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WSTĘP 

Problem społeczny jest zjawiskiem, które dla większej lub znaczącej części pewnej 

zbiorowości stanowi fakt uciążliwy, a przez to wymaga przeciwdziałania. Zdaniem Fullera-

Myersa problem społeczny składa się z obiektywnych warunków, które definiowane są przez 

członków społeczeństwa, jako wymagające rozwiązania. R. Maris definiuje natomiast 

problemy społeczne jako ogólne wzory zachowania ludzkiego lub warunków społecznych, 

które są postrzegane jako zagrożenia dla społeczeństwa przez znaczącą część ludności, przez 

silne grupy bądź przez charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane, czy też 

którym można jakoś zaradzić. W rezultacie problem społeczny jest zjawiskiem, które 

angażuje emocjonalnie i intelektualnie szerszą zbiorowość, wywołuje społeczne przekonanie 

co do konieczności podejmowania działań zbiorowych, mających na celu zwalczanie, a 

przynajmniej ograniczanie jego zasięgu i skutków. 

Diagnoza oznacza rozpoznanie. Stanowi ona złożoną czynność poznawczą, jest 

kluczowym obszarem oraz niezbędnym elementem procesu wprowadzania zmian 

społecznych. Diagnoza problemów społecznych wymaga specyficznego podejścia, ponieważ: 

 jej adresatem jest zawsze ogół społeczności lokalnej, 

 jej zakres jest wyznaczony poprzez poszczególne obszary zintegrowanej polityki 

społecznej, 

 jej znaczenie jest praktyczne, co oznacza, że wyniki mają służyć zaspokojeniu potrzeb 

społecznych oraz rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. 

Niniejsza diagnoza ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2022 roku, obejmujących podstawowe problemy społeczne. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze 

anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Świebodzice wśród trzech 

grup reprezentujących lokalne środowiska: 

 dorośli mieszkańcy; 

 sprzedawcy napojów alkoholowych; 

 dzieci i młodzież szkolna. 
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DANE INSTYTUCJONALNE 

Położenie gminy 

 Świebodzice położone są w południowej części Dolnego Śląska, około 30 km od 

granicy z Republiką Czeską w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzycha oraz niedalekim 

sąsiedztwie stolicy powiatu - Świdnicy. Powierzchnia miasta wynosi 30,43 km². Świebodzice 

usytuowane są w środkowym biegu górskiej rzeki Pełcznica, na Pogórzu Świebodzickim,  

u stóp Gór Wałbrzyskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książ, co czyni je idealną bazą 

wypadową dla osób zainteresowanych eksplorowaniem „Perły Dolnego Śląska” oraz 

przylegającego Książańskiego Parku Krajobrazowego.  

Rysunek 1. Położenie Świebodzic. 
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Demografia 

Gminę Świebodzice na dzień 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało 20 880 osób, z czego  

9 789 stanowili mężczyźni, a 11 091 kobiety. W ciągu ostatnich kilku lat zauważalny był 

nieznaczny spadek liczby mieszkańców mieszczący się w granicach około 1,5% w okresie 

pięciu lat. Na powyższe wpływ miał zarówno trend zmniejszonej liczby narodzin w przeciągu 

ostatnich lat w stosunku do ilości zgonów, a także trendy migracyjne.  

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Świebodzice w podziale na płeć. 

 
Ogółem Kobiety Mężczyźni 

2019 21 426 11 355 10 071 

2020 21 225 11 253 9 972 

2021 20 880 11 091 9 789 

Dane z Raport o stanie gminy Świebodzice za 2019, 2020, 2021 rok. 

Gmina Świebodzice w 2021 roku miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -182.  

W 2021 roku na terenie gminy urodziło się 171 dzieci, a zmarły 353 osoby. 

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Świebodzice- lata 2019-2021. 

 
Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

2019 165 264 -99 

2020 129 304 -175 

2021 171 353 -182 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
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System lokalnej pomocy społecznej 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  

i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie 

działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Na terenie gminy Świebodzice zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. W 2021 roku pomoc i wsparcie  

w Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskało 409 rodzin (w 2020 roku- 417 rodzin; w 2019 roku- 

461 rodzin). W ciągu ostatnich trzech lat zmalała liczba osób korzystających ze świadczeń 

OPS. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 roku były kolejno: 

ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. 

Tabela 3. Powody przyznawania pomocy społecznej- liczba rodzin
1
. 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Niepełnosprawność  192 165 177 

Bezrobocie 202 199 219 

Ubóstwo 308 285 293 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych 

146 165 136 

Długotrwała choroba 268 229 227 

Alkoholizm 29 22 18 

Inne 219 182 178 

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

                                                 
1
 W jednym przypadku podstawą do udzielenia pomocy może być równocześnie kilka przesłanek. 
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Pomoc i wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych w 2021 roku uzyskały 623 osoby, 

natomiast w postaci świadczeń niepieniężnych 414 osób. Dane zawarte w poniższej tabeli 

wskazują, że w latach 2019- 2021 zmalała liczba udzielanych świadczeń niepieniężnych oraz 

pieniężnych. Natomiast w latach 2020- 2021 tendencję wzrostową obserwuje się w przypadku 

udzielanych porad. 

Tabela 4. Rodzaje pomocy udzielanej przez OPS. 

 Świadczenia 

niepieniężne dla osób 

Świadczenia pieniężne 

dla osób 

Świadczenia porady dla 

osób 

2019 591 710 729 

2020 444 645 568 

2021 414 623 811 

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

Na terenie gminy Świebodzice działalność prowadzi również Środowiskowy Dom 

Samopomocy, który od 1 stycznia 2021 roku stanowi samodzielną jednostkę budżetową.  

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy świadczył dzienne usługi w zakresie 

wsparcia terapeutycznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych, zamieszkujących w Gminie Świebodzice i Dobromierzu, zgodnie z 

porozumieniem między gminami. Działania Domu obejmowały wszelkie szczeble życia 

społecznego oraz aktywne wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także 

przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujące szanse życiowe oraz 

warunki do korzystania z przysługujących ich praw. Dom zapewniał oparcie i pomoc w życiu 

codziennym osobom, które samodzielnie nie radziły sobie z zadaniami pojawiającymi się do 

wykonania każdego dnia
2
. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii 

Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i narkomanii jest ustawa z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca  

                                                 
2
 Raport o stanie gminy Świebodzice za 2021 rok, s. 53. 
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2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymienione ustawy tworzą spójny system 

umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec zagrożeń 

wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków a także wyznacza konkretne zadania  

i wskazuje środki na ich realizację.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi,  

że prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.  

Ich realizacja prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego przez radę gminy, uwzględniającego 

cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również 

zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.   

 Celem głównym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021 była profilaktyka 

uzależnień, czyli ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających  

z nadużywania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych oraz skutków 

wynikających z uzależnień behawioralnych, poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców 

Gminy Świebodzice, podnoszenie poziomu ich wiedzy, prowadzenie działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych mających na celu zmniejszenie skali 

zjawiska uzależnień w środowisku lokalnym oraz wywołanie zmian zachowań i postaw 

mieszkańców w sytuacjach związanych z używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz występowaniem przemocy. 

Na terenie gminy Świebodzice funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. członkowie 

komisji zajmują się
3
: 

 Podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, w tym: 

 przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego, 

                                                 
3
 https://www.ops.swiebodzice.pl/zadania-mkrpa/177 (data dostępu 15.11.2022). 

https://www.ops.swiebodzice.pl/zadania-mkrpa/177
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 kierowaniem na badania biegłych sądowych w celu uzyskania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

 prowadzeniem interwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu; 

 udzielaniem wsparcia i pomocy współuzależnionym członkom rodzin; 

 kierowaniem wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu 

przeciwalkoholowemu. 

 Kierowaniem zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z użyciem przemocy wobec członków rodziny; 

 Opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz interwencją w przypadku naruszenia przepisów w tym zakresie; 

 Kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z 

wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych; 

 Opiniowaniem kształtu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz 

inicjowaniem działań w nich zawartych. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach w 2021 

roku odbyła 15 posiedzeń, przeprowadziła 22 rozmowy motywujące z osobami 

nadużywającymi alkoholu oraz 26 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

wydała 11 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Dane zawarte w poniższej tabeli wskazują, że w latach 2020- 2021 wzrosła liczba ogólnych 

posiedzeń MKRPA. W analizowanym okresie zmalała liczba rozmów motywujących, kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz postanowień opiniujących lokalizację 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W latach 2019-2021 tendencję wzrostową 

obserwuje się jeżeli chodzi o liczbę wniosków o leczenie odwykowe. 

Tabela 5. Działalność MKRPA. 

 2019 2020 2021 

Ogólne posiedzenia Komisji 19 11 15 

Posiedzenia podkomisji 

interwencyjno- motywującej 

17 11 12 

Liczba przeprowadzonych 

rozmów motywujących 
242 194 187 
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Kontrole punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych 
24 27 26 

Postanowienia opiniujące 

lokalizację punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych 

37 12 11 

Działalność podkomisji interwencyjno- motywującej 

Do komisji wpłynęło: 

Wniosków o leczenie odwykowe 
52 74 92 

Obecnie rozpoczętych spraw 
52 74 90 

Zleceń przeprowadzenia badania 

przez biegłych sądowych 
13 13 0 

Wniosków do Sądu w sprawie 

obowiązku leczenia odwykowego 
9 2 6 

 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem- 62): 

a. do spożycia poza miejscem sprzedaży (wg zawartości alkoholu): 

 do 4,5%- 42; 

 od 4,5% do 18%- 42; 

 powyżej 18%- 42. 

b. do spożycia w miejscu sprzedaży (wg zawartości alkoholu): 

 do 4,5%- 19; 

 od 4,5% do 18%- 9; 

 powyżej 18%- 8. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach funkcjonuje punkt konsultacyjny. 

Głównym zadaniem punktu jest udzielanie wsparcia w zakresie pomocy 

psychopedagogicznej, porad prawnych, konsultacji dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu  i narkotyków. W punkcie konsultacyjnym przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach przyjmują specjaliści: psycholog, prawnik, konsultant 

ds. uzależnień od alkoholu, specjalista ds. uzależnień od narkotyków 

Konsultant ds. uzależnień od alkoholu do dnia 31.12.2021 r. udzielił 183 porad, z czego:  

 89 porad dla kobiet uzależnionych,  

 79 porad dla mężczyzn uzależnionych,  

 5 porad dla kobiet współuzależnionych,  
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 1 porada dla DDA.  

W ramach konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin na dzień 

31.12.2021 r. udzielono: 

 256 porad dla osób uzależnionych,  

 211 porad dla osób współuzależnionych.  

Wsparciem psychologicznym na dzień 31.12.2021 r. objęto łącznie 204 osób  

i przeprowadzono 411 rozmów indywidualnych, z czego:  

 120 kobietami,  

 39 mężczyznami,  

 45 dziećmi.  

Z porad prawnych na dzień 31.12.2021 r. skorzystało 107 osób, przy czym liczba 

udzielonych porad wyniosła łącznie 176.  

Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli należy stwierdzić, że w latach  

2019- 2021 wzrosła ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy punktu konsultacyjnego. 

Tabela 6. Liczba rodzin korzystających z punktu konsultacyjnego. 

 2019 2020 2021 

Liczba rodzin korzystających z 

pomocy Punktu 

614 692 732 

Liczba rodzin z problemem 

alkoholowym 

172 213 169 

Na terenie gminy Świebodzice funkcjonuje także Świetlica Środowiskowa „Tęczowa 

Gromada”. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia 

dziennego funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, świadczącą pomoc profilaktyczną i opiekę nad dziećmi, których 

rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć. Do zadań placówki należy  

w szczególności: 

 wsparcie rodzin, borykających się z problemem uzależnienia, opiekuńczo – 

wychowawczym lub mającymi złą sytuację materialną, w sprawowaniu jej 

podstawowych funkcji poprzez równoległą pracę z dzieckiem i rodziną, 

 wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia w społeczeństwie, 

wyrabianie u wychowanków właściwego stosunku do nauki, 
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 zapewnienie pomocy dzieciom oraz rodzinie, 

 eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, 

 praca nad wyrażaniem uczuć, uaktywnianie sfery komunikacji niewerbalnej, 

 współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku  

i rodzinie, 

 promowanie idei wolontariatu. 

Do 31.12.2021 r. ze wsparcia placówki skorzystało 55 podopiecznych w wieku od 6 do 18 

lat. Świetlica realizuje swoje zadania poprzez: 

 pomoc dydaktyczną, 

 opiekę i wychowanie, 

 zapewnienie dożywiania, 

 angażowanie dzieci i młodzież w działalność profilaktyczną poprzez twórczy rozwój, 

 budowanie wspólnoty, współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi. 

W związku z trwająca nadal pandemią Covid-19, obostrzeniami, zakazami oraz 

wytycznymi w okresie od 04.01.2021 r. do 14.02.2021 r. zajęcia odbywały się w formie 

zdalnej. Wprowadzono dodatkowe kanały komunikacyjne m.in.: kontakt telefoniczny, 

mailowy, kontakt przez mobilną aplikację dla smartfonów. Dzięki tym rozwiązaniom 

pracownicy świetlicy mieli regularny kontakt z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi.  

Po przywróceniu trybu stacjonarnego świetlica funkcjonowała z podziałem na 3 grupy, 

utrzymując nadal ścisły reżim sanitarny. W związku z czasowym znoszeniem obostrzeń 

regularnie rozszerzano ofertę zajęć dla podopiecznych.  

