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Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na rok 2019 

 

 

§ 1. Podstawa prawna  

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 r.  został opracowany zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), która stanowi kluczowy dokument 

kompleksowo regulujący zagadnienia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych; 

2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1030 z późn. zm.), która stanowi kluczowy dokument kompleksowo regulujący 

zagadnienia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii; 

3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), którego 

elementem składowym jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to 

programy funkcjonowały jako odrębne dokumenty przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

4) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508         

z późn. zm.), której zapisy nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizacji 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin        

z grup szczególnego ryzyka; 

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

z 2015 r. poz. 1390), w której zawarto zadania własne gminy polegające m.in.  

na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz opracowaniu realizacji programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), która to w działaniach 

społecznie użytecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych wprowadza zadanie w zakresie m.in. przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym; 

7) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

którego celem głównym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce;  

8) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 

2017-2025, która jest dokumentem ukierunkowanym na realizację przedsięwzięć                 

w obszarze polityki społecznej w wymiarze długofalowym na terenie miasta Lubań; 

9) Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020, którego głównym celem jest 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie 

skali tego zjawiska w mieście Lubań; 

10)  Programem wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017-2019, 

którego głównym celem jest tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji 

społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie            
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w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej polityki 

społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje 

samorządu lokalnego. 

 

§ 2. Wprowadzenie  

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 1996 roku 

wprowadziła obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Opracowanie i realizacja takiego programu należy do zadań 

własnych gminy. 

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadzone w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób 

uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących szkodliwie – na ok. 2,5 mln. 

Choroba alkoholowa jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które             

w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób                     

i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenie to polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego 

alkoholu. Ponadto choroba alkoholowa jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi  narkomanii, 

przemocy, zachowań ryzykowanych i ubóstwa. Ofiarami uzależnienia są ludzie bez względu 

na wiek, płeć czy status społeczny. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotykają nie tylko 

samych uzależnionych, ale również osób znajdujących się w ich bliższym i dalszym 

otoczeniu. Uznając życie obywateli w trzeźwości i z zapewnieniem bezpieczeństwa  

w rodzinie za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności lokalnej, 

organy gminy są obowiązane do podejmowania wszelkich działań minimalizujących 

spożywanie napojów alkoholowych oraz innych substancji psychoaktywnych oraz eliminacji 

negatywnych skutków ich  spożywania. W celu realizacji  działań  na rzecz wychowania  

w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także ich przykrych następstw 

związanych z uzależnieniami organy gminy powinny podejmować współpracę  ze wszelkimi 

podmiotami, których działalność może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych efektów. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy powinny 

być realizowane poprzez kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności przez:  

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 

obywateli do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i narkotyków;  

2) działalność wychowawczą, zapobiegawczą i funkcyjną;  

3) ograniczenie dostępności alkoholu;  

4) działanie mające na celu leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych;  

5) ograniczenie szkód zdrowotnych; 

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków  

i wszelkich substancji psychoaktywnych i ich usuwanie;  

7) krzewienie pozytywnych postaw wobec zdrowego stylu życia, opartego na zdrowiu 

fizycznym i psychicznym.   

Realizacja Programu finansowana będzie z wpływów uzyskanych za wydawanie zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

§ 3.  Diagnoza problemów lokalnych w zakresie uzależnień 

 

Diagnoza i analiza problemów lokalnych na terenie miasta Lubań jest podstawą  

do wyznaczania priorytetów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom o zasięgu lokalnym. 
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Miasto Lubań liczy 20193 mieszkańców (stan na dzień 27.11.2018 r.) w tym 9407 

mężczyzn i 10786 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie lubańskim w 2017 r. wynosiła 9,2 %. 

Z pomocy materialnej udzielonej Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku 

skorzystało 683 osoby. Sytuacja ta przekłada się na sferę zachowań alkoholowych. Jak 

wynika z badań, spadek dochodów oraz brak perspektyw na przyszłość, przyczyniają się  

do wzrostu skali problemów uzależnień i sprzyjają rozwojowi szeroko pojętych patologii 

społecznych, w tym również stosowaniu przemocy i podejmowaniu zachowań ryzykowanych. 

Mimo, że w porównaniu do lat poprzednich stopa bezrobocia spada nie zmniejsza to znacznie 

zachowań patologicznych lub ryzykownych. Współczesny pęd życia i stres również mogą 

przyczyniać się do zachowań niepożądanych, częstszego sięgania po używki lub 

dopuszczania się zachowań pozornie odstresowujących. 

Od kilku lat na terenie miasta Lubań prowadzi się monitoring zjawiska zażywania 

substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, skłonności do ich zażywania, czynników 

zwiększających ryzyko oraz skutków ich stosowania w społeczności lokalnej oraz  

w środowisku rodzinnym.  

