest wzmocnienie 
więzi między dziećmi i młodzieżą a rodzicami/na-
uczycielami, ponieważ silna, zdrowa wieź z dorosły-
mi chroni przed zachowaniami ryzykownymi. 
W programach opartych o tę strategię wzmacnia się 
m.in takie kompetencje jak:
• porozumiewanie się z dzieckiem 
• wspieranie go dziecka, okazywanie mu szacunku, 

troski i miłości 
• rozwiazywanie konfliktów i ustalanie granic
• pełnienie roli pozytywnego wzorca 
W programach znajdują się także elementy wiedzy 
na temat sygnałów ostrzegawczych wskazujących na 
substancje psychoaktywne oraz prawidłowości roz-
wojowych związanych z dojrzewaniem 

Edukacja 
Normatywna 

Teoria  
Uzasadnionego 
Działania 

Edukacja normatywna oznacza kształtowanie 
i wzmacnianie norm przeciwnych zachowaniom ry-
zykownym (picie, palenie, używanie narkotyków 
itp.). W tego rodzaju edukacji koryguje się też błędne 
przekonania młodzieży na temat skali używania al-
koholu przez rówieśników, ponieważ młodzież często 
zawyża szacowanie tego zjawiska i uważa, że „skoro 
wszyscy tak robią i jest to powszechnie akceptowane 
to ja też tak będę robił”
W realizację tego typu programów angażuje się czę-
sto rodziców oraz liderów młodzieżowych. 

49 Osoby zainteresowane założeniami poszczególnych teorii odsyłam do artykułu Borucka A., 
Pisarska A., Bobrowski K. ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. W: 
Świat Problemów Nr 1/2014 oraz do rozdziału Rekomendacji do realizowania i finansowania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów w 2009 roku Założenia do wdra-
żania skutecznych strategii profilaktycznych
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Budowanie więzi 
ze szkołą 

Koncepcja Klima-
tu Szkoły 

W programach podejmuje się działania na rzecz 
wzmocnienia pozytywnych więzi ze szkołą (rela-
cje i komunikacja między uczniami i nauczycielami, 
udział uczniów w podejmowaniu ważnych decyzji 
dotyczących szkoły, pomoc młodzieży w rozwiazy-
waniu trudności itp). 

Wsparcie 
mentorów 

Teoria Resilience Badania pokazują, że posiadanie w wieku dojrze-
wania pozytywnej relacji z dorosłym spoza rodzi-
ny (naturalny mentor) chroni przed zachowania-
mi ryzykownymi. Taki dorosły udziela wsparcia 
emocjonalnego, doradza, dostarcza praktycznych 
informacji. 

 STRATGIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Strategia Teoria Opis postępowania 

Przekazywanie 
informacji

Teoria  
Społecznego 
Uczenia się 

Przekazywana wiedza dotyczy bezpośrednich (tu 
i teraz a nie w odleglej przyszłości) skutków zacho-
wań ryzykownych oraz możliwości uzyskania pomo-
cy. Błędem dość często popełnianym jest niewłaściwe 
przekazanie informacji, które wzbudzają ciekawość 
i chęć eksperymentowania. Ewaluacja programów 
profilaktycznych tylko i wyłącznie o charakterze in-
formacyjnym „wskazuje na ich znikomą skuteczność” 
(Ostaszewski, 2010, s 90). 

Alternatywy Teoria Zachowań 
Problemowych 

Strategia to oznacza włączanie młodzieży w różne 
formy konstruktywnych aktywności, podczas któ-
rych młodzież zdobywa pozytywne doświadczenia 
ważne dla rozwoju osobistego oraz uczy się konstruk-
tywnie zaspokajać potrzeby psychiczne. Wyniki ba-
dań ewaluacyjnych nie potwierdzają jednoznacznie 
skuteczności, efektywność w dużej mierze zależy od 
rodzaju aktywności (więcej patrz pyt. 16). 
Najlepsze efekty uzyskano stosując te strategie 
w pracy z młodzieżą z grup ryzyka czyli w profilak-
tyce wskazującej a nie uniwersalnej. 