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świebodzicach 

świadczy pomoc terapeutyczną i psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu, 

członków rodzin uzależnionych oraz pomoc i zajęcia psychoterapeutyczne dla osób 

doznających przemocy w rodzinie. Poradnia realizuje następujące działania:  

 Intensywny Program Psychoterapii Uzależnień, którym w roku 2021 objęto 206 osób,  

 Grupa Psycho-edukacyjna, w której w roku 2021 wzięło udział 188 osoby,  

 Program Ponadpodstawowy Psychoterapii Uzależnień, objęto w 2021 roku 15 osób,  

 Psychoterapia Współuzależnienia, której w roku 2021 podjęło się 36 osób.  
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W stosunku do lat ubiegłych, w 2021 zwiększyła się liczba pacjentów uzależnionych oraz 

wzrosła liczba pacjentów współuzależnionych objętych leczeniem, co świadczy o tym,  

że problem uzależnień od alkoholu w gminie Świebodzice jest na tyle istotny, że prowadzenie 

specjalistycznej poradni jest całkowicie zasadne.  

 Poza tym, na terenie gminy Świebodzice funkcjonuje Klub Abstynenta „Odnowa", 

prowadzony przez Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie  

z Wałbrzycha. Klub ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepijącym 

alkoholu niezależnie od tego czy są osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, czy też 

osobami nie mającymi problemu uzależnienia, ale prowadzącymi trzeźwy styl życia, którego 

wartości pragną rozwijać i upowszechniać w środowisku lokalnym. 

Ważniejsze oddziaływania profilaktyczne dla młodzieży prowadzone na terenie 

gminy Świebodzice: 

 2019 rok: 

nazwy: „Hejt, cyberprzemoc, profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych - 

kontynuacja”; „Lawina emocji, czyli co nam w duszy gra?” „Tylko słabi gracze biorą 

dopalacze”; „Chcę zdrowo i bezpieczni żyć”; spektakl profilaktyczny „Nałogi-droga 

donikąd”; udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 

Ilość osób uczestniczących: 

I. uczniów- 1297; 

II. nauczycieli – 25; 

III. rodziców- 358;  



 

15 

 

 2020 rok: 

nazwy: „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”; udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy 

umysł” 

Ilość osób uczestniczących: 

I. uczniów – 582; 

II. nauczycieli- 10; 

III. rodziców – 102. 

 2021 rok: 

nazwy: „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”; „Debata alkoholowa”; spektakl „Strach ma 

wielkie oczy”; spektakl „Mniam mniam”, udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy 

umysł” 

Ilość osób uczestniczących: 

I. uczniów- 1654; 

II. nauczycieli – 10; 

III. rodziców – 128. 

Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży: 

 2019 rok: 

 Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób - 45); 

 Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób- 165). 

 2020 rok: 

 Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób- 40); 

 Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób - 298). 

 2021 rok: 

 Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób- 50); 

 Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ilość osób- 264).  
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami,  

w tym przemocą domową. Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 

mają charakter interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponując 

wiedzą, doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie łączą swoje 

siły, celem udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. nałożyła na 

gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Działanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego w gminie Świebodzice ma na celu zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań mających na celu ustanie 

przemocy w rodzinie. Do jego zadań należy w szczególności: 

 Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 

 Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

 Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym. 

 Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Do dnia 31.12.2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Świebodzicach wpłynęło  

84 „Niebieskich Kart” sporządzonych przez przedstawicieli następujących podmiotów: 

 79 przez Komisariat Policji, 

 5 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ponadto do dnia 31.12.2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespoły Interdyscyplinarnego  

i zorganizowano 385 posiedzeń grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. 
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Tabela 7. Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2019- 2021. 

 2019 2020 2021 

Sporządzono ogółem NK, w tym 

przez: 

45 88 84 

Ośrodek Pomocy Społecznej 9 4 5 

Placówki Służby Zdrowia 0 2 0 

Placówki szkolno- 

wychowawcze 

1 2 0 

Policja 35 82 79 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne to ogół instrumentów służących ochronie ludności przed 

incydentami zakłócającymi funkcjonowanie obywateli w społeczeństwie zgodne z przyjętymi 

normami prawno-obyczajowymi.  

Na terenie gminy Świebodzice za bezpieczeństwo i porządek publiczny odpowiada 

Straż Miejska w Świebodzicach oraz Komisariat Policji w Świebodzicach. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 należy stwierdzić, że w ostatnich latach 

zmalała liczba takich przestępstw jak pobicie. W latach 2020- 2021 tendencję wzrostową 

obserwuje się w przypadku kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia, kradzieży mienia 

oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną.  



 

18 

 

Tabela 8. Przestępczość na terenie gminy Świebodzice w latach 2019-2021. 

 2019 2020 2021 

Kradzież z włamaniem 33 36 39 

Fizyczne i psychiczne znęcanie 

się nad rodziną 

21 
19 21 

Pobicie 
0 

3 1 

Uszkodzenie mienia 34 19 25 

Kradzież pieniędzy wraz z 

dokumentami 
bd bd bd 

Kradzież mienia 55 62 68 

 

Tabela 8 przedstawia dane pozyskane od Policji i Straży Miejskiej dotyczące 

problemów społecznych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła liczba takich przestępstw/ wykroczeń jak: 

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdów  

na drodze publicznej po użyciu alkoholu, zakłócanie porządku publicznego.  

Tendencję wzrostową obserwuje się również w przypadku osób zatrzymanych do 

wytrzeźwienia. Zmalała natomiast liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Tabela 9. Przestępstwa/wykroczenia popełnione pod wpływem środków odurzających. 

 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Prowadzenie 

pojazdów na 

drodze publicznej 

w stanie 

nietrzeźwości 

 

Policja- 25 

 

Policja- 21 

 

Policja- 32 

Prowadzenie 

pojazdów na drodze 

publicznej po użyciu 

alkoholu 

 

Policja- 11 

 

Policja- 5 

 

Policja- 15 

Zakłócanie 

porządku 

publicznego 

 

Policja- 228 

Straż Miejska- 257 

 

Policja- 219 

Straż Miejska- 

184 

 

Policja- 254 

Straż Miejska- 

191 
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Podejmowanie 

czynności 

zawodowych pod 

wpływem alkoholu 

 

Policja- 3 

 

Policja- 5 

 

Policja- 5 

Liczba 

wypadków 

pod wpływem 

alkoholu 

 

Policja- 0 

 

Policja- 1 

 

Policja- 1 

Osoby 

zatrzymane do 

wytrzeźwienia 

ogółem 

 

Policja- 9 

Straż Miejska- 23 

 

Policja- 6 

Straż Miejska- 16 

 

Policja- 12 

Straż Miejska- 

17 

Ogólna liczba 

interwencji 

związanych z 

nadużywaniem 

alkoholu 

Straż Miejska- 42 Straż Miejska- 48 Straż Miejska- 43 

    

Oświata 

 Publiczne placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Świebodzice: 

 Szkoła Podstawowa nr 1; 

 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego 

Nauczania; 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego; 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka; 

 Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza; 

 Zespół Szkół w Świebodzicach; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach; 

 Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach; 

 Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II; 

 Przedszkole nr 3 Niezapominajka; 

 Żłobek Miejski nr 1; 

 Żłobek Miejski nr 2. 

Niepubliczne placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Świebodzice: 

 Przedszkole Niepubliczne Koniczynka; 

 Niepubliczny Żłobek Koniczynka; 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Chatka Puchatka"; 
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 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Zielony Zakątek”; 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „NIEBIESKI SŁONIK”; 

 Niepubliczny Językowy Klub Maluszka „Calineczka”. 

Kultura i sport 

  Wśród instytucji kultury wpisanych do rejestru kultury gminy Świebodzice są: 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Wolności 13 oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Świdnickiej 

15. 

 Miejski Dom Kultury w Świebodzicach jest samorządową instytucją kultury 

działającą na zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej  

i pełni ważną rolę w kreowaniu życia kulturalnego w gminie. W 2021 roku priorytetem 

Miejskiego Domu Kultury była troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej 

upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości 

kulturowych, liczących się w regionie, co pozwalało w sposób bardziej kreatywny zaspokajać 

potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. 

 Usługi z zakresu sportu w 2021 r. świadczył głównie OSiR Świebodzice Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. jest największym 

mecenasem sportu w gminie Świebodzice, a co za tym idzie, organizatorem wielu imprez 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w regionie. W obiektach spółki odbywają się 

wielkie wydarzenia skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców: koncerty, spektakle, 

zawodowe  

i amatorskie imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

różnego rodzaju szkolenia, targi i wystawy.  

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. posiada rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną.  

Do największych obiektów należy zespół na Osiedlu Piastowskim obejmujący Wodne 

Centrum Rekreacji, halę sportowo-widowiskową z siłownią i salą fitness, a także dwa boiska 

ze sztuczną nawierzchnią, do piłki nożnej i wielofunkcyjne. Kolejnym jest kompleks 

sportowo-rekreacyjny przy ul. Rekreacyjnej, w skład którego wchodzi zespół basenów 

odkrytych z nowoczesnym zapleczem socjalno-gastronomicznym, zespół ORLIK 2012 z 

syntetycznym boiskiem do piłki nożnej i boiskiem wielofunkcyjnym, stadion piłkarsko-

lekkoatletyczny, kręgielnia oraz skatepark. Przy ul. Sportowej natomiast znajduje się jeden z 
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najlepszych kompleksów piłkarskich w regionie, w skład którego wchodzi; stadion z 

boiskiem naturalnym  

z nowoczesnym systemem nawadniania oraz oświetlone boisko syntetyczne. 

 

LOKALNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE  

W GRUPIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

Metodologia  

Cele badania 

Celem badania była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym,  

w szczególności obejmujących: 

 postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym, 

 zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki 

i dopalacze, 

 zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz 

problematyką uzależnienia, 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów, 

 zagadnienia związane z niektórymi uzależnieniami behawioralnymi, 

 zagadnienia związane z przemocą w rodzinie. 

Metoda i technika badawcza 

Niniejsza diagnoza została przeprowadzona metodą badań ilościowych. Badania 

ilościowe, to głównie sondaże kwestionariuszowe, które mogą być przeprowadzane wśród 

dużej grupy badanych. Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych 

problemów społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, przemocy 

domowej oraz innych problemów społecznych. 

Dorośli mieszkańcy badani byli za pomocą metody PAPI (wywiad bezpośredni 

realizowany przy użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana technika badawcza opierała się 

na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy wykorzystaniu 

ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje 

związane są z zaokrągleniem liczb (maksymalnie +/- 1%).  
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Grupa badana 

Badania obejmowały mieszkańców w gminie Świebodzice, którzy ukończyli 

osiemnasty rok życia. Respondenci zostali poinformowani o anonimowym charakterze 

ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania w dowolnym momencie. 

W badaniu wzięło udział łącznie 150 osób, z czego 50% stanowiły kobiety,  

a 50% stanowili mężczyźni. 

Wykres 1. Liczba respondentów- dorośli mieszkańcy. 

 

Wyniki badań 

Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców 

W pierwszej części badania respondenci zostali poproszeni o ocenę ważności różnych 

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

różnych problemów społecznych jest odsetek mieszkańców, którzy wskazują dany problem, 

jako bardzo istotny i raczej istotny. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy 

gminy Świebodzice za najbardziej istotny problem uznali biedę, ubóstwo (łącznie 43%)
4
. 

Natomiast najmniej istotnym problemem w opinii ankietowanych są uzależnienia 

behawioralne (łącznie 67%)
5
. Tabela na następnej stronie przedstawia rozkład uzyskanych 

odpowiedzi. 

  

                                                 
4
 Sumy odpowiedzi zdecydowanie istotny i raczej istotny. 

5
 Sumy odpowiedzi raczej nieistotny i zdecydowanie nieistotny. 

50% 50% 

Kobiety Meżczyźni 
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Tabela 10. Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców. 

Problem 
Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Zanieczyszczenie powietrza 8% 29% 28% 35% 

Uzależnienia behawioralne 9% 24% 34% 33% 

Uzależnienie od alkoholu 10% 27,3% 29,3% 33,3% 

Bezrobocie 10% 30,7% 30,7% 28,7% 

Bieda, ubóstwo 10% 33% 31% 26% 

Zaburzenia odżywiania 7% 31% 37% 25% 

Przestępczość 13% 25% 34% 28% 

Cyberprzemoc 10,7% 28,7% 40,7% 20% 

Przemoc domowa 8% 31% 37% 24% 

Uzależnienie od 

narkotyków/dopalaczy 
9,3% 32% 33,3% 25,3% 

Uzależnienie od papierosów 13% 26% 36% 25% 

 

Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne 

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez CBOS wśród Polaków 

powszechny jest pogląd, że nadużywanie alkoholu jest w naszym kraju dużym problemem 

(91%). Tylko 6% badanych uważa, że jest to mały problem, a 3% nie ma zdania w tej 

sprawie
6
.  