W 2018 roku Gmina Miejska Lubań zleciła przeprowadzenie diagnozy w zakresie 

lokalnych problemów społecznych oraz przeprowadzenie diagnozy występowania zjawiska 

przemocy na terenie miasta Lubań. Celem badań było poznanie obecnego stanu w kwestii 

m.in. problemu alkoholowego, narkotykowego, relacyjnego oraz oszacowanie skali 

występowania tych zjawisk w naszym mieście. Badania miały charakter ulicznej ankiety  

w formie papier–ołówek i obejmowały mieszkańców Gminy Miejskiej Lubań, którzy 

ukończyli osiemnasty rok życia.  

W przypadku diagnozy dotyczącej problemów społecznych w badaniu wzięło udział 

500 osób, w tym 215 mężczyzn oraz 285 kobiet. Średnia wieku respondentów wyniosła  

35 lat. W trakcie jej przeprowadzenia zbadano m.in.: 

 

1. Postawy i przekonania na temat alkoholu wśród dorosłych mieszkańców. 

 

Respondenci wskazali na wiek między 16 a 18 rokiem życia jako wiek inicjacji 

alkoholowej (36%), a kolejne 32 % ankietowanych deklaruje pierwsze spożycie alkoholu  

po osiągnięciu pełnoletniości, 22 % - między 13 a 15 r.ż., a 10% poniżej 12 r.ż. 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej wśród mieszkańców jest 

impreza/dyskoteka – 34% oraz spotkanie ze znajomymi – 34%. 

Kolejną poruszaną kwestią była częstotliwość spożywania alkoholu.  

14% respondentów to osoby deklarujące abstynencję. Największa liczba badanych przyznała, 

że pije alkohol kilka razy w roku (34%), raz w tygodniu (20%) oraz raz w miesiącu (16%). 

Żaden z badanych nie wskazał, że spożywa alkohol codziennie. Wobec tego, można 

podsumować ten wynik stwierdzeniem, że większość mieszkańców ma raczej liberalne 

podejście do spożywania alkoholu. 

Do najczęściej wskazywanych okazji i motywów sięgania po alkohol mieszkańcy 

wskazują kolejno: dla towarzystwa – 48%; uroczystości/świętowanie – 20% i dla 

odreagowania emocji – 10%. Pierwsze dwie okazje wydają się dość powszechne dla 

spożywania alkoholu. Niepokojący wydaje się wskaźnik sugerujący, że łącznie dla 14% 

badanych alkohol jest źródłem radzenia sobie z przeżywanymi emocjami. Istotną częścią 

ankiety była ocena respondentów na temat poziomu zagrożenia, jaki stanowią osoby 

spożywające alkohol w miejscu ich zamieszkania. Deklaracje badanych są podzielone, 

ponieważ 38% z nich stwierdza, że podobne osoby raczej stwarzają poczucie zagrożenia,  

a kolejne 38% nie wyraża już podobnego przekonania. 20% mieszkańców zdecydowanie 

deklaruje dyskomfort w wyniku spożywania alkoholu przez innych np. w lokalnych parkach, 

czy w okolicach sklepów alkoholowych. Wobec tego, należy przyjąć, że łącznie 58% 
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badanych przychyla się do negatywnej oceny poczucia bezpieczeństwa. Co więcej, 30% 

spośród 500 osób w okresie ostatnich 3 miesięcy (od czasu badania) zdarzyło się doznać 

przykrych i niepokojących przeżyć, czy sytuacji związanych z działaniem osób trzecich, które 

znajdowały się w stanie nietrzeźwości. 

Następnie rozkład odpowiedzi badanych na pytanie związane z oceną poziomu 

występowania w lokalnej społeczności uzależnienia od alkoholu, wskazuje, że łącznie 68% 

respondentów uważa, że zjawisko uzależnienia od alkoholu w ich okolicy jest raczej i bardzo 

częste. Z wyników ankiety wyłania się niepokojący objaw na temat mitu jakoby alkohol 

zawarty w „słabszych” napojach (piwie, winie) był mniej szkodliwy niż ten zawarty  

w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce). Wyniki są podzielone, co świadczy o tym, 

że to błędne przekonanie jest w pewnym stopniu rozpowszechnione wśród dorosłej 

społeczności Gminy Miejskiej Lubań – łącznie 50% mieszkańców udzieliło poprawnej 

odpowiedzi. 

W obszarze dostępności i kontroli sprzedaży alkoholu 50% mieszkańców uważa, że 

należy lub raczej należy ograniczać dostępu do napojów alkoholowych bądź kontrolować jego 

sprzedaż. Z kolei, aż 62% respondentów zgadza lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że 

osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach.  

 

2. Postawy i przekonania na temat alkoholu wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych 

 

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów 

związanych z alkoholem występujących w Gminie Miejskiej Lubań są sami pracownicy 

punktów sprzedaży alkoholu, spotykający się codziennie w swojej pracy z konsumentami 

tego napoju. Ich postawy wobec osób nabywających/konsumujących alkohol oraz 

przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu mogą w znaczącym stopniu przyczynić 

się do ograniczenia problemów związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez 

nieletnich jak i dorosłych.  