Edukacja 
rówieśnicza 

Teoria Społecz-
nego Uczenia się
Teoria  
Uzasadnionego 
Działania

W prowadzeniu programów wykorzystują udział li-
derów młodzieżowych, którzy modelują właściwe 
postawy. Liderzy powinni być odpowiedni przygo-
towani do prowadzenia tego typu zajęć oraz mieć 
zapewnione systematyczne wsparcie ze strony 
dorosłych. 

Treningi 
umiejętności 
odmawiania 

Teoria  
Społecznego 
Uczenia się

Programy wykorzystujące to podejście mają na celu 
pokazanie młodym ludziom różnych form nacisku, 
często ukrytego (moda, reklama, sponsoring) skła-
niającego do picia alkoholu i innych zachowań ryzy-
kownych oraz zwykle poprzez techniki warsztatowe 
uczą asertywnego odmawiania w sytuacjach presji.
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Po czwarte profilaktyka w praktyce 

Kluczowe cechy skutecznych programów profilaktycznych

Cecha programu Znaczenie 

Wszechstronność Korzystanie z różnych strategii profilaktycznych np. strategii alter-
natyw razem ze strategią kształtowania umiejętności życiowych 
i wsparciem mentorów.
Działania profilaktyczne powinny obejmować możliwie szerokie gro-
no odbiorców – dzieci i młodzież, liderów młodzieżowych, ich rodzi-
ców, sprzedawców napojów alkoholowych, środowisko lokalne, po-
winny być prowadzone w szkole i poza szkolą.  

Różnorodne formy 
edukacji 

Skuteczne programy wykorzystują metody interaktywne dzięki któ-
rym uruchamiany jest proces interakcji między uczestnikami (uczest-
nicy dyskutują, dzielą się doświadczeniami, wymieniają swoje po-
glądy). Metody interaktywne są czymś więcej niż tradycyjna forma 
komunikowania się przebiegająca między nadawcą a odbiorcą (na-
uczyciel - uczeń, nauczyciel – rodzic). Przykładowo do metod nieinte-
raktywnych należą wszelkie pogadanki, zaś programy wzmacniania 
umiejętności życiowych wymagają formy interaktywnej.  

Odpowiednia inten-
sywność działań 

Czas trwania programu musi być dostosowany do zakładanych celów, 
ale doświadczenia zebrane w badaniach nad odroczonymi efektami 
sugerują, że „program powinien zawierać przynajmniej 10- 15 stan-
dardowych zajęć w pierwszym roku i po około 5 zajęć uzupełniają-
cych w kolejnych dwóch latach” (Ostaszewski, 2003, s 120). 
Jakkolwiek dużą popularnością cieszą się tanie i krótkie pogadan-
ki albo spektakle profilaktyczne to mądrzejszą decyzją jest sfinan-
sowanie jednego droższego, dłuższego i efektywnego programu 
profilaktycznego. 

Adekwatność pro-
gramu do potrzeb 
odbiorców 

Treść programu i formy muszą być dostosowane do fazy rozwoju 
dziecka (rozwoju poznawczego, emocjonalnego, moralnego) i powin-
ny być wprowadzone bezpośrednio przed momentem inicjacji alko-
holowej. Opowiadanie 10 - latkom o fazach rozwoju uzależnienia od 
alkoholu wg Jellinka (przykład autentycznego programu) jest absolut-
nym błędem. Podobnie wprowadzenie programów mających na celu 
opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej w grupie 17 latków jest działa-
niem nieadekwatnym, ponieważ ponad 95% nastolatków w tym wie-
ku zna już smak alkoholu a blisko 92 % należy do grona konsumentów 
napojów alkoholowych (ESPAD, 2011).
Drugi poziom adekwatności programu to jego dopasowanie do oceny 
stopnia zagrożenia problemami alkoholowymi, dokonanej przez dy-
rekcję szkoły i nauczycieli. Taka analiza powinna poprzedzać wybór 
konkretnego programu profilaktycznego. 
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Kompetencje 
realizatorów 