Odpowiedzi respondentów na pytania odnośnie spożywania alkoholu różnią się  

w zależności od płci, wieku i grup zawodowych. Wśród kobiet jest dwa razy więcej 

abstynentów niż wśród mężczyzn (21% w stosunku do 10%). Z przeprowadzonych badań 

wynika, że w ciągu 9 lat nastąpił wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet- w roku 2010 

abstynencję deklarowała co trzecia kobieta. Biorąc pod uwagę grupy wiekowe, to alkohol 

najczęściej piją badani w wieku 25-34 lata. Natomiast w 2010 roku relatywnie najwięcej 

pijących alkohol było wśród najmłodszych badanych (18-24 lata). Uzyskane wyniki 

                                                 
6
 Komunikat CBOS „Konsumpcja alkoholu w Polsce”, grudzień 2019 (oprac. M. Bożewicz). 
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pozwalają na stwierdzenie, że styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem 

czasu.  

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku osób z grupy wiekowej 65 lat i więcej, którzy 9 lat 

temu plasowali się w przedziale 55-64 lata- odsetek abstynentów wśród tych osób jest stały  

i wynosi 28%
7
.  

Jeżeli chodzi o częstotliwości spożywania alkoholu, to większość Polaków (56%) 

deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, 8% spożywa go często, a co trzeci unika okazji do 

picia alkoholu lub w ogóle go nie spożywa. Porównując te wyniki z wynikami badań CBOS  

z 2010 r. zmniejszył się odsetek osób deklarujących częste picie (z 11% do 8%) i całkowitych 

abstynentów (z 22% do 16%). Jednakże, wzrósł udział osób spożywających alkohol czasami,  

z dobrej okazji, ale nie często (z 50% do 56%)
8
. 

Od 2010 roku znacząco zmalał udział piwa, jako najczęściej spożywanego alkoholu, 

kiedy to, co druga osoba spośród pijących alkohol (52%) przyznawała, że najczęściej sięga 

po piwo. Obecnie wybiera je 39% respondentów, którzy nie rezygnują  

z napojów procentowych. Na drugim miejscu znajduje się wino (25%), a na trzecim –  

wódka (16%). Odsetek osób najchętniej wybierających wino rośnie od 2007 roku,  

natomiast największy wzrost dotyczy alkoholi wysokogatunkowych, np. koniaku czy whisky 

– obecnie, co dziewiąty badany pijący alkohol (11%) deklaruje, że, jeśli sięga po kieliszek,  

to najczęściej z tego typu trunkiem
9
.  

  

                                                 
7
 Tamże. 

8
 Tamże. 

9
 Komunikat CBOS „Konsumpcja alkoholu w Polsce”, grudzień 2019 (oprac. M. Bożewicz). 
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W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Świebodzice również 

zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców na temat alkoholu. Pierwszą z 

poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. Największy odsetek respondentów- 

75% przyznaje, że pierwszy raz pili alkohol, gdy byli już pełnoletni. Kolejno, 13% 

wskazało, że inicjacja alkoholowa miała miejsce w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. 

Poza tym,  

1% deklaruje, że pierwszy raz spróbowało alkoholu w wieku pomiędzy 13 a 15 lat. 

Pozostałe 11% zaznaczyło, że nigdy dotąd nie próbowało alkoholu. 

Wykres 2. Wiek inicjacji alkoholowej- dorośli mieszkańcy. 

 

Następnym badanym obszarem była częstotliwość spożywania alkoholu. Do picia 

alkoholu kilka razy w roku przyznało się 17,3% badanych, kilka razy w miesiącu- 11,3%,  

kilka razy w tygodniu- 12,7%, raz w tygodniu- 11,3% oraz codziennie- 10%. Na 

podstawie tych danych można stwierdzić, że około 1/3 mieszkańców dość często spożywa 

alkohol-  

34% wskazało, że pije go raz w tygodniu lub częściej. Pozostałe 37,3% zadeklarowało 

abstynencję. 

Wykres 3. Częstotliwość spożywania alkoholu- dorośli mieszkańcy. 
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Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu interesujące były także ilości jego 

jednorazowego wypicia. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) 

zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy  

12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).  

Badani zaznaczali najczęściej, że spożywają jednorazowo 1-2 porcje alkoholu- 

61%. Poza tym, respondenci przyznali, że spożywają jednorazowo 3-4 porcje alkoholu- 

7%, lub też 5-6 porcji– 1%. W tym pytaniu 31% ankietowanych zadeklarowało 

abstynencję. Wobec tego należy uznać, że zdecydowana większość mieszkańców nie 

spożywa jednorazowo znacznych ilości alkoholu.  

Wykres 4. Ilość porcji alkoholu wypijanych podczas "standardowego" picia- dorośli mieszkańcy.  

 

Prawie połowa- 46% mieszkańców gminy Świebodzice uważa, że w okolicy 

znajduje się odpowiednia liczba punktów, w których można kupić alkohol. Jednocześnie,  

44% badanych twierdzi, że lokali jest za dużo, a 10%, że jest ich za mało. 

Wykres 5. Stopień dostępności lokali na terenie gminy, w których można kupić alkohol w opinii 

dorosłych mieszkańców. 
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Co ważne, tylko 4% badanych wie, gdzie może zgłosić się po pomoc osoba 

uzależniona od alkoholu.  

Wykres 6. Czy wie Pani/Pan, gdzie może zgłosić się po pomoc osoba uzależniona od alkoholu?  

 

Następnie ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się  

z określonymi stwierdzeniami. Pierwsze ze stwierdzeń dotyczyło mitu, jakoby alkohol 

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

w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce). Wyniki świadczą o tym, że to błędne 

przekonanie nie jest rozpowszechnione wśród dorosłej społeczności gminy Świebodzice, 

ponieważ łącznie 27% badanych zaznaczyło, iż zgadza się z powyższym stwierdzeniem. 

Jednocześnie 73% respondentów uważa, że alkohol zawarty w np. piwie jest tak samo 

szkodliwy, jak ten zawarty w wódce.  

Kolejne stwierdzenie badające postawy względem alkoholu dotyczyło dostępności  

i kontroli sprzedaży alkoholu. Łącznie tylko 24% badanych mieszkańców zgadza się  

ze stwierdzeniem, że „dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub kontrolowany”. 

Poza tym, 28% respondentów ocenia osoby pijące alkohol, jako zagrażające lub raczej 
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zagrażające bezpieczeństwu w środowisku lokalnym. Jednocześnie 30% badanych uważa, 

że osoby nieletnie mają łatwość w zakupie alkoholu w lokalnych sklepach. 

Łącznie 68% respondentów uważa, że kobiety w ciąży nie mogą pić bezpiecznie 

nawet niewielkich ilości alkoholu i tyle samo- 68% jest zadania, że prowadzenie samochodu  

po spożyciu alkoholu jest zabronione. Kolejno, w opinii 72% ankietowanych picie 

alkoholu nie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. 
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Tabela 11. Zgodność z twierdzeniami na temat alkoholu- dorośli mieszkańcy. 

Twierdzenie 
Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej 

zgadzam się 

Raczej nie 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 

Alkohol zawarty w piwie 

jest mniej groźny niż ten 

zawarty w wódce. 

8% 19% 36% 37% 

Dostęp do alkoholu 

powinien być 

ograniczony lub 

kontrolowany. 

6% 18% 36% 40% 

Osoby pijące alkohol 

zagrażają 

bezpieczeństwu w moim 

środowisku lokalnym. 

7% 21% 33% 39% 

Osoby nieletnie mogą z 

łatwością kupić alkohol 

w lokalnych sklepach. 

7% 23% 37% 33% 

Picie alkoholu pomaga 

w trudnych sytuacjach 

życiowych 

5% 23% 37% 35% 

Prowadzenie samochodu 

po niewielkiej ilości 

alkoholu jest bezpieczne. 

7% 25% 31% 37% 

Kobiety w ciąży mogą 

bezpiecznie pić 

niewielkie ilości 

alkoholu. 

7% 26% 31% 37% 

 

  

Substancje uzależniające: nikotyna 

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować tendencję do zmniejszania się ilości osób 

palących papierosy. Większość mieszkańców- 83% odpowiedziało, że nie pali papierosów, 

ani e-papierosów. Natomiast 10% pali regularnie papierosy, a 7% pali regularnie  

e-papierosy. Wobec tego należy uznać, że palenie wyrobów papierosowych nie jest wśród 

dorosłych mieszkańców popularnym nałogiem. 
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Wykres 7. Czy pali Pan/Pani papierosy lub e-papierosy? 

 

Jeżeli chodzi o wiek inicjacji nikotynowej, to 48% respondentów przyznało,  

że pierwszy raz zapalili papierosa w wieku powyżej 18 roku życia. Kolejno,  

3% wskazało, że inicjacja nikotynowa miała miejsce w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem 

życia, a 1% zaznaczyło, że w wieku pomiędzy 13 a 15 rokiem życia. Pozostałe  

48% mieszkańców deklaruje, że nigdy dotąd nie paliło papierosów. 

Wykres 8. Wiek inicjacji nikotynowej- dorośli mieszkańcy. 

 

Substancje psychoaktywne: narkotyki i dopalacze 

Według danych z badań populacyjnych odsetek osób, które miały kontakt  

z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób 

mających kontakt z alkoholem. Używanie alkoholu w ciągu ostatniego roku odnotowano na 

poziomie 89,7% (badanie z 2014 roku), podczas gdy w przypadku narkotyków odsetek 
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wyniósł  

5,4% (dane dla osób w wieku 15-64 lata)
10

. 

Większość mieszkańców gminy Świebodzice- 76% twierdzi, że nie ma  

w swoim otoczeniu osób, które przyjmują narkotyki lub dopalacze.  

Jednocześnie, 19% respondentów zna jedną osobę, 3% zna od 2 do 5 osób, 1% zna  

od 6 do 10 osób i tyle samo- 1% zna ponad 10 osób zażywających owe substancje 

odurzające. 

Badani wskazywali, że największą popularność w ich środowisku lokalnym mają 

leki stosowane w celu odurzenia- 3% ankietowanych zna osoby zażywające owe 

substancje. Nieco mniejszą popularność mają: marihuana/ haszysz i heroina- po 2% 

badanych zna osoby, które zażywają te środki odurzające. 

Wykres 9. Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które przyjmują substancje 

odurzające (narkotyki lub dopalacze)? 

 

  

                                                 
10

 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Raport o stanie narkomanii w Polsce- 2019, Warszawa 

2019. 
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Wykres 10. Jakie substancje odurzające są najczęściej przyjmowane przez osoby, które znasz (pytanie 

wielokrotnego wyboru)? 

 

Prawie wszyscy respondenci (99%) wskazali, że nie wiedzą, gdzie można nabyć 

substancje psychoaktywne takie, jak narkotyki czy dopalacze. 

Wykres 11. Czy wie Pan/ Pani, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 
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Uzależnienia behawioralne 

Przez wiele lat uzależnienie kojarzone było jedynie z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych, jednakże coraz częściej kojarzy się ono również z czynnościami. 

Uzależnienie behawioralne określa takie formy zachowań, które nie są związane  

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności 

(hazard, zakupy, granie w gry itp.), a ich specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi 

zachowaniami czy czynnościami.  

Formalnie, do grupy tych zaburzeń możemy zaliczyć jedynie zaburzenie uprawiania 

hazardu, ponieważ od maja 2013 (data opublikowania klasyfikacji DSM–V) występuje ono  

w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Hazard patologiczny, jak i zaburzenie uprawiania hazardu, można zdefiniować jako 

niekontrolowaną potrzebę (przymus) uprawiania hazardu, która z czasem staje się coraz 

silniejsza i upośledza funkcjonowanie jednostki – prowadzi do problemów natury osobistej, 

społecznej i zawodowej. Większość osób, które uprawiają hazard, można zaliczyć do graczy 

rekreacyjnych, którzy grę traktują jako jedną z wielu rozrywek i są w stanie kontrolować 

zachowanie związane z graniem (np. przestać grać po kolejnej przegranej). 

Projekt badawczy „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka 

i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019” 

realizowany był od marca 2018 r. do maja 2019 r. przez Fundację Centrum Badania Opinii 

Społecznej. Badanie to było powtórzeniem projektu zrealizowanego w latach 2011/2012 oraz 

w latach 2014/2015. W celu zmierzenia skali uzależnienia od hazardu w Polsce w 2019 roku 

zapytano badanych, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem grali w jakieś gry na 

pieniądze. Respondentom przedstawiono listę dziesięciu różnych gier – o każdej mieli 

powiedzieć, czy w nią grali i jak często. Na tej podstawie wyodrębniono dwie kategorie osób 

– niegrających i grających (w dalszej części raportu zwanych „graczami”). Niegrający to 

osoby, które zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku nie grały ani razu w żadną z 

wymienionych na liście gier. Odsetek tzw. graczy otrzymano przez odjęcie od 100% odsetka 

niegrających.  

Gracze są to zatem osoby, które zagrały na pieniądze przynajmniej raz w ciągu roku przed 

badaniem w przynajmniej jedną z gier wymienionych na liście. Niegrający stanowili  

62,9% ogółu Polaków w wieku 15+, zaś gracze na pieniądze 37,1%. W porównaniu z rokiem 

2015 odsetek graczy wzrósł o 2,9 punktu procentowego. Polacy najczęściej grają w gry 
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Totalizatora Sportowego. Na drugim miejscu ze znacznie słabszym wynikiem, plasują się 

zdrapki, loterie/konkursy SMS-owe oraz automaty do gier z tzw. niskimi wygranymi.  

W porównaniu z 2015 rokiem ranking popularności poszczególnych gier nie uległ 

zasadniczym zmianom. Możemy mówić o zwiększeniu się odsetka grających w zdrapki (o 

2,9% punktu procentowego) oraz spadku popularności loterii i konkursów SMS-owych
11

. 