Badanie zostało przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych  

w punktach sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Lubań. Grupa badana stanowiła 30 kobiet  

i 20 mężczyzn. 40 respondentów, to pracownicy punktów, natomiast 10 osób to właściciele 

badanych punktów. Średnia wieku przebadanych sprzedawców wyniosła 43 lata. Łącznie 

80% sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien być ograniczony 

lub kontrolowany. 58% sprzedawców uważa, że w okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych.  Niepokojącym wskaźnikiem jest fakt, że łącznie 52% respondentów 

opowiedziała się za tym, że osoby, które piją alkohol zagrażają bezpieczeństwu w ich 

lokalnym środowisku.  Sprzedawcy napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Lubań 

deklarują, że przypadki próby kupna alkoholu przez osobę poniżej 18 roku życia zdarzają się 

najczęściej kilka razy w roku (56%). Pozostałe wartości odnoszą się do prób zakupu alkoholu 

kilka razy w miesiącu (49%) i kilka razy w tygodniu (4%). Spożywanie alkoholu w obrębie 

punktu sprzedaży wydaje się być stosunkowo rzadkim zjawiskiem - 48% przebadanych 

sprzedawców przyznaje, że takie incydenty zdarzają się kilka razy w roku, a 46%, że kilka 

razy w miesiącu 38% sprzedawców przyznało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy miało miejsce 

nieprzyjemne zajście związane ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu. Co więcej,  

w 5 przypadkach była potrzeba wezwania policji/straży miejskiej z prośbą o interwencję. 

Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu osobom nie jest jednolity. Ponieważ 42% 

sprzedawców wskazało, że nigdy nie sprzedało osobom nieletnim alkoholu. Z kolei 22% 

badanych nie jest tego pewna. Kolejnych 28% odpowiedziało, że zdarzyło im się to kilka 

razy, a 8%, że często. W przypadku wątpliwości co do wieku, 26% badanych zawsze 

sprawdza dowody potwierdzające wiek, a często robi to 42% osób. Łącznie 48% badanych 
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sprzedawców napojów alkoholowych zgodziło się z tym, że alkohol zawarty w piwie oraz 

winie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce. Świadczy, to o średnim poziomie 

świadomości badanych na temat szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości 

procentowej alkoholu. 

 

3. Postawy mieszkańców wobec substancji psychoaktywnych oraz wiedzy na temat 

osób zażywających narkotyki i dopalacze w najbliższym środowisku respondentów.  

 

Łącznie 46% respondentów zna przynajmniej jedną osobę zażywającą substancje 

psychoaktywne: narkotyki lub dopalacze, 32% zna od 2 - 5 osób takich osób, 6% od 6 – 10 

osób, a 8% ponad 10 osób, które mają styczność z narkotykami lub dopalaczami. Wśród 

najczęściej stosowanych w środowisku lokalnym substancji znalazła się marihuana i haszysz 

– aż 38% respondentów zna osoby, które przyjmują te substancje. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, iż w społeczeństwie istnieje szeroko rozpowszechnione przekonanie o nikłej 

szkodliwości marihuany (najczęściej przyjmuje się ją poprzez palenie suszu). Kolejne,  

co do popularności okazały się amfetamina (16%) oraz dopalacze (14%). Dopalacze  

są szczególnie niebezpieczne ze względu na brak wiedzy na temat konsekwencji ich 

przyjmowania oraz bardzo łatwą dostępność w sklepach internetowych. 

W polskim społeczeństwie oprócz narkotyków i dopalaczy poważnym problemem  

są również leki dostępne w aptekach. Niektóre z nich np. pseudoefedryna wywierają wpływ 

na układ nerwowy i mogą być stosowane niezgodnie z przeznaczeniem w celu wywołania 

efektów odurzających. Wiele osób może być także uzależnionych od powszechnie dostępnych 

leków przeciwbólowych. Okazuje się, że w środowisku lokalnym ten problem również 

występuje. Blisko ¼ ankietowanych (24%) przyznała, że ma taką osobę w swoim otoczeniu. 

Ze względu na coraz większą dostępność substancji psychoaktywnych, w tym 

narkotyków i dopalaczy, badanych zapytano także o ich opinie na temat, jakie podmioty 

powinny być odpowiedzialne za edukację młodych ludzi, która kształtowałaby ich 

świadomość m.in. na temat konsekwencji podejmowanych przez siebie zachowań 

ryzykownych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Okazuje się, że na 

pierwszym miejscu są rodzina (61%) oraz szkoła (23%). Dopiero później radio, prasa, 

telewizja (8%) specjalistyczne poradnie (4%), organizacje pozarządowe (2%) i internet (2%). 

 

4. Występowania zjawiska przemocy.  

 

Wśród badanej grupy 500 osób aż 22% doświadczyło przemocy od członka swojej 

rodziny. Kolejne pytanie odnosiło się do częstotliwości doświadczania przemocy. 

Odpowiedzi badanych pozwalają sądzić, że przemoc domowa w ich bezpośrednim otoczeniu 

występuje bardzo rzadko (24%) i nigdy (40%). Tylko 6% respondentów wskazało,  

że przemoc zdarza się im lub osobom im znajomym bardzo często. W dalszej kolejności 

kwestionariusza badani zostali zapytani o rodzaj doświadczanej przez powyższe osoby 

przemocy. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiała się przemoc fizyczna – 44% oraz 

psychiczna – 50%. Pozostałe to przemoc ekonomiczna (14%) oraz seksualna (8%). 