Jednym z warunków skuteczności realizowanych programów jest do-
bre przygotowanie realizatorów. Muszą oni posiadać zarówno wie-
dzę teoretyczną o profilaktyce (znajomość teorii, strategii profilak-
tycznych, psychologii rozwojowej dziecka itp.) oraz praktyczną (jak 
prowadzić zajęcia w grupie, jak realizować ten konkretny program). 
Kluczowe znaczenie ma motywacja do prowadzenia takich zajęć.  Pro-
wadzenie zajęć osoby bez odpowiedniego przygotowania i motywacji 
może okazać się szkodliwe dla uczniów. Profesjonalne programy są 
realizowane przez specjalistów w zakresie profilaktyki lub osoby do-
brze do tego przez specjalistów przygotowane, a nie przez ekspertów 
z innych dziedzin. Ktoś kto posiada certyfikat specjalisty uzależnie-
nia od alkoholu nie oznacza, ze potrafi prowadzić zajęcia profilaktycz-
ne z dziećmi i młodzieżą. Byłoby idealnie gdyby dobrą profilaktykę 
mogli i potrafili realizować nauczyciele, ponieważ to oni znają najle-
piej swoich uczniów i są z nimi w codziennym kontakcie. 

Scenariusze i mate-
riały pomocnicze 

Realizatorzy programu powinni być wyposażeni w materiały pomoc-
nicze również te, które będą wykorzystywane do zajęć interaktyw-
nych. Każdy program powinien posiadać scenariusz zajęć. 

Ewaluacja i monitoro-
wanie programu 

Żeby można było powiedzieć, że program jest skuteczny należy ba-
dać jego efektywność, dlatego warto korzystać z bazy programów re-
komendowanych. Jednak nawet realizator tzw. programu autorskie-
go powinien przedstawić jak zamierza monitorować proces realizacji 
programu i ocenić jego efekty. Należy pamiętać, ze jedynym wskaź-
nikiem oceny nie może być atrakcyjność zajęć z punktu widzenia od-
biorcy, ponieważ wiele obecnych na rynku „programów” podoba się 
młodzieży, ale nie przyczynia się do zmiany ich zachowań. 
Przykładowymi schematami badawczymi możliwym do zastosowa-
nia w szkole jest schemat z dwukrotnym pomiarem w tej samej gru-
pie (pretest – posttest) – przed rozpoczęciem programu i po jego za-
kończeniu albo schemat pretest – posttest z grupą kontrolną. Losowy 
podział do grupy uczestniczącej w programie (grupa eksperymental-
na) i do grupy, która nie jest poddawana na oddziaływanie programu 
(grupa kontrolna). Drugi z tych schematów pozwala określić zmiany 
postaw i zachowań w odniesieniu do grupy kontrolnej i pozwala do-
strzec zmiany, które być może bez grupy odniesienia byłyby niewi-
doczne (Sochocki, 2010)

Adekwatność 
kulturowa 

Realizacja programu powinna uwzględniać różnice w pochodzeniu 
kulturowym uczestników, a program dopasowany do norm i postaw 
obowiązujących w danej społeczności. Kontekst kulturowy i wzorce 
obecne w danej kulturze powinny być brane pod uwagę przy realiza-
cji programów profilaktycznych, podobnie ja przy realizacji poradnic-
twa i terapii (Corey, 2005). 

Tabela 1. Kluczowe cechy skutecznych programów profilaktycznych. Na pod-
stawie: Borucka A., Pisarska A., Bobrowski K. ABC szkolnej profilaktyki zacho-
wań ryzykownych dzieci i młodzieży W: Świat Problemów Nr 1/2014 Modyfi-
kacja własna. 
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Prawidłowe odpowiedzi do testu. Za każdą prawidłowa odpowiedź 
przyznaj sobie 1 punkt. Za odpowiedź błędną odejmij 1 punkt. 