Zapytaliśmy zatem badanych o to, czy kiedykolwiek grali w jakiekolwiek gry hazardowe. 

Zdecydowana większość respondentów- 96% wskazało, że nie grali nigdy w tego rodzaju 

gry. Uzależnienie od gier hazardowych jest zatem wśród dorosłych mieszkańców gminy 

Świebodzice na niskim poziomie ryzyka. 

Wykres 12. Czy kiedykolwiek grał Pan/Pani w gry hazardowe, tzn. takie, w których wygraną są 

pieniądze (np. poker, lotto, gra na automatach)? 

 

Wśród przyczyn podejmowania gier hazardowych dominują motywy finansowe oraz 

rozrywkowe. U podstaw gry ryzykownej i patologicznej leży także chęć odegrania się, 

przebywanie w środowisku graczy oraz chęć zredukowania stresu.  

Mieszkańcy gminy Świebodzice wskazywali najczęściej, że grają w gry na 

pieniądze, ponieważ lubią towarzyszące grze emocje (67%) oraz dlatego, że mają 

przeczucie, że czeka ich duża wygrana (50%)
12

. 

  

                                                 
11

 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników 

ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019, Warszawa 

2019, s. 153. 
12

 Odsetki dotyczą badanych, którzy grali w gry na pieniądze. 
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Wykres 13. Dlaczego grywa Pan(i) w gry na pieniądze? Proszę wskazać wszystkie istotne dla Pana(i) 

powody. 

 

Uzależnienie od hazardu jest uznawane za przewlekłe i niewyleczalne schorzenie. 

Oznacza to, że powrót hazardzisty do bezpiecznego grania jest niemożliwy, zawsze wymknie 

się ono spod kontroli nawet, gdy przerwa w graniu była stosunkowa długa. Abstynencja od 

grania, nawet relatywnie długa, nie jest dowodem na wyleczenie i brak choroby. Uzależnienie 

od hazardu wymaga kompleksowego leczenia psychoterapeutycznego (psychoterapia 

indywidualna, rodzinna) i być może włączenia psychiatrycznego leczenia farmakologicznego. 
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Podobnie, jak w przypadku uzależnienia od alkoholu, tu również występuje mechanizm 

współuzależnienia rodziny jako skutek uzależnienia członka rodziny.  

Łącznie 39% mieszkańców gminy Świebodzice ma świadomość, że zbyt częste 

granie w gry hazardowe prowadzi do uzależnienia. Aczkolwiek łącznie 38% wskazało,  

że ich zdaniem raczej nie lub zdecydowanie nie można uzależnić się od gier na pieniądze. 

Pozostałe 23% nie ma zdania na ten temat. 

Wykres 14. Czy Pana(i) zdaniem, można uzależnić się od gier na pieniądze? 

 

Istotą uzależnienia od jedzenia (jedzenioholizmu), jest przede wszystkim 

kompulsywne objadanie się, choć należy podkreślić, że obydwa terminy, tj. uzależnienie od 

jedzenia,  

jak i jedzenioholizm, choć są powszechnie stosowane, wzbudzają kontrowersje.  

Badacze podkreślają, że uzależnienie od jedzenia jest uzależnieniem “wieloaspektowym”.  

Przy jego diagnozowaniu bierze się pod uwagę nie tylko ilość przyjmowanego pokarmu,  

ale i sposób jedzenia, jakość produktów żywnościowych, częstotliwość posiłków, a przede 

wszystkim myśli i emocje, które pojawiają się w związku z zachowaniami jedzeniowymi. 

 Mieszkańcy gminy Świebodzice wskazywali w zdecydowanej większości (98%),  

że nie zdarza im się „zajadać” stresu czy trudnych emocji. Jedynie 2% odpowiedziało,  

że takie sytuacje mają miejsce. Aczkolwiek, 11% przyznaje, że miewa trudności  

w kontrolowaniu zachowań jedzeniowych (kompulsywne objadanie się, usilne krążenie 

myśli wokół jedzenia). 
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Wykres 15. Czy zdarza się Pani/Panu ""zajadać"" stresy, trudne emocje? 

 

Wykres 16. Czy miewa Pan Pani trudności w kontrolowaniu zachowań jedzeniowych (kompulsywne 

objadanie się, usilne krążenie myśli wokół jedzenia)? 

 

Jak wynika z badania CBOS przeprowadzanego w 2019 roku, przynajmniej 

sporadyczne korzystanie z Internetu deklaruje obecnie blisko trzy czwarte (74,2%) Polaków 

w wieku 15 lat i więcej. Większość badanych (59,2%) korzysta z Internetu codziennie lub 

prawie codziennie. Choć już w roku 2012 większość (61,4%) tej grupy wiekowej 

przynajmniej sporadyczne korzystała z Internetu, to w kolejnych badaniach notowano 

systematyczny znaczący przyrost odsetka internautów: o 6,5 punktu procentowego, do 67,9%, 

w 2015 roku  

i o kolejne 6,3 punktu procentowego, do 74,2%, w 2019 roku. Łącznie zatem w ciągu siedmiu 

2% 

98% 

TAK 

NIE 

11% 

89% 

TAK 

NIE 



 

38 

 

lat zasięg korzystania z Internetu w grupie wiekowej 15+ zwiększył się o 12,8 punktu 

procentowego
13

.  

 Zapytaliśmy zatem badanych o ich subiektywną ocenę rozpowszechnienia zjawiska 

uzależnienia od komputera/ Internetu. Łącznie 47% mieszkańców oceniło, że jest to bardzo 

oraz dość powszechne zjawisko. Poza tym, w sumie 28% ankietowanych zaznaczyło,  

że zjawisko uzależnienia od komputera/ Internetu jest dość oraz bardzo rzadkie,  

a 25%, że nie występuje ono wcale. 

Wykres 17. Jak ocenia Pan/ Pani rozpowszechnienie zjawiska uzależnienia od komputera/ Internetu? 

 

 Cyberprzemoc różni się od przemocy występującej w realnej rzeczywistości jedynie 

tym, że do agresji i napaści dochodzi za pośrednictwem Internetu oraz urządzeń 

elektronicznych służących do wysyłania wiadomości SMS, e-maili czy też uczestnictwa 

w czatach. Istnieje bardzo wiele rodzajów cyberprzemocy.  

 13% mieszkańców gminy Świebodzice przyznaje, że padli ofiarami 

cyberprzemocy. 

Wykres 18. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani ofiarą cyberprzemocy (przemocy w Internecie)? 

                                                 
13

 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników 

ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019, Warszawa 

2019, s. 194. 
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Potrzeba realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień w opinii mieszkańców 

gminy Świebodzice 

W pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o ocenę rozpowszechnienia 

niektórych z uzależnień (zarówno uzależnień od substancji, jak i uzależnień behawioralnych)  

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

odsetek mieszkańców, którzy wskazują dany problem, jako bardzo powszechny i dość 

powszechny. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy gminy Świebodzice za 

najbardziej rozpowszechnione uzależnienia w środowisku lokalnym uznali uzależnienie 

od hazardu oraz uzależnienie od sportu. Natomiast jako najmniej powszechne 

uzależnienia wskazali pracoholizm oraz narkomanię. Poniższa tabela przedstawia rozkład 

uzyskanych odpowiedzi. 

Tabela 12. Jak ocenia Pan/Pani rozpowszechnienie poniższych uzależnień w Pani/Pana środowisku 

lokalnym? 
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Alkoholizm 8% 23,3% 17,3% 22% 29,3% 

Narkomania 5% 22% 26% 23% 24% 

Nikotynizm 5% 23% 26% 22% 25% 

Zakupoholizm 5% 27% 25% 19% 24% 

Pracoholizm 3,3% 23,3% 24% 30% 19,3% 
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Uzależnienie od sportu 8,7% 26,7% 22,7% 26,7% 15,3% 

Uzależnienie od hazardu 9% 27% 24% 22% 18% 

Zaburzenia odżywiania 10% 21% 31% 21% 17% 

Mieszkańcy gminy Świebodzice zostali zapytani o to czy widzą potrzebę realizacji 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz o to, jakie działania w tym obszarze są w ich 

opinii najbardziej potrzebne. 

 Jak wynika z przeprowadzonych badań tylko 7% dostrzega potrzebę realizacji 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Świadczyć to może o niskim poziomie wiedzy 

ankietowanych na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów uzależnień oraz 

zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z nimi związane, 

takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe, zatrucia i przedawkowania, 

uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych 

ludzi w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy w 

nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji 

psychoaktywnych oraz w związku z nimi. 

Badani, którzy widzą potrzebę prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

wskazywali, że najbardziej istotne jest prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 

(27,3%), pomoc w integracji dzieci po okresie izolacji spowodowanej pandemią (27,3%), 

udzielanie wsparcia psychologicznego dla rodzin (18,2%), włączanie się w ogólnopolskie 

kampanie profilaktyczne (18,2%) oraz organizowanie otwartych konsultacji z terapeutą 

uzależnień (9,1%)
14

. 

Wykres 19. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień? 

 

                                                 
14

 Odsetki dotyczą respondentów, którzy dostrzegają potrzebę prowadzenia działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień 
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Wykres 20. Jakie działania w tym zakresie są Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebne? 

 

Przemoc w rodzinie 

Według badań przeprowadzonych w 2019 roku z deklaracji badanych wynika,  

że w zdecydowanej większości rodzin zdarzają się nieporozumienia i konflikty (71%),  

przy czym w większości dochodzi do nich bardzo rzadko (54%), natomiast w co szóstej 

(17%) kłótnie wybuchają przynajmniej kilka razy w miesiącu. W ciągu ostatnich siedmiu lat 

częstość występowania konfliktów w rodzinach w zasadzie się nie zmieniła. Dom – obok 

pracy, szkoły oraz ulic poza najbliższą okolicą – jest miejscem, gdzie najwięcej osób 

doświadczyło przemocy (według deklaracji po 8%). Niewiele mniej ankietowanych 

przyznało, że padło jej ofiarą  

w najbliższej okolicy (7%). Nieco rzadziej ankietowali zetknęli się z agresją w restauracji, 

kawiarni, na dyskotece (5%), w środkach komunikacji – pociągu, autobusie, tramwaju, 

taksówce (5%) lub w innych miejscach (4%)
15

. Wyniki te zbliżone do danych sprzed 3 lat, 

kiedy CBOS realizował podobne badania.  Przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, 

jest zjawiskiem dość powszechnym w polskiej społeczności. Jest to zjawisko niezwykle 

trudne do zbadania, ponieważ osoby doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają 

swoje doświadczenia, np. racjonalizując zachowanie sprawcy lub go usprawiedliwiając.  

Większość- 64% mieszkańców gminy Świebodzice wskazało, że nie ma w swoim 

otoczeniu osób doświadczających przemocy w rodzinie. Tym samym, 9% respondentów 

zaznaczyło, że zna takie osoby, a 27% ma podejrzenia, że zjawisko przemocy w rodzinie jest 

obecne w ich otoczeniu. 

                                                 
15

 CBOS, Komunikat z badań: Przemoc i konflikty w domu, Warszawa, kwiecień 2019 
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Wykres 21. Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze słyszenia") doświadczające 

przemocy w rodzinie? 

 

 Jedynie 8% ankietowanych deklaruje, że wie gdzie w ich regionie zamieszkania 

może uzyskać pomoc ofiara przemocy w rodzinie. 

Wykres 22. Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc ofiara przemocy w rodzinie w Pana/Pani 

rejonie zamieszkania? 
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BADANIA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów 

związanych z alkoholem występujących na terenie gminy są sami pracownicy punktów 

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

Metodologia 

Metoda i technika 

Diagnoza wśród sprzedawców napojów alkoholowych została przeprowadzona 

metodą badań ilościowych. za pomocą metody PAPI (wywiad bezpośredni realizowany przy 

użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana technika badawcza opierała się na bezpośrednim 

komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego 

narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

Grupa badana  

Badanie zostało przeprowadzone wśród 20 sprzedawców napojów alkoholowych 

w punktach sprzedaży na terenie gminy Świebodzice, z czego 16 osób, to pracownicy 

punktów,  

a 4 osoby to właściciele. Grupa badana stanowiła 15 kobiet oraz 5 mężczyzn.  

Cel badania  

Ten obszar przeprowadzonych badań miał na celu poznanie postawy sprzedawców 

napojów alkoholowych względem następujących zagadnień:  

 sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym,  

 spożywania alkoholu w miejscu jego sprzedaży,  

 nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby spożywające alkohol. 
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Wyniki badań  

Jednym z pierwszych zagadnień poruszonych w kwestionariuszu ankiety  

dla sprzedawców alkoholu było określanie poziomu świadomości na temat niebezpieczeństw 

wynikających z zawartości alkoholu w poszczególnych rodzajach napojów alkoholowych.  

W sumie 40% ankietowanych wskazało, że zdecydowanie nie lub raczej nie 

zgadzają się, że alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny, jak ten zawarty  

w wódce. Tym samym, 60% ankietowanych raczej zgadza się z powyższym stwierdzeniem. 

Świadczy, to pośrednio o niskim poziomie świadomości ponad połowy badanych na temat 

szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości procentowej alkoholu. 

Wykres 23. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż 

ten zawarty w wódce”? 
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Łącznie tylko 15% badanych uważa, że dostęp do napojów alkoholowych 

powinien być ograniczony lub kontrolowany. Przeciwnego zdania jest 85% ankietowanych. 

