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Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami badań społecznych 

liczbę osób uzaleŜnionych w Polsce szacuje się na około 860 tys. w tym 707 tys.  

to męŜczyźni i 153 tys. to kobiety. Szacuje się równieŜ, Ŝe 4 ml. to osoby pijące 

za szkodą dla własnego organizmu. Ogólnopolskie badania wykazały, Ŝe 

spoŜycie czystego spirytusu w stosunku do poprzednich lat zmalało. Zmieniła 

się jednak struktura picia. Zmalało spoŜycie alkoholi wysokoprocentowych, 

wzrosło natomiast spoŜycie alkoholi niskoprocentowych głównie piwa. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe ponad 20% nastolatków naduŜywa 

alkohol w sposób przynoszący szkody dla rozwoju fizycznego, psychicznego 

i moralnego. Według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

szacuje się, Ŝe w Polsce 2,3% całej populacji uzaleŜnione jest od alkoholu. 

Systematycznie rośnie liczba dzieci i młodzieŜy, która eksperymentuje 

z substancjami psychoaktywnymi. 

Stale teŜ wzrasta przestępczość wśród nieletnich oraz agresja potęgująca 

zjawiska przemocy w rodzinach, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci. 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych jest ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147 poz. 

1231 z póź. zm. ) 

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy samorząd jest zobowiązany do: 

1. Podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spoŜycia napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜycia , inicjowania 

i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w  zakresie spoŜywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 

w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw 

naduŜywania alkoholu, wspierania działalności organizacji społecznych 

i zakładów pracy w wyŜej przedstawionym zakresie. 

2. Samorząd popiera tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których 

celem jest tworzenie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby 

naduŜywające alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, zapewniają 

równieŜ warunki sprzyjające działaniu tych organizacji. 

3. Samorząd współdziała z Kościołem Katolickim oraz związkami 

wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu 

w myśl art. 4
1 
ustawy - naleŜą do zadań własnych gminy. 

Zadania te w szczególności obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu, 



2. udzielenie rodzinom w których występują problemy, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

problemów zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a takŜe działań na rzecz 

doŜywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13
1 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 

publicznego charakterze oskarŜyciela publicznego 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 

i finansowanie centrów integracji społecznej 

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w formie gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego 

część strategii integracji i polityki społecznej uchwalonego przez Radę Gminy. 

Celem strategicznym gminnego programu jest przeciwdziałanie problemom 

alkoholowym w gminie. 

Do osiągnięcia celu strategicznego przewiduje się realizację następujących 

priorytetów: 

- rozwiązanie problemów alkoholowych, 

- profilaktyka, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

 

Na terenie gminy ustawowe zadania realizowane będą w sposób następujący: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu: 

a) prowadzenie Punktu Informacyjnego 

b) utrzymanie zakresu pomocy jaką moŜna uzyskać w Punkcie na       

dotychczasowym poziomie 

c) szkolenie dla osób niezwiązanych bezpośrednio z terapią, a działających 

na rzecz zwiększenia zakresu dostępności i pomocy osobom z chorobą 

alkoholową oraz członkom ich rodzin 

 

 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie: 



a) prowadzenie programów terapeutycznych dla członków rodzin 

alkoholowych, 

b) udzielanie pomocy prawnej szczególnie rodzinom zagroŜonym, 

c) pomoc w edukacji dzieciom ze środowisk zagroŜonych i dotkniętych 

biedą 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

4. przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć a takŜe 

działań na rzecz doŜywiania dzieci biorących udział w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych: 

a) realizacja programów profilaktycznych w szkołach, 

b) organizacja i promocja edukacji profilaktycznej kierowanej do młodzieŜy 

uwzględniając przekonania na temat picia alkoholu i uŜywania substancji 

psychoaktywnych, 

c) propagowanie imprez promujących zdrowy tryb Ŝycia i zabawę bez 

substancji zmieniających świadomość, 

d)  organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w okresie letnim 

e) promocja imprez bezalkoholowych 

f) prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z doŜywianiem  

g) prowadzenie zajęć sportowych 

 

5. wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

a) współpraca z instytucjami i organizacjami, stowarzyszeniami pracującymi 

na rzecz lokalnego środowiska, 

b) współpraca z organizacjami takimi jak klub abstynenta, ruch 

samopomocy 

 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13
1 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarŜyciela publicznego: 

a) ograniczenie dostępności do alkoholu przez: 

- podjęcie działań w kierunku ograniczenia ilości punktów sprzedaŜy 

i podawania napojów alkoholowych, 

ustalenie ilości punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 

zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spoŜycia 

poza miejscem sprzedaŜy, 

b) kontrola placówek i punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, 

alkoholowych a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaŜy 

nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. 