Pyt. 1 – a

Pyt. 2 – a

Pyt. 3 – a 

Pyt. 4 – a, b, c 

Pyt. 5 – b 

Pyt. 6 – a

Pyt. 7 – a, b, c

Pyt. 8 – a, b, f, h 

Pyt. 9 – b, c, d 

Pyt. 10 - b

SUMA punktów – ………

Poniżej 8 pkt. – Pana/ Pani kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych wymagają uzupełnienia. Warto zacząć choćby od czytania pu-
blikacji z tego obszaru lub informacji zawartych na stronie internetowej www.
parpa.pl. Zachęcam także do udziału w szkoleniach i konferencjach organizo-
wanych przez MCPS 

8 – 14 pkt. – Pana/Pani kompetencje są zadawalające, choć warto przypo-
mnieć, że wiedza z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych jest bar-
dzo interdyscyplinarna; dotyczy różnych obszarów i dziedzin nauki (prawo, 
psychologia, socjologia). Warto uzupełnić wiedz w tych obszarach, w których 
wypełniony test ujawnił niedostatki. 

Powyżej 14 pkt – Taki rezultat dowodzi bardzo dobrej znajomości omawia-
nych w publikacji zagadnień. Trzeba jednak pamiętać, żeby swoja wiedzę wciąż 
doskonalić i uzupełniać, ponieważ pojawiaj się nowe metody pracy w obsza-
rze rozwiązywania problemów alkoholowych. Zachęcam także do ubiegania 
się o certyfikat specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w społecznościach lokalnych. Więcej informacji na ten temat na 
stornie www.parpa.pl 
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Konferencji „Profilaktyka w szkole” 
Poznań, 24.06.2018

Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. An-
kieta jest anonimowa, a przekazane przez Państwa opinie i uwagi pozwolą nam 
ocenić poszczególne wykłady i warsztaty, a także zorientować się w zakresie 
Państwa potrzeb edukacyjnych. . 

Prosimy udzielnie odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „oceniam 
bardzo nisko”, a 5 – „oceniam bardzo wysoko”. 

I. Wykłady:

„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w kontekście badań ESPAD” 
– dr Jan Michalski 

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

„Poziomy profilaktyki” – mgr Katarzyna Kowalska 

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

„Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne” 

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

„Prezentacja systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego” – mg Joanna Nowak 

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

„Szkoła jako miejsce profilaktyki” – prof. Leszek Kozłowski 

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa
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II. Zajęcia warsztatowe

Temat nr 1  .............................................................................................................................................
osoba prowadząca  ............................................................................................................................

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

Temat nr 2  .............................................................................................................................................
osoba prowadząca  ............................................................................................................................

Zawartość merytoryczna Sposób prowadzenia Przydatność zawodowa

III. Organizacja konferencji 

1     2    3    4    5 

IV Materiały 

1     2    3    4    5 

V. Poziom ogólnego zadowolenia z uczestnictwa w konferencji

1     2    3    4    5 

VI. Poniżej proszę wpisać tematykę szkoleń/ konferencji w jakich 
byłby Pan/Pani gotowa wziąć udział. 

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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VII. Uwagi dotyczące części merytorycznej 

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

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

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

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

VIII. Uwagi organizacyjnej konferencji 

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

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

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

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

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

Dziękujemy!
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Spis pytań

Pytanie 1.

Czy można przyjąć wspólny program rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i przeciwdziałania narkomanii albo wspólny program rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Pytanie 2.

Czy należy ogłaszać tryb konkursowy jeśli gminna komisja chce wziąć 
udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień? 

Pytanie 3.