Należy zwrócić uwagę na poniższe wartości, które mogą wskazywać na funkcjonujące 

wśród badanych negatywne przekonania na temat przemocy. Poniższe wartości wskazują,  

że badani zgodzili się lub zdecydowanie zgodzili się z takimi szkodliwymi przekonaniami 

jak:  

 „Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać” (łącznie 

26%);  

 „Przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” (łącznie 12%);  
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 „Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy” (łącznie 28%);  

 „Nie ma czegoś takiego, jak gwałt w małżeństwie (łącznie 26%);  

 „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” (łącznie 22%).  

 

Ponadto Gmina Miejska Lubań w 2018 roku zleciła również odrębne przeprowadzenie 

zdiagnozowania samego zjawiska przemocy na terenie Miasta Lubań. W badaniach udział 

wzięło 207, w tym 131 kobiet i 76 mężczyzn dorosłych mieszkańców, 480 uczniów 

lubańskich szkół, 60 nauczycieli oraz 14 specjalistów zawodowo zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów społecznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że 54,87 % dorosłych mieszkańców 

uważa  uzależnienie od alkoholu, narkotyków i hazardu za główny problem w swoim miejscu 

zamieszkania, a aż 79 % ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie czy w mieście 

Luban dochodzi do przemocy, 60 % z nich było bezpośrednim świadkiem przemocy, 

natomiast 47,67 % ankietowanych potwierdziło, że zna osobę zamieszkującą na terenie miasta 

Lubań, która doświadcza przemocy, a 24 % przyznało, ze sami doświadczyli przemocy.  

44,67 % osób przyznało, ze nie czuje się bezpiecznie w swoim mieście. W sytuacji 

doświadczania przemocy 67,33 % osób zwróciłoby się na policję, a pozostali do bliskiej 

rodziny (45,54 %) oraz przyjaciół (28,22 %). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że 

niewielki % wskazał na pozostałe funkcjonujące na terenie miasta Lubań instytucje 

pomocowe tj. Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy (7,92) czy 

Zespół interdyscyplinarny (9,90%) co może wynikać nie tylko z braku zaufania do instytucji 

publicznych (37,81 % osób zarzuciło osobom pracującym w obszarze pomocy społecznej 

brak rzetelności, empatii oraz zrozumienia), ale również z niewiedzy na temat działalności 

takich miejsc w najbliższej okolicy, na co sugeruje fakt, że tylko 29,06 % deklarowało, że zna 

instytucje pomocowe działające na terenie miasta, a najczęściej wymieniano policję, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 68,45% 

ankietowanych wskazało, że główna przyczyną stosowania przemocy w rodzinie  

są uzależnienia! 

 

5. Postawy dzieci i młodzieży wobec substancji psychoaktywnych (alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy) oraz przemocy. 

 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono przy użyciu internetowego 

narzędzia CORIGO. Jest to program pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji, który pozwala na efektywne badanie postaw uczniów.  

 

Liczebność grup badanych 

Szkoły Podstawowe 4-6 (SP 4-6)  194  

Szkoły Podstawowe 7-8 (SP 7-8)  90  

Klasy gimnazjalne (GIM)  76  

Szkoły ponadgimnazjalne (PONADGIM)  30  

ŁĄCZNIE  390  

 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że inicjację alkoholową ma za sobą: 

18% badanych uczniów klas SP 4-6; 54% uczniów klas SP 7-8; 61% uczniów klas GIM  

i 24% najstarszych uczniów. Na pytanie jak często młodzi ludzie sięgają po alkohol aż 85% 

najmłodszych uczniów wskazało, że to pytanie ich nie dotyczy. Wraz z wiekiem ta tendencja 
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się zmienia: SP 7-8 (48%); GIM (42%) i PONADGIM (32%). Wśród uczniów klas SP 7-8  

i GIM najczęściej pojawiały się dwie kategorie odpowiedzi, które odnosiły się do 

jednorazowego (SP 7-8: 21%; GIM – 18%) oraz kilkukrotnego spożycia alkoholu (SP 7-8: 

21%; GIM – 13%). Z kolei uczniowie klas ponadgimnazjalnych wskazywali najczęściej, że 

spożywają alkohol kilka razy w miesiącu (24%). Głównym powodem sięgania przez uczniów 

po alkohol są motywy związane z poszukiwaniem drogi zrelaksowania się (GIM – 13%; 

PONADGIM – 53%).W następnej kolejności zapytano uczniów o rodzaj wypijanego 

alkoholu. Uczniowie generalnie najczęściej sięgają po piwo (SP 4-6: 2%, SP 7-8: 12%; GIM 

– 29%; PONADGIM – 29%) oraz wódkę (GIM – 9%; PONADGIM – 23%). Deklaracje 

uczniów, których to pytanie nie dotyczy przede wszystkim odnosi się do uczniów klas 

podstawowych i nieco starszych uczniów (SP 4-6: 93%; SP 7-8: 79%; GIM – 58%). 