Wykres 24. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Dostęp do alkoholu powinien być ograniczony 

lub kontrolowany"? 

 

1/5 sprzedawców zdecydowanie lub raczej zgadza się z tym, że osoby, które piją 

alkohol zagrażają bezpieczeństwu w ich lokalnym środowisku. Przeciwnego zdania jest 

80% ankietowanych. 

Wykres 25. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu 

w moim środowisku lokalnym"? 
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Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 

18. roku życia. 90% sprzedawców raczej nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby 

małoletnie mogą z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach. 

Wykres 26. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol 

w lokalnych sklepach"? 

 

75% sprzedawców uważa, że spożywanie alkoholu raczej nie pomaga w trudnych 

sytuacjach życiowych. Tym samym, ¼ ankietowanych jest zdania, że picie alkoholu jest 

dobrym „lekiem” na codzienne problemy. 

Wykres 27. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Picie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach 

życiowych"? 
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Łącznie 90% ankietowanych odpowiedziało, że prowadzenie samochodu nawet  

po niewielkiej ilości alkoholu jest niebezpieczne.  

Wykres 28. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Prowadzenie samochodu po niewielkiej ilości 

alkoholu jest bezpieczne"? 

 

W sumie 90% badanych sprzedawców uważa, że kobiety w ciąży nie mogą 

bezpiecznie pić nawet niewielkich ilości alkoholu. 

Wykres 29. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić 

niewielkie ilości alkoholu"? 
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Kolejno, łącznie 85% sprzedawców napojów alkoholowych w gminie Świebodzice 

uważa, że alkohol nie powinien być dostępny dla osób poniżej 18. roku życia. 

Wykres 30. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Alkohol powinien być dostępny dla osób 

poniżej 18 roku życia"? 

 

Łącznie 90%
16

 badanych uważa, że w ich okolicy nie znajduje się zbyt duża liczba 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

Wykres 31. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "W okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych"? 

 

                                                 
16

 Suma odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się oraz raczej się nie zgadzam. 

0% 

15% 

55% 

30% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

zdecydowanie zgadzam 
się 

raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie 
zgadzam się 

5% 5% 

45% 45% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

zdecydowanie zgadzam 
się 

raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie 
zgadzam się 



 

49 

 

Sprzedawcy napojów alkoholowych w gminie Świebodzice deklarują najczęściej, 

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

razy w roku (70%). Kolejno respondenci wskazali, że takie sytuacje mają miejsce  

kilka razy w miesiącu (5%) oraz kilka razy w tygodniu (5%). Pozostałe 20% zaznaczyło, 

że nie maja one miejsca. Wobec tego, należy uznać, że próby zakupu alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie w większości punktów sprzedaży nie stanowią nagminnego problemu. 

Wykres 32. Jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol w Pana/Pani sklepie? 

 

Spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży w gminie Świebodzice wydaje się 

nie być zauważalnym problemem- 60% badanych stwierdziło, że takie przypadki zdarzają się 

kilka razy w roku, 15%, że kilka razy w miesiącu, a 5%, że kilka razy w tygodniu. 

Pozostałe 20% deklaruje, że takie sytuacje nie mają miejsca. 

Wykres 33. Jak często zdarza się, że ktoś spożywa alkohol w obrębie Pana/Pani sklepu? 
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20% sprzedawców wskazało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy w obrębie sklepu,  

w którym pracuje doszło do nieprzyjemnych zajść związanych ze spożywaniem alkoholu. 

Poza tym, 15% ankietowanych przyznało, że istniała potrzeba wezwania Policji w celu 

interwencji w związku z nieprzyjemnymi sytuacjami zainicjowanymi przez osoby 

nietrzeźwe. 

Wykres 34. Czy zdarzyło się w ciągu ostatnich 3 miesięcy jakieś nieprzyjemne zajście związane  

z używaniem alkoholu w obrębie sklepu? 

 

Wykres 35. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy trzeba było wezwać policję/straż miejską z prośbą o 

interwencję w sprawie nieprzyjemnego zajścia związanego z używaniem alkoholu w obrębie sklepu? 
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Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej, to 100% sprzedawców  

z gminy Świebodzice deklaruje, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie, o której 

wiedzieli,  

że jest niepełnoletnia.  

Wykres 36. Czy kiedykolwiek sprzedał Pan / sprzedała Pani alkohol osobie, o której wiedział 

Pan/Pani, że jest nieletnia? 

 

W przypadku wątpliwości, co do wieku, 20% badanych twierdzi, że często sprawdza 

dowody potwierdzające wiek, a pozostałe 80% robi to rzadko. Uzyskane wartości 

świadczą  

o nieodpowiedzialnej postawie większości sprzedawców wobec zakazu sprzedaży alkoholu  

i wyrobów nikotynowych osobom nieletnim.  

Wykres 37. W przypadku wątpliwości, jak często pyta Pan/Pani o dowód potwierdzający pełnoletniość 

klienta? 
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Kolejne badane zagadnienie dotyczyło subiektywnej oceny funkcjonowania kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu w gminie Świebodzice. Większość badanych- 85% oceniło jej 

funkcjonowanie raczej źle. Pozostałe 15% oceniło ją jako bardzo lub raczej dobrą. 

Wykres 38. Jak, Pana/Pani zdaniem funkcjonuje kontrola sprzedaży alkoholu w Pana/Pani 

miejscowości?  

 

 Dane OECD wskazują na wzrost sprzedaży alkoholu w latach 2020-2021 w stosunku 

do roku 2019, pomimo okresowego zamknięcia gastronomii
17

. ¼ ankietowanych zauważyła 

wzrost sprzedaży alkoholu w okresie pandemii. 

Wykres 39. Czy zauważył Pan/Pani wzrost sprzedaży alkoholu w okresie pandemii? 

                                                 
17

 https://zdrowie.pap.pl/uzaleznienia/alkohol-po-pandemii-jak-zmienil-sie-model-konsumpcji (data dostępu: 

12.11.2022). 
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PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

Metodologia 

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. Forma ankiety internetowej 

jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna oraz pozwala na upewnienie się, czy wszystkie pytania 

zostaną wypełnione.  

Cel badania 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była:  

 analiza postaw i przekonań wobec alkoholu; 

 analiza postaw i przekonań wobec wyrobów papierosowych; 

 analiza postaw i przekonań wobec narkotyków; 

 diagnoza wybranych uzależnień behawioralnych; 

 zbadanie nasilenia zjawiska przemocy rówieśniczej; 

 poznanie form spędzania czasu wolnego. 

Charakterystyka grupy badanej 

W badaniu wzięli uczniowie klas 6-8 ze szkół podstawowych (SP 6-8) oraz uczniowie 

klas 1-3 ze szkół ponadpodstawowych (SPP) w gminie Świebodzice. Łącznie w badaniu 

wzięło udział 391 uczniów. 

Tabela 13. Liczebność badanej grupy- uczniowie. 

 

  

Szkoły podstawowe 6-8 294 

Szkoły ponadpodstawowe 97 

ŁĄCZNIE 391 
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Wyniki badań 

Środowisko szkolne 

Uczniowie odpowiedzieli na kilka ogólnych pytań związanych z uczęszczaniem  

do szkoły. Uzyskane odpowiedzi pozwalają na przedstawienie szkolnego środowiska  

w kontekście kwestii, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na częstotliwość 

występowania niepożądanych zjawisk i zachowań wśród dzieci oraz młodzieży. 

W pierwszej kolejności uczniowie zostali zapytani o to, jak czują się w swojej klasie. 

Wyniki są bardzo zadowalające: uczniowie dobrze czują się w swoich klasach  

(SP 6-8- 81%, SPP- 87,6%
18

). Nie należy jednak bagatelizować faktu, że 19% uczniów ze 

szkół podstawowych oraz 12,4% uczniów ze szkół ponadpodstawowych przeciwne określa 

swoje odczucia. 

Wykres 40. Jak czujesz się w swojej klasie? 

 

Wyniki prezentujące odpowiedzi uczniów na temat wagarowania, wydają się 

odzwierciedlać tendencje związane z wiekiem rozwojowym. Uczniowie ze szkół 

podstawowych w sporej części nigdy nie byli na wagarach (SP 6-8– 64%). Aczkolwiek, 

18% z nich przyznało się, że wagarowało tylko raz, 14% kilka razy, a 4%, że wiele razy.  

W przypadku uczniów ze szkół ponadpodstawowych odsetek uczniów, którzy 

kiedykolwiek byli na wagarach jest wyższy- 62%, przy czym 13% z nich wagarowało 

tylko raz, 29% kilka razy, a 20% wiele razy.  

                                                 
18

 Zsumowane wyniki odpowiedzi: bardzo dobrze, lubię swoją klasę i raczej dobrze. 
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Poza tym jak często uczniowie wagarują, istotne wydają się być także powody, dla 

których decydują się to robić
19

. Uczniowie w gminie Świebodzice najczęściej wagarują  

z nudów (SP 6-8- 7,1%, SPP- 27%). Mniejszy odsetek badanych wskazał, że opuszcza 

lekcje za zgodą rodziców (SP 6-8- 7,1%, SPP- 8,3%), za namową znajomych (SP 6-8- 

6,1%,  

SPP- 10,3%), ponieważ nie lubi danego nauczyciela/przedmiotu (SP 6-8- 7,2%;  

SPP- 2,4%), ze stresu, bo nie przygotowali się na zajęcia (SP 6-8- 3,1%, SPP- 8,3%) lub 

też dlatego, że inni uczniowie byli dla nich nieprzyjemni (SP 6-8- 1%, SPP- 2,1%). 

Wykres 41. Czy byłeś kiedyś na wagarach? 

 

  

                                                 
19

 Uczniowie mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Wykres 42. Powody wagarowania. 
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Substancje psychoaktywne: Alkohol 

Inicjację alkoholową ma za sobą 26% badanych uczniów ze szkół podstawowych 

oraz 34% uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Wraz z wiekiem rośnie odsetek 

uczniów mających za sobą inicjację alkoholową. 

Wykres 43. Czy kiedykolwiek próbowałeś alkoholu? 

 

Najczęściej deklarowanymi okolicznościami inicjacji alkoholowej uczniów, którzy 

mają ją za sobą są: towarzystwo rodziny (SP 6-8 – 54%; SPP – 39,4%) oraz spotkanie ze 

znajomymi (SP 6-8- 9%, SPP – 42,4%). 

Wykres 44. Okoliczności inicjacji alkoholowej.  
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Równie istotna jest częstotliwość spożywania alkoholu. Wśród uczniów, którzy mają 

za sobą inicjację alkoholową najczęściej pojawiała się odpowiedź, która odnosiła się do 

jednorazowego (SP 6-8- 68%, SPP- 52%) spożycia alkoholu. Aczkolwiek,  

5% młodszych i 12% starszych uczniów zaznaczyło, że spożywało alkohol już kilka razy. 

Znaczny niepokój wzbudza, iż 10% uczniów ze szkół podstawowych oraz 15% uczniów ze 

szkół ponadpodstawowych przyznaje, że spożywa alkohol rzadziej niż raz w miesiącu,  

6% uczniów ze szkół podstawowych i 12% uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

wskazało, że pije go kilka razy w miesiącu, a łącznie 11% uczniów ze szkół 

podstawowych i w sumie 9% uczniów ze szkół ponadpodstawowych deklaruje, że sięga 

po napoje alkoholowe kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie. 

Wykres 45. Jak często pijesz alkohol? 

 

Następnie zapytano uczniów o rodzaj wypijanego alkoholu. Młodsi badani 

najczęściej sięgają po piwo (SP 6-8- 14%, SPP– 21,2%), natomiast starsi badani wybierają 

wódkę  

(SP 6-8- 10%, SPP- 24,2%). 

Wykres 46. Rodzaj spożywanego alkoholu. 
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Kolejnym ważnym pytaniem, na które odpowiadali uczniowie było to dotyczące 

subiektywnej oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia. Uzyskane wyniki 

wskazują, że 41,5% uczniów ze szkół podstawowych oraz 22% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych nie wie, czy da się kupić alkohol, gdy nie ma się ukończonych 

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

alkoholu. Jednakże łącznie 23,2% młodszych ankietowanych oraz 46% starszych 

ankietowanych twierdzi, że jest to raczej lub bardzo łatwe. Natomiast w sumie 35,4% 

uczniów ze szkół podstawowych oraz 30% uczniów ze szkół ponadpodstawowych uważa, że 

jest to trudne lub bardzo trudne. Oznaczać to może, że ci uczniowie lub ich rówieśnicy 

mogą być klientami  

w punktach ze sprzedażą alkoholu. 

Wykres 47. Czy łatwo jest kupić alkohol, jeśli nie ma się ukończonych 18 lat? 
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Substancje uzależniające: Papierosy 

Mimo słabnącej popularności papierosy w naszym społeczeństwie są wciąż atrakcyjną 

używką dla młodzieży. Zapytano więc uczniów czy kiedykolwiek próbowali papierosa oraz  

w jakich okolicznościach. Jak wynika z przeprowadzonych badań problem ten dotyczy 

również dzieci i młodzież z terenu Gminy Świebodzice. Inicjację nikotynową ma za sobą  

13% uczniów ze szkół podstawowych oraz 27% uczniów ze szkół ponadpodstawowych. 

Papierosy są zatem mniej popularną używką w porównaniu z alkoholem. 

Wykres 48. Czy kiedykolwiek próbowałeś papierosa? 