Czy w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym można ogłosić konkurs na 
realizację celu operacyjnego 3 czyli profilaktykę problemów zdrowia psychicz-
nego i poprawę dobrostanu psychicznego i sfinansować te zadania w ramach 
środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Pytanie 4.

Jak postąpić w sytuacji, w której kończy się dany rok budżetowy, a nie wy-
korzystano wszystkich środków z tzw. korkowego na realizację gminnego pro-
gramu? Czy można je wtedy przeznaczyć na inne zadania?

Pytanie 5. 

Czy radny oraz wójt mogą być członkami gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych?

Pytanie 6.

Czy można sfinansować szkolenie dla kandydata na członka gminnej komi-
sji rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

Pytanie 7.

Czy członkowie gminnej komisji powinni otrzymywać wynagrodzenie za 
pracę w zespole interdyscyplinarnym i grupie roboczej?

Pytanie 8. 

Czy członkom gminnej komisji przysługuje zwrot kosztów delegacji np. 
w związku z udziałem w konferencji czy szkoleniu? 
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Pytanie 9.

Czy komisja rewizyjna w gminie może kontrolować gminną komisje roz-
wiązywania problemów alkoholowych?

Pytanie 10.

Czy gminna komisja powinna mieć swój regulamin? Jeśli tak, to co powinno 
być w nim uregulowane? 

Pytanie 11.

W jaki sposób samorząd gminny może przekazać środki finansowe placów-
ce odwykowej na zakup dodatkowych programów terapeutycznych? 

Pytanie 12. 

Jakie zadania placówki wsparcia dziennego mogą być finansowane z tzw. 
korkowego? 

Pytanie 13

Czy zajęcia sportowe skutecznie chronią przed używaniem przez mło-
dzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych? Co mówią na ten temat 
badania? 

Pytanie 14.

Czy w ramach gminnego programu można sfinansować dożywianie dzieci 
w szkołach?

Pytanie 15.

Czy w ramach współpracy z policją można kupić alkomaty dla tej służby?

Pytanie 16.

Czym różni się grupa AA od stowarzyszenia abstynenckiego?

Pytanie 17.

Czy gmina może w ramach wspomagania działalności stowarzyszenia abs-
tynenckiego, które jest organizacją pozarządową, sfinansować tzw. bieżące 
wydatki (czynsz za lokal, opłaty eksploatacyjne itp.)? 

Pytanie 18. 

Jaka jest przewidziana odpowiedzialność karna za naruszenie zakazów 
związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych? 

Pytanie 19.

Czy gmina ma obowiązek realizować wszystkie zadania wymienione w art. 
41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 
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Pytanie 20. 

Czy można finansować wynagrodzenie pełnomocnika ze środków z tzw. 
korkowego? 

Pytanie 21. 

Czy rada gminy może podjąć decyzje o tym, że członkowie gminnej komisji 
będą wykonywać swoją prace nieodpłatnie?

Pytanie 22. 

W jaki sposób można ustalić wynagrodzenie dla członków gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych

Pytanie 23.

Czy ustalając liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem można podzielić je 
według kryterium wskazanego w pkt 1, czyli na poszczególne rodzaje napojów 
alkoholowych? 

Pytanie 24.

Czy w maksymalnej liczbie zezwoleń, o której mowa w art. 12 ust. 1 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy 
może wyszczególnić limity na zezwolenia jednorazowe i kateringowe?

Pytanie 25. 

Czy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu 

publicznym może zostać wprowadzone w stosunku do któregoś z miejsc 
chronionych określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. na szkoły lub terenie boiska szkolnego?

Pytanie 26. 

Czy rada gminy powinna wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania 
alkoholu w określonym miejscu publicznym jeśli zamierza zorganizować gmin-
ną imprezę podczas której w miejscu publicznym będzie spożywany alkohol?

Pytanie 27. 

Czy można sfinansować zwrot kosztów podróży członkom gminnej komi-
sji, którzy jadą na szkolenie lub konferencje? 
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