Kolejnym ważnym pytaniem, na które odpowiadali uczniowie było pytanie dotyczące 

subiektywnej oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia. Pokazane poniżej 

wyniki wskazują, że 76% uczniów klas SP 4-6; 58% uczniów klas SP 7-8; 34% uczniów GIM  

i 29% uczniów PONADGIM nie wie, czy da się kupić alkohol, gdy nie ma się ukończonych 

18 r.ż. Może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie podejmowała próby nabycia 

alkoholu. Z kolei łącznie 42% najstarszych uczniów wskazuje, że jest przeciwnie, co oznacza, 

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

Wyniki badań wskazują, że generalnie badani uczniowie nie przejawiają problemów 

związanych z próbami przyjmowania narkotyków lub dopalaczy: SP 4-6: 100%; SP 7-8: 97%; 

GIM – 87%; PONADGIM – 88%. Pojedyncze odpowiedzi uczniów odnoszące się do 

okoliczności zażycia narkotyków lub dopalaczy nawiązywały do imprezy (PONADGIM – 

5%), czy spotkania ze znajomymi (GIM – 8%; PONADGIM – 5%).  Substancje, które 

przyjmowały osoby deklarujące kontakt z narkotykami to głównie marihuana (GIM – 11%; 

PONADGIM – 20%). Powyższe wartości jednak odzwierciedlają pojedyncze deklaracje 

uczniów, ponieważ zdecydowana większość badanych wskazała, że ten problem ich nie 

dotyczy (SP 4-6: 99%; SP 7-8: 96%; GIM – 87%; PONADGIM – 81%). Na pytanie: „Jak 

często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze?” uczniowie w większości odpowiedzi 

deklarowali, że ten problem ich nie dotyczy: SP 4-6: 100%; SP 7-8: 97%; GIM: 87%; 

PONADGIM: 83%.  Zdecydowana większość badanych uczniów jest przeciwnych braniu 

narkotyków/dopalaczy: SP 4-6: 89%; SP 7-8: 83%; GIM: 70%; PONADGIM: 70%.  

Uczniowie klas starszych są bardziej przychylni stwierdzeniu, że w życiu należy spróbować 

wszystkiego: GIM – 16%; PONADGIM – 17%. 37% uczniów SP odpowiedziało, że zna 

skutki, wskazując przede wszystkim na: śmierć, uzależnienie, słabe oceny w szkole, 

halucynacje, zapalenie opon mózgowych i uszkodzenie mózgu. Z kolei aż 63% wskazało, że 

nie zna odpowiedzi na to pytanie.  52% uczniów SP 7-8 odpowiedziało, że zna skutki, 

wskazując przede wszystkim na: brak snu, złe samopoczucie, śmierć, wyniszczenie 

organizmu, czy uzależnienie. Z kolei aż 73% wskazało, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.  

49% uczniów GIM odpowiedziało, że zna skutki, wskazując przede wszystkim na: zatrucie, 

śmierć, uzależnienie, brak kontroli nad ciałem, epilepsję, wymioty i śpiączkę. Z kolei 51% 

wskazało, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. 60% uczniów PONADGIM odpowiedziało, ze 

zna skutki, wskazując przede wszystkim na: depresję, śmierć, uzależnienie, stany lękowe, 

choroby układy krążenia, czy pogorszenie koncentracji. Z kolei 40% wskazało, że nie zna 

odpowiedzi na to pytanie.  

Wobec powyższych deklaracji uczniów można uznać, że poziom ich wiedzy na temat 

możliwych konsekwencji przyjmowania narkotyków/dopalaczy jest na średnim poziomie. 

Mimo słabnącej popularności papierosów w naszym społeczeństwie są one wciąż 

atrakcyjną używką dla młodzieży. Zapytaliśmy uczniów z Gminy Miejskiej Lubań, czy 

kiedykolwiek próbowali papierosa, oraz w jakich okolicznościach. Inicjację nikotynową ma 

za sobą 3% uczniów SP 4-6; 19% uczniów klas SP 7-8%; 37% gimnazjalistów i 68% 
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najstarszych uczniów. Uczniowie najmłodszych klas podstawowych prawie w większości 

oceniają, że ich koledzy raczej nie palą lub pali tylko kilka osób (łącznie 78%). Inaczej 

kształtują się wyniki wśród starszych i najstarszych uczniów. Wśród uczniów klas SP 7-8 

podobnie stwierdza już 65% uczniów i 27% uczniów klas gimnazjalnych. Z kolei, aż ponad 

połowa uczniów klas ponadgimnazjalnych (56%) deklaruje, że w ich otoczeniu jest ponad 20 

osób, które palą papierosy. Przeciwnego zdania jest już tylko 5% uczniów. 39% GIM i 27% 

uczniów PONADGIM uczniów wskazało, że nie wie, a łącznie 43% uczniów GIM i 48% 

uczniów PONADGIM oceniło, że raczej i bardzo łatwo jest kupić papierosy osobom poniżej 

18 roku życia. 