 

Najczęściej wskazywaną okolicznością zapalenia pierwszego papierosa przez 

ankietowanych było spotkanie ze znajomymi (SP 6-8- 50%, SPP- 76,9%). 

Wykres 49. Okoliczności inicjacji nikotynowej. 
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Większość uczniów ze szkół podstawowych, którzy mają za sobą inicjację 

nikotynową, aktualnie nie pali papierosów (SP 6-8- 63%). Jednakże, 24% z nich pali od 

czasu do czasu papierosy lub e-papierosy, 8% z nich pali regularnie papierosy, a 5% 

pali regularnie e-papierosy. Jeżeli chodzi o uczniów ze szkół ponadpodstawowych, to  

34,6% wskazało, że pali od czasu do czasu papierosy lub e-papierosy, 19,2%, że pali 

regularnie papierosy, a 11,5%, że pali regularnie e-papierosy
20

. 

Wykres 50. Czy obecnie palisz papierosy? 

 

W kolejnym pytaniu uczniowie udzielali odpowiedzi na temat subiektywnej oceny 

łatwości, z jaką można dokonać zakupu papierosów. Łącznie 64,6% młodszych oraz  

45% starszych respondentów oceniło, że zakup papierosów w sklepach jest raczej lub 

bardzo trudny. Pozostali uczniowie uznali, że jest to bardzo lub raczej łatwe.  

Wykres 51. Czy łatwo jest kupić papierosy, jeśli nie ma się ukończonych 18 lat? 

 

                                                 
20

 Odsetki dotyczą uczniów, którzy mają za sobą inicjację nikotynową. 
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Substancje psychoaktywne: Narkotyki i dopalacze 

Wyniki badań wskazują, że niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy 

związane z przyjmowaniem narkotyków. Jak wynika z deklaracji respondentów, inicjację 

narkotykową ma za sobą 4% ankietowanych ze szkół podstawowych oraz  

7% ankietowanych ze szkół ponadpodstawowych.  

Wykres 52. Czy kiedykolwiek próbowałeś narkotyków lub dopalaczy? 

 

Kolejno uczniowie zostali poproszeni o określenie, jakie substancje do tej pory 

przyjmowali. Jak wynika z deklaracji badanych, mieli oni już dotąd kontakt z wieloma 

substancjami. Jednak największą popularność wśród ankietowanych ma marihuana- 

46% uczniów ze szkół podstawowych oraz 100% uczniów ze szkół ponadpodstawowych, 

którzy zażywali już narkotyki, przyznaje, że sięgali właśnie po tę używkę. Szczegółowe 

wyniki w tym zakresie przedstawia wykres na następnej stronie
21

. 

Jeżeli chodzi o częstotliwość zażywania narkotyków/ dopalaczy, to 31% uczniów ze 

szkół podstawowych zaznaczyło, że dotąd przyjmowali je raz w życiu. Kolejno, 8% badanych 

ze szkół podstawowych i 71% badanych ze szkół ponadpodstawowych wskazało, że owe 

substancje zażywali kilka razy w życiu. Znacznie niepokoją odsetki ankietowanych, którzy 

deklarują, że po narkotyki/ dopalacze sięgają kilka razy w miesiącu: SP 6-8- 23%, SPP- 14% 

oraz codziennie lub prawie codziennie: SP 6-8- 38%, SPP- 14%
22

. 

                                                 
21

 Odsetki dotyczą uczniów, którzy deklarują, że mają za sobą inicjację narkotykową. 
22

 Odsetki dotyczą uczniów, którzy deklarują, że mają za sobą inicjację narkotykową. 
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Wykres 53. Rodzaj przyjmowanych substancji (pytanie wielokrotnego wyboru). 

 

Wykres 54. Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze? 
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Jeżeli chodzi o subiektywną ocenę dostępności narkotyków i dopalaczy, to uczniowie 

w większości nie wiedzą czy łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze w ich środowisku 

(SP 6-8 – 65%; SPP – 63,9%). Jednakże, łącznie 15% badanych ze szkół podstawowych oraz 

22,7% badanych ze szkół ponadpodstawowych twierdzi, że jest to łatwe lub bardzo łatwe. 

Natomiast 20% młodszych oraz 13,4% starszych ankietowanych uważa, że jest to raczej lub 

bardzo trudne. Może to oznaczać, że ci uczniowie lub ich znajomi dokonywali już próby 

zakupu narkotyków lub dopalaczy. 

Wykres 55. Czy łatwo jest kupić narkotyki w Twoim środowisku? 

 

Uzależnienia behawioralne 

Dotychczas najwięcej niepokoju, jeżeli chodzi o dzieci, które dorastają i wkraczają  

w wiek nastoletni, budziły takie problemy jak ryzyko sięgnięcia przez nie po różnego rodzaju 

substancje psychoaktywne. To, co obecnie zaczyna niepokoić coraz bardziej, to wciąż 

pojawiające się nowe formy uzależnień behawioralnych. 

Uczniowie z gminy Świebodzice zostali zatem o ocenę powszechności występowania 

niektórych uzależnień behawioralnych w ich otoczeniu. Za najbardziej powszechne 

ankietowani uznali uzależnienie od Internetu oraz uzależnienie od mediów 

społecznościowych. Natomiast jako najrzadziej występujące uzależnienie behawioralne 

badani ocenili uzależnienie od hazardu. Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawiają tabele 

na następnej stronie. 
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Tabela 14. Czy wśród Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko? Wyniki w szkołach 

podstawowych. 

 

B
a

rd
zo

 

p
o

w
sz

ech
n

e 

D
o

ść
 p

o
w

szech
n

e 

R
a

czej rza
d

k
o
 

B
a

rd
zo

 rza
d

k
o
 

N
ie w

y
stęp

u
je 

Uzależnienie od mediów 

społeczniościowych 
34% 32% 17% 6% 11% 

Zaburzenia odżywiania 9,2% 17,4% 24,5% 20,8% 28,2% 

Gry hazardowe 5% 8% 15% 18% 54% 

Zakupoholizm 19% 18% 21% 16% 26% 

Uzależnienie od 

Internetu 
47% 22% 14% 10% 7% 

Uzależnienie od ćwiczeń 8,5% 15,7% 22,8% 24,2% 28,9% 

Tabela 15. Czy wśród Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko? Wyniki w szkołach 

ponadpodstawowych. 
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Uzależnienie od mediów 

społeczniościowych 
43,3% 26,8% 13,4% 8,3% 8,3% 

Zaburzenia odżywiania 13,4% 31% 24% 18% 14% 

Gry hazardowe 6% 5% 23% 21% 45% 

Zakupoholizm 16% 15% 21% 21% 27% 

Uzależnienie od 

Internetu 
57% 19% 10% 3% 11% 

Uzależnienie od ćwiczeń 9% 12% 27% 19% 33% 
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Nadmierne korzystanie z Internetu staje się dziś niezwykle poważnym problemem 

społecznym. Na ryzyko uzależnienia szczególnie narażone są dzieci i młodzież, dla których 

Internet jest nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego oraz 

rozrywki. Badania pokazują, że problem staje się coraz poważniejszy i wymaga szybkiej 

reakcji rodziców, opiekunów i pedagogów. W Polsce 23% badanych nastolatków (w wieku 

11–16 lat) stwierdziło u siebie przynajmniej jeden z badanych symptomów nadużywania 

Internetu. Najczęściej występujący symptom to surfowanie po Internecie nawet wtedy, kiedy 

to specjalnie nie jest interesujące (38%) oraz zaniedbywanie rodziny, znajomych i nauki 

szkolnej (35%)
23

. 

Ankietowani najczęściej spędzają przed komputerem od dwóch do trzech godzin 

dziennie (SP 6-8 – 33%; SPP– 27,8%).  Poza tym, badani spędzają przed komputerem do 

godziny dziennie (SP 6-8 – 24%; SPP – 7,2%). Jednakże, 16% uczniów ze szkół 

podstawowych oraz 17,5% uczniów ze szkół ponadpodstawowych deklaruje, że spędza 

przed komputerem od czterech do pięciu godzin, a 11% młodszych oraz 26,8% 

starszych respondentów nawet więcej niż 5 godzin dziennie. W praktyce może to 

oznaczać, że po przyjściu ze szkoły korzystanie z komputera jest dla nich jedyną formą 

spędzania czasu. Pozostałe 16% uczniów ze szkół podstawowych i 20,6% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych deklaruje, że nie korzysta z komputera. 

Uczniowie zostali poproszeni o określenie, w jaki sposób najczęściej wykorzystują 

komputer, kiedy spędzają przy nim czas. Najbardziej popularnymi formami okazują się 

być gry komputerowe (SP 6-8– 48%; SPP– 57%). Zdecydowanie mniej czasu uczniowie 

przeznaczają na portale społecznościowe (SP 6-8– 9%; SPP– 7%), strony internetowe ze 

śmiesznymi filmikami/obrazkami (SP 6-8– 7%; SPP– 6%), naukę (SP 6-8– 6%; SPP– 3%), 

zakupy (SP 6-8– 5%) czy forum/ czat (SP 6-8– 1%; SPP– 1%). 

  

                                                 
23

 L. Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU 

Kids Online II, SWPS, Warszawa 2011. 
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Wykres 56. Częstotliwość korzystania z komputera. 

 

Wykres 57. Na co poświęcasz najwięcej czasu korzystając z komputera (pytanie wielokrotnego 

wyboru)? 
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Łącznie 76% uczniów ze szkół podstawowych oraz 74% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych deklaruje, że brak dostępu do Internetu nie miałby dla nich 

znaczenia lub też wpływ ten byłby niewielki. Aczkolwiek, spora część ankietowanych 

przyznaje, że odczułaby brak dostępu do Internetu (SP 6-8– 19%; SPP– 14%). 

Jednocześnie pewna grupa uczniów stwierdziła, że korzystanie z komputera jest dla nich 

na tyle istotne, że brak takiej możliwości odczuliby bardzo negatywnie (SP 6-8– 5%;  

SPP– 12%).  

Wykres 58. Jakbyś się czuł/a, gdybyś przez cały tydzień nie byłoby dostępu do Internetu? 

 

 Co więcej 64% młodszych i 69,9% starszych badanych deklaruje, że podejmowali 

już próby ograniczenia czasu spędzanego na korzystaniu z komputera/ Internetu. 

Aczkolwiek 16% uczniów ze szkół podstawowych i 15,5% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych przyznaje, że nie przyniosło to żadnego skutku. 

Wykres 59. Czy podejmowałeś próby ograniczenia czasu spędzanego na korzystaniu z komputera/ 

Internetu? 
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Następnie zapytano badanych, ile czasu dziennie korzystają z telefonu.  

Jak się okazuje, 41,5% uczniów ze szkół podstawowych oraz 26% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych korzysta z telefonu od 2 do 3 godzin dziennie. Znaczny niepokój 

budzi fakt, iż 40,8% młodszych oraz 64% starszych ankietowanych deklaruje, że korzysta  

z telefonu 4 i więcej godzin dziennie. Kolejno, uczniowie w ten sposób spędzają czas około 

godziny (SP 6-8- 16%, SPP- 9%). Nieznaczny odsetek uczniów przyznaje, że nie korzysta  

z telefonu: SP 6-8- 1,7%, SPP- 1%. 

Wykres 60. Ile czasu dziennie korzystasz z telefonu? 

 

Korzystając z telefonu uczniowie najczęściej spędzają czas na czatach oraz 

portalach społecznościowych (SP 6-8- 24%, SPP- 29%), oglądając śmieszne filmiki  

i obrazki (SP 6-8- 13%, SPP- 16%), słuchając muzyki (SP 6-8- 21%, SPP- 20%), czy też 

korzystając z różnego rodzaju aplikacji (SP 6-8- 21%, SPP- 18%). Część uczniów używa 

telefonu do przeglądania stron internetowych zgodnie z zainteresowaniami  

(SP 6-8- 6%, SPP- 9%) oraz czytania e-booków (SP 6-8- 2%, SPP- 2%). 

Wykres 61. Na czym spędzasz najwięcej czasu korzystając z telefonu? 
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Nowoczesne technologie komunikacyjne trwale i w nieodwracalny sposób zmieniły 

obraz współczesnej rzeczywistości. Wielu zwłaszcza młodych ludzi, nie wyobraża sobie życia 

bez stałego bycia online, używania telefonu komórkowego czy przynależności do portalu 

społecznościowego. Współcześnie dzieci, młodzież, dorośli ciągle są ,,podłączeni’’ do 

wynalazków digitalnego świata, traktując je jako naturalne środowisko zaspokajania potrzeb. 

Dlatego e-uzależnienie jest nasilającym się problemem, dotykającym coraz młodszych 

użytkowników nowoczesnych technologii. E-uzależnienia nie dają tak szybko negatywnych 

efektów jak inne uzależnienia, ale powodują ogromne spustoszenie w każdym z obszarów 

życia osoby uzależnionej i jej rodziny. W zapobieganiu nadużywania Internetu, telefonu 

komórkowego istotną rolę odgrywa dom rodzinny i szkoła. Celem profilaktyki nie może być 

eliminacja z życia okazji do powstania uzależnienia np. wyrzucenie telefonu albo zabranie 

dziecku komputera, ale prawidłowe używanie nowych technologii. 

Internet jako nieocenione narzędzie komunikacji, edukacji oraz rozrywki jest 

atrakcyjnym medium. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu może wiązać się  

z występowaniem licznych zagrożeń: przestępstw internetowych, cyberbullyingu, stalkingu, 

sekstingu, szantażu, podszywania się, hatingu. W przeprowadzonym badaniu uzyskane 

zostały informacje na temat doświadczeń uczniów związanych z cyberprzemocą.  