 

6. Badanie ESPAD. 

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, który nakłada na gminy obowiązek 

przeprowadzania wśród młodzieży z klas III gimnazjalnych i  klas II ponadgimnazjalnych 

(wg nowego sytemu edukacji) badania ESPAD zlecono jego przeprowadzenie w szkołach na 

terenie miasta Lubań. ESPAD to program, który jest wieloletnim  europejskim programem 

badań ankietowych w szkołach. Badania prowadzone są co cztery lata według tych samych 

wystandaryzowanych technik. W Polsce przeprowadzane są na próbach losowych uczniów. 

Mają one na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież 

substancji psychoaktywnych. Badania ESPAD z 2015 roku objęło 3526 uczniów klas III 

gimnazjum oraz 2770 uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej.  

W badaniu zrealizowanym na potrzeby Gminy Miejskiej Lubań w roku 2018 zbadano 

wybrane zagadnienia zawarte w kwestionariuszu ESPAD. Badanie przeprowadzono przy 

użyciu internetowego narzędzia CORIGO. Otrzymane w ten sposób wyniki porównano  

z wynikami ostatniego badania ogólnopolskiego ESPAD- u, przeprowadzonego w roku 2015. 

Porównania dokonywano w ramach tych samych grup wiekowych. 

Celem przeprowadzenia ankiety było głównie zbadanie zjawiska natężenia korzystania 

przez uczniów z substancji psychoaktywnych, w tym: napojów alkoholowych, narkotyków, 

leków i substancji wziewnych oraz papierosów. 

 

Badaniami objęto uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych (wiek: 15-

16 lat) i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat). 

Liczebność grup badanych 

3. klasy szkół gimnazjalnych (3 

GIM)  

63  

2. klasy szkół ponadgimnazjalnych 

(2 PONADGIM.)  

24  

ŁĄCZNIE  87  

 

Wśród starszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją 

psychoaktywną, jeśli chodzi o użycie chociaż raz w życiu, okazała się marihuana i haszysz 

(43%). Z kolei wśród uczniów klas 2 PONADGIM Gminy Miejskiej Lubań są to zarówno 

leki uspokajające (13,8%), substancje wziewne (10,3%), jak i marihuana i haszysz (13,9%).  

Wśród młodszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją 

psychoaktywną, jeśli chodzi o użycie chociaż raz w życiu, okazała się także marihuana  

i haszysz (25%). Z kolei wśród uczniów klas 3 GIM Gminy Miejskiej Lubań są to substancje 

wziewne (23%), później leki uspokajające (13,5%) oraz marihuana i haszysz (16,2%).  

Wśród starszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją 

psychoaktywną, jeśli chodzi o użycie w czasie ostatnich 12 miesięcy nadal są marihuana  
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i haszysz (31,5%). Z kolei wśród uczniów klas 2 PONADGIM Gminy Miejskiej Lubań 

wartość 13,8 % uzyskały marihuana i haszysz oraz 10,3% substancje wziewne (klej, aerozole, 

itp.).  

Wśród młodszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją 

psychoaktywną, jeśli chodzi o użycie w czasie ostatnich 12 miesięcy, okazała się także 

marihuana i haszysz (26,1%). Z kolei wśród uczniów 3 GIM Gminy Miejskiej Lubań są to 

substancje wziewne (13,51%), marihuana i haszysz (13,51%) oraz kokaina (8,11%). 

 

§ 4.  Dystrybucja alkoholu na terenie miasta Lubań 

 

ROK  Limit punktów 

sprzedaży 

Ilość punktów posiadająca zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych  

2016 (od 20 X) - 60 detal 

- 30 gastronomia  

- 41 detal 

- 23 gastronomia 

2017 - 60 detal 

- 30 gastronomia 

- 40 detal 

- 22 gastronomia 

2018 (stan na 

dzień 

27.11.2017 r.) 

- 60 detal 

- 30 gastronomia  

- 39 detal 

- 20 gastronomia 

 

 

Ilość wydanych zezwoleń  w 2016 r. w 2016 r. w 2018 r. (stan 

na dzień 

27.11.2018 r.) 

DETAL ABC* 22 19 36 

w tym powyżej 4,5 % 15 13 24 

GASTRONOMIA ABC* 16 23 7 

w tym powyżej 4,5% 8 14 3 

JEDNORAZOWE ABC 5 3 4 

 

 

*A - punkty posiadające zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,  

  B - punkty posiadające zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem  

        piwa),  

  C - punkty posiadające zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu 

 

Ogólna liczba pełnoletnich mieszkańców zameldowana na pobyt stały w Lubaniu 

wynosi 17164 osób (stan na dzień 27.11.2018 r.), liczba wszystkich punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych wynosi 59, tak więc liczba mieszkańców od 18 roku życia 

przepadająca na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych to 290. 

 

Wnioski: 

1. Z powyższego opisu wynika, że bardzo niepokojącym objawem jest fakt, że inicjację 

alkoholową mają za sobą osoby niepełnoletnie, w tym dzieci poniżej 12 roku życia. 

Potwierdzają to zarówno odpowiedzi dorosłych mieszkańców miasta jak również sami 

sprzedawcy, którzy przyznają, że zdarzają się próby zakupu alkoholi przez nieletnich, 

a blisko ¼ sprzedawców nie jest pewna czy nie sprzedała alkoholu osobie nieletniej. 

Należy uznać to za wysoce niebezpieczne zjawisko.   

2. Istnieje również potrzeba edukacji zarówno młodzież jak i dorosłych mieszkańców  

w zakresie szkodliwości trunków alkoholowych o mniejszej zawartości alkoholu, gdyż  
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z odpowiedzi wynika, że panuje nieprawdziwe przekonanie na temat mniejszej ich 

szkodliwości.  

3. Kolejnym niepokojącym objawem jest fakt, że prawie połowa dorosłych mieszkańców 

i blisko ¼ młodzieży zna przynajmniej jedną osobę zażywająca narkotyki lub 

dopalacze. W społeczeństwie panuje błędne przekonanie na temat niskiej szkodliwości 

marihuany. Niepokojące są sygnały, że zarówno dorośli jak i młodzież sięgają  

po używki w celu zrelaksowania się. Są one źródłem radzenia sobie z przeżywanymi 

emocjami. 

4. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że około połowa mieszkańców jest 

zdania, że należy ograniczać i kontrolować dostęp do alkoholu, a nieco ponad połowa 

samych sprzedawców napojów alkoholowych uważa, że w okolicy jest zbyt duża 

liczba punktów sprzedaży alkoholu. Blisko 1/3 mieszkańców doznała w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy poprzedzających badanie, przykrych następstw związanych  

z działaniem osób, które znajdowały się pod wpływem alkoholu, a aż ponad połowa 

uważa, że zagrożone jest ich poczucie bezpieczeństwa ze względu na osoby pijące  

w miejscach publicznych.  

5. Ponad połowa respondentów upatruje w uzależnieniach główne przyczyny zjawiska 

występowania przemocy. Mieszkańcy w większości deklarują również, że osobiście 

byli świadkami stosowania przemocy, prawie połowa zna osobę doświadczającą 

przemocy, a ¼ bezpośrednio jej doświadczyła. 

6. W skutek alarmujących danych na temat dostępności alkoholu oraz negatywnych 

następstw jego zażywania w dniu 29 maja 2018 roku podjęto uchwałę Nr 

XLVIII/338/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta 

Lubań. Ponadto punktu sprzedaży napojów alkoholowych są sukcesywnie 

kontrolowane przez pracowników Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta 

Lubań oraz przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubaniu pod względem prawidłowości korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Przedstawiona diagnoza problemów występujących na terenie miasta Lubań oraz 

wyciągnięte z niej wnioski nakłaniają do zacieśnienia współpracy ze służbami i instytucjami 

działającymi w obszarze profilaktyki i zwalczaniu uzależnień oraz placówkami medycznymi, 

oświatowymi i wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz wszelkimi 

podmiotami zainteresowanymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

poprzez działania opisane w § 5 i § 6. 

 

§ 5. Założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zakłada się, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok będzie kontynuacją 

lokalnej polityki przyjętą w latach poprzednich, zaktualizowaną o nowe wytyczne wynikające              

z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Program ma charakter 

interdyscyplinarny i kompleksowy. W celu uzyskania pozytywnych efektów, model działań 

profilaktycznych i pomocowych realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje 

zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom                           

i minimalizowania ich szkód. Podejmowane działania muszą być kierowane równolegle do 
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dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież zagrożoną             

i niedostosowaną, do ich środowiska rodzinnego oraz do dorosłej społeczności lokalnej. 

 

Podstawowe kierunki działań obejmować będą: 

1) działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjne, kierowane do ogółu 

społeczeństwa,  w tym w szczególności do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz osób 

pracujących na rzecz pomocy rodzinom. Promowanie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego przez dzieci i młodzież, poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

2) działania powstrzymujące: psychologiczne, pedagogiczne, reedukacyjne i inne 

kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z grupy ryzyka z utrudnioną 

bądź zaburzoną socjalizacją; 

3) działania interwencyjne: pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna kierowana do 

środowisk w kryzysie; 

4) działania wspierające i korekcyjne: pomoc pedagogiczna, praca socjalna, 

psychologiczna, terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych. 

 

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu ukierunkowane będą na: 

1) ograniczenie zjawisk patologii społecznej, takich jak: narkomania, alkoholizm, 

substancje psychoaktywne, agresja, przemoc, 

2) wypracowanie form i metod pracy nad określonymi problemami społecznymi, 

3) skuteczne reagowanie na przejawy problemów społecznych, 

4) pobudzenie inicjatyw społecznych, 

5) wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie 

prawa, zasad i norm społecznych.  

 

§ 6. Zadania problemowe i sposób ich realizacji 

 

Zadanie 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków i współuzależnionych, dotkniętych przemocą lub będących jej 

świadkami. 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: finansowanie punktu konsultacyjnego 

zatrudnianie specjalistów w  tym zakresie, wspieranie i współpracę z placówkami 

działającymi w tych obszarach w najbliższej odległości, jak również na terenie całego kraju.   