Wyniki badań wskazują, że dzieciom i młodzieży w gminie Świebodzice nie są obce zjawiska 

takie, jak ośmieszanie czy nękanie drugiej osoby za pośrednictwem Internetu. 

38% uczniów ze szkół podstawowych, a także 48,5% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych doświadczyło w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu, 

nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”. Polega ono na otrzymywaniu 
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obraźliwych komentarzy atakujących bezpośrednio osobę. Komentarze takie są widoczne 

publicznie w serwisach społecznościowych i często występują w formie zmasowanej – jeden 

negatywny komentarz powoduję falę kolejnych. Dla dorastającej młodzieży doświadczenie 

hatingu może być niezwykle traumatyczne. Okres dojrzewania jest czasem, gdy środowisko 

rówieśnicze stanowi najmocniejszy punkt odniesienia. Odrzucenie, a wręcz nienawiść ze 

strony innych młodych osób może stanowić zagrożenie dla poczucia własnej wartości 

i rozwijającej się tożsamości. 

Uczniowie równie często otrzymywali wiadomości z obelgami i przezwiskami  

(SP 6-8– 32%; SPP- 53%), a nawet z groźbami i szantażem (SP 6-8 – 12,9; SPP- 24%). 

Padali też ofiarami udostępniania ich prywatnej wiadomości innej osobie (SP 6-8–31%; 

SPP- 45,4%), włamania na konto na portalu społecznościowym (SP 6-8– 22%;  

SPP- 33%), umieszczania filmików lub zdjęć w sieci, które ośmieszały ich lub ich 

znajomych ze szkoły (SP 6-8–12%; SPP– 23,7%) oraz podszywania się po nich lub pod 

ich znajomych ze szkoły (SP 6-8– 13%; SPP– 14,4%). 

Wykres 62. Styczność z cyberprzemocą: SP 6-8. 
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Wykres 63. Styczność z cyberprzemocą: SPP. 
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Prawie 5% młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej gra na automatach o niskich 

wygranych stanowi jedną z często praktykowanych form spędzania czasu wolnego 

(przynajmniej raz na tydzień lub prawie codziennie)
24

. Nastolatki w stopniu większym niż 

osoby dorosłe są podatne na patologiczny hazard, a zwłaszcza na negatywne skutki gier
25

. 

                                                 
24

 P. Sobierajski, J. Szczepkowski, Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011. 
25

 M. Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004. 
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Faktem jest, że – szczególnie dla młodzieży – hazard w Internecie jest generalnie dużo łatwiej 

dostępny niż hazard tradycyjny, ze względu na mniejszą kontrolę wieku oraz możliwość 

grania o dużo niższe stawki
26

.  

W jakiekolwiek gry hazardowe grało 34% uczniów ze szkół podstawowych oraz 

29,9% uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chodzi o młodszych badanych,  

to 13% z nich grało w gry na pieniądze 1 raz, 10%- kilka razy, a 11%- 10 lub więcej 

razy. W przypadku starszych ankietowanych, 8,3% z nich grało w gry hazardowe 1 raz,  

9,3%- kilka razy, a 12,4%- 10 lub więcej razy. 

Wykres 64. Grałeś/aś w jakiekolwiek gry na pieniądze? 

 

  

                                                 
26

 M. Griffiths M., Gambling Addiction on the Internet, w: Young K. S., Abreu N. de (ed.), Internet Addiction. A 

Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Hoboken: John Wiley and Sons. 
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Największą popularność wśród badanych mają zdrapki (SP 6-8- 58%; SPP- 53%). 

Natomiast najmniej popularne są wyścigi konne lub innych zwierząt (SP 6-8- 9%;  

SPP- 0%)
27

. 

Wykres 65. Jakie to były gry (pytanie wielokrotnego wyboru)?  

 

  

                                                 
27

 Odsetki dotyczą badanych, którzy grali już w gry hazardowe. 
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Wśród powodów grania w gry hazardowe ankietowani wskazywali najczęściej,  

że stanowi to dla nich rozrywkę, sposób na nudę (SP 6-8- 59%; SPP- 72%).  

Z kolei najrzadziej wybierali takie powody jak: „gram z przyzwyczajenia” (SP 6-8- 5%;  

SPP- 0%), „jakoś tak nie mogę przestać” (SP 6-8- 13%; SPP- 0%), „to jest modne w moim 

środowisku” (SP 6-8- 7%; SPP- 7%), „pomaga mi to rozładować stres, uspokoić się”  

(SP 6-8- 7%; SPP- 7%). 

Wykres 66. Dlaczego grywasz w gry na pieniądze? Proszę wskazać wszystkie istotne dla ciebie 

powody. 
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Profilaktyka uzależnień 

Profilaktyka ogólnie rozumiana jest jako: „działanie i środki stosowane w celu 

zapobiegania chorobom; ogólnie: stosowanie różnych środków zapobiegawczych w celu 

niedopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof itp.”
28

. Można więc przyjąć, że 

profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i/lub 

rozwojowi niekorzystnego zjawiska, w konkretnej społeczności. Jest też jednym ze sposobów 

reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. 

Ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania 

wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczania. 

Jedynie 24% uczniów ze szkół podstawowych i 19% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych dostrzega potrzebę działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Wykres 67. Czy dostrzegasz potrzebę wsparcia (np. rozmowa z psychologiem, warsztaty z terapeutą, 

warsztaty profilaktyczne)? 

 

 

  

                                                 
28

 Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 
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 Ankietowani, którzy widzą potrzebę prowadzenia oddziaływań z zakresu profilaktyki 

uzależnień jako najbardziej potrzebne działania ocenili rozmowę z psychologiem (SP 6-8- 

80%, SPP- 78%). 

Wykres 68. Jakie wsparcie byłoby najbardziej potrzebne (pytanie wielokrotnego wyboru)? 

 

Przemoc w szkole 

Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej 

aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. Agresja ujawniająca się  

w szkole często ma swoje źródła w przemocy domowej, kiedy rodzice uczą swoje dzieci 

niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów z innymi ludźmi.  

Przeprowadzone ankiety wśród uczniów gminy Świebodzice pozwalają przyjrzeć się 

dokładniej nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym. 

W pierwszej kolejności uczniom wyjaśniono, czym jest przemoc fizyczna  

(np. bicie, popychanie) oraz psychiczna (np. przezywanie, straszenie, wykluczanie z grupy). 

Następnie zostali zapytani, o to, jakiego rodzaju przemocy doświadczyli w szkole ze strony 

rówieśników. 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań około połowa badanych uczniów doświadcza 

przemocy w szkole ze strony rówieśników. Jeżeli chodzi, o młodszych ankietowanych,  

to 51% z nich nigdy nie doświadczyło przemocy rówieśniczej w szkole, 26% 

doświadczyło przemocy fizycznej, 28% doświadczyło przemocy psychicznej, a 9% 

doświadczyło innych niż wskazane form przemocy. W przypadku starszych respondentów, 

51% z nich nigdy nie doświadczyło przemocy w szkole ze strony innych uczniów, 24% z 

nich doświadczyło przemocy fizycznej, 26% przemocy psychicznej, a 14% innej formy 

przemocy.  

Uzyskane wyniki wskazują, że pewien odsetek uczniów doświadcza ze strony swoich 

kolegów i koleżanek w szkole zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej. 

W kolejnym pytaniu 49,7% uczniów ze szkół podstawowych oraz 57% uczniów klas 

ze szkół ponadpodstawowych deklaruje, że nie są ofiarami przemocy ze strony innych 

uczniów. Część uczniów przyznaje, że kilka razy w roku (SP 6-8– 16,7%; SPP– 21%) oraz 

kilka razy w miesiącu (SP 6-8– 11,6%; SPP– 8%) doświadczają w szkole przemocy ze 

strony swoich kolegów lub koleżanek. Pewna część uczniów deklaruje, że doświadcza 

przemocy rówieśniczej w szkole kilka razy w tygodniu (SP 6-8– 8,8%; SPP– 6%) lub nawet 

codziennie (SP 6-8- 13,3%; SPP- 8%). 

Wykres 69. Rodzaj doświadczanej przemocy w szkole ze strony rówieśników (pytanie wielokrotnego 

wyboru). 
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Wykres 70. Jak często doświadczasz którejkolwiek z form przemocy w szkole ze strony innych 

uczniów? 

 

Czas wolny 

W przeprowadzonej ankiecie zbadano również, w jaki sposób czas wolny spędzają 

uczniowie na terenie gminy Świebodzice.  

Jak wynika z deklaracji uczniów ich rodzice najczęściej wiedzą, w jaki sposób 

spędzają czas wolny- 23,7% młodszych oraz 23,7% starszych badanych deklaruje, że ich 

rodzice zawsze wiedzą, co robią w wolnym czasie, a 51% ankietowanych ze szkół 

podstawowych oraz 56,7% badanych ze szkół ponadpodstawowych przyznaje, że ich 

rodzice zazwyczaj wiedzą, w jaki sposób spędzają oni czas wolny. Oznacza to, że uczniowie 

ci podlegają najczęściej kontroli rodziców. Pozostali uczniowie odpowiedzieli, że ich rodzice 

czasami wiedzą (SP 6-8- 19%, SPP- 17,5%) lub też nigdy nie wiedzą (SP 6-8- 7%,  

SPP- 2,1%) co robią wolnym czasie. 

Wykres 71. Czy Twoi rodzice wiedzą, co robisz w wolnym czasie? 
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Młodsi ankietowani z gminy Świebodzice najczęściej spędzają czas wolny ze 

znajomymi z klasy/ szkoły (SP 6-8- 25,9%, SPP- 18%). Natomiast starsi badani zazwyczaj 

spędzają ten czas w samotności (SP 6-8- 22,8%, SPP- 35%). Poza tym, część uczniów spędza 

czas wolny ze znajomymi spoza klasy/szkoły (SP 6-8- 19,7%, SPP- 23%), z rodziną  

(SP 6-8- 18%, SPP- 14%) oraz z innymi osobami niż wymienione w ankiecie (SP 6-8- 

13,6%, SPP- 10%).  

Wykres 72. Z kim najczęściej spędzasz czas wolny? 
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Znaczny odsetek badanych uczniów z gminy Świebodzice uważa, że w okolicy jest 

dużo fajnych propozycji spędzania czasu wolnego: SP 6-8- 46%, SPP- 30%. Jednakże  

14% uczniów ze szkół podstawowych oraz 15% uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

uważa, że w okolicy powinno być więcej obiektów sportowych, a 15% uczniów ze szkół 

podstawowych i 23% uczniów ze szkół ponadpodstawowych przyznaje, że mogłoby być 

więcej terenów zielonych. Z kolei 13% młodszych i 21% starszych respondentów wskazuje, 

że brakuje organizacji młodzieżowych oraz propozycji wolontariatów. Uczniowie mieli 

również możliwość przedstawienia swoich propozycji. Najczęściej wskazywali, że w okolicy 

brakuje skate parków, siłowni, kina, placów zabaw czy kawiarni. 
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Wykres 73. Czy uważasz, że w Twojej okolicy jest dużo fajnych propozycji spędzania wolnego czasu? 

Jeśli nie to, co mogłoby być lepiej? 
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PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ REALIZOWANYCH W GMINIE 

ŚWIEBODZICE Z WYNIKAMI BADAŃ ZREALIZOWANYCH  

W INNYCH GMINACH 

Wyniki badań realizowanych w 2022 roku na terenie gminy Świebodzice, porównano  

z wynikami badań diagnozy zagrożeń społecznych przeprowadzonej w trzech innych gminach 

o podobnej liczbie mieszkańców. Do analizy porównawczej wybrano te zagadnienia, które 

zostały przeprowadzone w oparciu o podobną metodologię i cel badań. Poniżej 

zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. 

Porównanie z wynikami diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

przeprowadzonych w Leżajsku 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pełnoletnich mieszkańców: 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA LEŻAJSK 

OCENA WAŻNOŚCI 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE 

Mieszkańcy gminy 

Świebodzice za najbardziej 

istotny problem uznali biedę, 

ubóstwo. 

Dla mieszkańców miasta 

Leżajsk najważniejszymi 

problemami ich lokalnego 

środowiska są: kryzys norm 

moralnych, bezrobocie oraz 

kryzys rodziny. 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Do picia alkoholu kilka razy  

w roku przyznało się 17,3% 

badanych, kilka razy w 

miesiącu- 11,3%,  

kilka razy w tygodniu- 12,7%, 

raz w tygodniu- 11,3% oraz 

codziennie- 10%. Na podstawie 

tych danych można stwierdzić, 

że około 1/3 mieszkańców dość 

często spożywa alkohol-  

34% wskazało, że pije go raz w 

tygodniu lub częściej. 

Pozostałe 37,3% zadeklarowało 

Do picia alkoholu kilka razy  

w roku przyznało się 29% 

badanych, kilka razy w 

miesiącu- 18%,  

kilka razy w tygodniu- 9%, raz 

w tygodniu- 4% oraz 

codziennie- 2%. Na podstawie 

tych danych można stwierdzić, 

15% mieszkańców dość często 

spożywa alkohol-  

badani ci wskazali, że piją go 

raz w tygodniu lub częściej. 

Pozostałe 38% zadeklarowało 
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abstynencję. abstynencję. 