 

Zadanie 2. 

Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu                      

i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą              

w rodzinie. 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia 

oraz Przeciwdziałania Przemocy; 

2) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy       

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny poprzez umożliwienie ofiarom, sprawcom    

i świadkom przemocy korzystania z psychologa, terapeuty i prawnika, a także innych 

osób specjalizujących się w obszarze przeciwdziałania przemocy; 

3) organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, narad, prelekcji, 

konferencji, itp. na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
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4) edukację publiczną przejawiającą się w przekazywaniu w lokalnych mediach oraz 

stronach internetowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz promocji 

lokalnych instytucji pomocowych; 

5) inicjowanie środowiskowych grup wsparcia; 

6) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych; 

7) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę               

z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony 

zdrowia, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami 

fizycznymi i innymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej; 

8) zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy; 

9) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, itp. zwiększających kompetencje     

w zakresie pomagania osobom doznającym przemocy. 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym 

problematyce poświeconej HIV/AIDS oraz podejmowanie działań profilaktycznych              

w związku z obawą naruszenia przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości.  

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć, w tym sportowych, także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych; 

2) tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków (szczególnie 

pedagogów i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne poprzez wspólne 

szkolenia, prelekcje, itp; 

3) wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu     

rekomendacji i o naukowych podstawach; 

4) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania 

patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu 

postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

5) zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom; 

6) wszechstronne wspieranie, w tym organizowanie i finansowanie kształcenia               

w różnych formach i w różnych grupach zawodowych w dziedzinie profilaktyki 

uzależnień i negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych, m.in. wśród pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego pracowników MOPS, policjantów, kuratorów sądowych, 

pracowników świetlic socjoterapeutycznych, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych 

zajmujących się profilaktyką uzależnień; 

7) diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta, zwłaszcza                 

w środowiskach młodzieży szkolnej; 

8) promocja i wspieranie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;  

9) współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych uzależnień;  

10) wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe; 

11) edukacja w zakresie HIV/AIDS; 
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12) interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka; 

13) organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udział                    

w kampaniach ogólnopolskich; 

14) organizacja spektakli, koncertów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

15) dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, zajęć 

pozalekcyjnych oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, jak 

również osób niepełnosprawnych,  które zawierają program profilaktyczny w zakresie 

problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemocy, itp.; 

16) dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia, w tym w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, wczesnej profilaktyki narkomani;  

17) działania na rzecz seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

18) finansowanie zajęć w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka,                

w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Wsparcia Dziennego, itp; 

19) dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych, w ramach 

środowiskowej profilaktyki uzależnień; 

20) wspieranie organizacji zawodów i obozów sportowych, upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

krzewienie rywalizacji w duchy fair play, wspieranie autorytetu trenera; 

21) wspieranie działań mających na celu zmniejszanie zjawiska prowadzenia pojazdów  

po zażyciu substancji psychoaktywnych; 

22) prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta Lubań poświęconej profilaktyce                

i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy; 

23) kontrola placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta prowadzących 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń; 

24) prowadzenie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie i współpraca (w tym finansowe i organizacyjne) działalności  oraz aktywne 

włączanie w realizację Programu: 

1) służb, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych realizujących swoje 

zadania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów 

promujących zdrowy styl życia i wspierających działania profilaktyczne; 

2) grup samopomocowych, szczególnie AA, Al Anon, DDA, stowarzyszeń 

abstynenckich, itp. 

3) współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych 

obyczajów oraz promocję i organizację wolontariatu; 

 

§ 7. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

w Lubaniu. 

    

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) powołano 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, której głównym 

zadaniem jest inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy oraz 
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podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie leczenia odwykowego. 

 

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu wchodzą 

osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Wynagradzanie za udział w pracach komisji: 

1. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych ustala się w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2019 r. (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1794).  

2. Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniach Komisji. 

3. Wynagrodzenie określone w pkt.1 wypłacane będzie na podstawie „listy wypłat” 

podpisanej przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego. 

4. Za obsługę administracyjną oraz prowadzenie dokumentacji komisji ustala się 

wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawartej umowy. 

 

§ 8. Zasady finansowania i postanowienia końcowe 

  

Planowane środki na finansowanie Programu w wysokości 560 000 zł pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są ujęte w budżecie miasta  

w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”. 

Z kwoty tej na: 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) zaplanowano wydatki w wysokości 

505 000 zł. 

 zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano kwotę 55 000 zł. 

Należy podkreślić, że środki te niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny 

być umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Programu. Szczegółowy 

harmonogram wydatków zawiera załącznik do niniejszego programu. 

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizację Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu  

na 2019 rok powierza się Pełnomocnikowi ds. uzależnień i patologii społecznej  

we współpracy   z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu. 

Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Infrastruktury Społecznej 

Urzędu Miasta Lubań. 

 

Zakres zadań ujętych w Programie może być zweryfikowany ze względu na wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące 

zapotrzebowanie z zakresu działań profilaktycznych skierowanych do lokalnej społeczności. 

 

 

 