Badani zaznaczali najczęściej, 

że spożywają jednorazowo 1-2 

porcje alkoholu- 61%. Poza 

tym, respondenci przyznali, że 

spożywają jednorazowo 3-4 

porcje alkoholu- 7%, lub też  

5-6 porcji– 1%. W tym pytaniu 

31% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję.  

Badani zaznaczali najczęściej, 

że spożywają jednorazowo 1-2 

porcje alkoholu- 37%. Poza 

tym, respondenci przyznali, że 

spożywają jednorazowo 3-4 

porcje alkoholu- 9%, lub też  

5-6 porcji– 6% oraz 10 porcji i 

więcej- 1%. W tym pytaniu 

47% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję.  

Miekszańcy miasta Leżajsk w porównaniu z mieszkańcami gminy Świebodzice rzadziej 

spożywają alkohol. Na podstawie tych wyników można stwierdzic, że uzależnienie od alkoholu 

jest na niższym poziomie ryzyka wśród mieszkańców z miasta Leżajsk. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Większość mieszkańców-  

83% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. 

Natomiast 10% pali regularnie 

papierosy, a 7% pali regularnie  

e-papierosy. 

83% badanych odpowiedziało, 

że nie pali papierosów. 

Okazyjnie robi  

to 8% mieszkańców miasta 

Leżajsk. 8%, wskazało,  

że regularnie pali papierosy,  

a 1% e- papierosy. 

Palenie papierosów jest porównywalnie rozpowszechnionym nałogiem wśród mieszkańców 

gminy Świebodzice i mieszkańców miasta Leżajsk. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Większość mieszkańców 

gminy Świebodzice- 76% 

twierdzi, że nie ma  

w swoim otoczeniu osób, które 

przyjmują narkotyki lub 

dopalacze.  

Jednocześnie,  

24% respondentów zna co 

najmniej jedną osobę, 

62% badanych mieszkańców 

miasta Leżajsk twierdzi, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób 

przyjmujących substancje 

odurzające. Natomiast  

38% deklaruje, że zna co 

najmniej jedna osobę. 
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zażywającą owe substancje. 

Niższe odsetki badanych z gminy Świebodzice wskazały na znajomość osób, które przyjmują 

narkotyki lub dopalacze. Można zatem przypuszczać, że zażywanie owych substancji jest 

bardziej rozpowszechnione w mieście Leżajsk niż w gminie Świebodzice. 

PROBLEM PRZEMOCY 

64% mieszkańców gminy 

Świebodzice wskazało, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób 

doświadczających przemocy w 

rodzinie. Tym samym, 9% 

respondentów zaznaczyło, że 

zna takie osoby, a 27% ma 

podejrzenia, że zjawisko 

przemocy w rodzinie jest 

obecne w ich otoczeniu. 

Deklaracje respondentów 

wskazują, że 24% ma w swoim 

otoczeniu osoby, które 

doświadczałyby przemocy  

w rodzinie a 22% nie jest tego 

pewna, lecz ma podejrzenia,  

że do tego dochodzi. Pozostałe 

54% odpowiedziało, że nie ma 

swoim otoczeniu osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

Niższe odsetki badanych z gminy Świebodzice wskazują na znajomość osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. Należy pamiętać, że zjawisko to jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym  

i wiele osób doświadczających przemocy w rodzinie tego nie sygnalizuje.  

 

Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród sprzedawców 

napojów alkoholowych: 

Tabela 16. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 DIAGNOZA GMINA 

ŚWIEBODZICE 

DIAGNOZA MIASTO 

LEŻAJSK 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 

 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych w gminie 

Świebodzice deklarują 

najczęściej, 

że przypadki próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia zdarzają się kilka 

razy w roku (70%). Kolejno 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych w mieście 

Leżajsk deklarują, że przypadki 

próby kupna alkoholu przez 

osobę poniżej 18 roku życia 

zdarzają się najczęściej kilka 

razy w roku (53%).  

Pozostałe wartości odnoszą się 
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respondenci wskazali, że takie 

sytuacje mają miejsce  

kilka razy w miesiącu (5%) 

oraz kilka razy w tygodniu 

(5%). Pozostałe 20% 

zaznaczyło, że nie maja one 

miejsca. 

do prób zakupu alkoholu kilka 

razy w miesiącu (35%). 

Zdaniem 12% ankietowanych 

taka sytuacja się nie zdarza. 

100% sprzedawców  

z gminy Świebodzice 

deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobie,  

o której wiedzieli,  

że jest niepełnoletnia.  

94% sprzedawców napojów 

alkoholowych z miasta Leżajsk 

deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobie, która 

budziła wątpliwości co do 

pełnoletności. 

W przypadku wątpliwości,  

co do wieku, 20% badanych 

twierdzi, że często sprawdza 

dowody potwierdzające wiek,  

a pozostałe 80% robi to rzadko.  

W przypadku wątpliwości, co 

do wieku, 82% badanych 

zawsze, a 18% często sprawdza 

dokumenty potwierdzające 

wiek.  

Przypadki próby kupna alkoholu w obydwu gminach zdarzają się porównywalnie rzadko. 

Jednakże sprzedawcy z miasta Leżajsk bardziej odpowiedzialnie traktują zakaz sprzedaży 

alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim w porównaniu ze sprzedawcami  

z gminy Świebodzice. 

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W 

OBRĘBIE SKLEPU 

60% badanych stwierdziło, że 

przypadki spożywania alkoholu 

w obrębie punktu sprzedaży 

zdarzają się kilka razy w roku, 

15%, że kilka razy w miesiącu, 

a 5%, że kilka razy w tygodniu. 

Pozostałe 20% deklaruje, że 

takie sytuacje nie mają miejsca. 

65% badanych stwierdziło, że 

przypadki spożywania alkoholu 

w obrębie sklepu zdarzają się  

kilka razy w roku, 29%- kilka 

razy w miesiącu,  

a 6% deklaruje, że takie 

sytuacje nie mają miejsca. 
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20% sprzedawców wskazało, 

że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

w obrębie sklepu,  

w którym pracuje doszło do 

nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu. 

29% sprzedawców 

odpowiedziało, że w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy doszło  

do nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu w obrębie sklepu. 

W gminie Świebodzice przypadki spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży zdarzają się 

nieco częściej niż w mieście Leżajsk. Aczkolwiek w Leżajsku częściej dochodzi do 

nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

 

85% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu w 

gminie Świebodzice raczej źle. 

Natomiast 15% oceniło ją jako 

bardzo lub raczej dobrą. 

Łącznie 100% badanych 

oceniło funkcjonowanie 

kontroli punktów sprzedaży 

alkoholu  

w mieście Leżajsk raczej 

dobrze oraz bardzo dobrze.  

Sprzedawcy z miasta Leżajsk zdecydowanie lepiej oceniają funkcjonowanie kontroli punktów 

sprzedaży alkoholu w porównaniu ze sprzedawcami z gminy Świebodzice. 

 

Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ze szkół 

podstawowych: 

Tabela 17. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów. 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA LEŻAJSK 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 26% badanych uczniów ze 

szkół podstawowych. 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 22% uczniów ze szkół 

podstawowych.  

Najczęściej deklarowanymi 

okolicznościami inicjacji 

alkoholowej uczniów, którzy 

mają ją za sobą są: 

Najczęściej deklarowanymi 

okolicznościami inicjacji 

alkoholowej uczniów, którzy 

mają ją za sobą są: towarzystwo 
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towarzystwo rodziny oraz 

spotkanie ze znajomymi. 

rodziny oraz spotkanie ze 

znajomymi. 

Uczniowie najczęściej sięgali 

po piwo. 

Uczniowie generalnie 

najczęściej sięgają po wódkę. 

68% uczniów wskazało,  

że próbowali alkoholu 

jednorazowo. 

58% uczniów wskazało,  

że próbowali alkoholu 

jednorazowo.  

Nieco wyższy odsetek uczniów ze szkół podstaowowych z gminy Świebodzice w porównaniu  

z uczniami z miasta Leżajsk ma za sobą inicjację alkoholową. W obydwu grupach badani 

wskazywali na takie same okoliczności inicjacji alkoholowej oraz taki sam rodzaj alkoholu, po 

który zazwyczaj sięgają. Nieco wyższy odsetek uczniów ze Świebodzic wskazuje na jedynie 

jednorazowe spożywanie alkoholu. Na podstawie tych wyników należy uznać, że tendencje 

dotyczące spożywania alkoholu w obydwu porównywanych grupach są podobne. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 13% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 15% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Najczęściej wskazywaną przez 

uczniów okolicznością 

zapalenia pierwszego papierosa 

było spotkanie ze znajomymi. 

Najczęściej wskazywaną przez 

uczniów okolicznością 

zapalenia pierwszego papierosa 

była szkoła. 

Łącznie 45% respondentów 

oceniło, że zakup papierosów  

w sklepach jest raczej lub 

bardzo trudny. 

Łącznie 60% respondentów 

oceniło, że zakup papierosów  

w sklepach jest raczej lub 

bardzo trudny. 

Palenie wyrobów papierosowych jest nieco mniej rozpowszechnione wśród uczniów z gminy 

Świebodzice w porównaniu z uczniami z miasta Leżajsk. Zakup papierosów w sklepie jest 

łatwiejszy dla niepełnoletnich mieszkańców gminy Świebodzice. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Inicjację narkotykową ma za 

sobą 4% ankietowanych  

ze szkół podstawowych. 

Żaden z badanych uczniów ze 

szkół podstawowych nie 

przyznał, że ma za sobą 
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inicjację narkotykową. 

15% uczniów przyznaje,  

że zakup narkotyków/ 

dopalaczy byłby dla nich łatwy 

lub bardzo łatwy. 

21% uczniów przyznaje,  

że zakup narkotyków/ 

dopalaczy byłby dla nich łatwy 

lub bardzo łatwy. 

Relatywnie niski odsetek badanych z gminy Świebodzice ma za sobą inicjację narkotykową, 

aczkolwiek wszysycy uczniowie z Leżajska deklarują, że nigdy dotąd nie próbowali owych 

środków psychoaktywnych. Zakup narkotyków/ dopalaczy jest nieco łatwiejszy dla uczniów  

z gminy Świebodzice. Na podstawie tych wyników należy uznać, że owe substancje 

psychoaktywne są bardziej rozpowszechnione wśród uczniów z gminy Świebodzice. 

UZALEŻNIENIE OD 

KOMPUTERA I ZJAWISKO 

CYBERPRZEMOCY 

33% badanych spędza przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie,  

27%- powyżej 4 godzin 

dziennie, 24%- do godziny 

dziennie, a 16% nie korzysta  

z komputera. 

38% badanych spędza przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie,  

28%- powyżej 4 godzin 

dziennie, 22%- do godziny 

dziennie, a 12% nie korzysta  

z komputera. 

41,5% badanych korzysta  

z telefonu komórkowego  

od dwóch do trzech godzin 

dziennie, 40,8%- powyżej  

4 godzin dziennie,  

16%- do godziny dziennie,  

a 1,7% nie korzysta z telefonu 

komórkowego. 

38% badanych korzysta  

z telefonu komórkowego od 

dwóch do trzech godzin 

dziennie, 47%- powyżej  

4 godzin dziennie,  

13%- do godziny dziennie,  

a 2% nie korzysta z telefonu 

komórkowego. 
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38% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

31% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

Uczniowie z obydwu porównywanych grup spędzają przed komputerem oraz korzystając  

z telefonu komórkowego podobną ilość czasu. Poza tym, podobne odsetki badanych padły 

ofiarami cyberprzemocy. 

PROBLEM PRZEMOCY 

51% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

26% doświadczyło przemocy 

fizycznej, 28% doświadczyło 

przemocy psychicznej,  

a 9% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

47% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

19% doświadczyło przemocy 

fizycznej, 41% doświadczyło 

przemocy psychicznej, 

a 7% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

Nieco wyższy odsetek uczniów z gminy Świebodzice w porównaniu z uczniami z miasta Leżajsk 

doświadczył przemocy rówieśniczej w szkole. Badani z obydwu grup padają  

w szkole ofiarami zarówno przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, jak i innych form 

przemocy.  Aczkolwiek ankietowani z Leżajska częściej doświadczają ze strony rówieśników 

przemocy przemocy psychicznej, natomiast ankietowani z Gminy Świebodzice-  

przemocy fizycznej. 
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Porównanie z wynikami diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

przeprowadzonych w Wyszkowie 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pełnoletnich mieszkańców: 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA WYSZKÓW 

OCENA WAŻNOŚCI 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE 

Mieszkańcy gminy 

Świebodzice za najbardziej 

istotny problem uznali biedę, 

ubóstwo. 

Dla mieszkańców gminy 

Wyszków najważniejszym 

problemem ich lokalnego 

środowiska jest 

zanieczyszczenie powietrza. 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Do picia alkoholu kilka razy  

w roku przyznało się  

17,3% badanych, kilka razy  

w miesiącu- 11,3%,  

kilka razy w tygodniu- 12,7%, 

raz w tygodniu- 11,3% oraz 

codziennie- 10%. Na podstawie 

tych danych można stwierdzić, 

że około 1/3 mieszkańców dość 

często spożywa alkohol-  

34% wskazało, że pije go raz  

w tygodniu lub częściej. 

Pozostałe 37,3% zadeklarowało 

abstynencję. 

15% respondentów to osoby 

deklarujące abstynencję. 

Największa liczba badanych 

przyznała, że spożywa alkohol 

kilka razy w roku (42%) oraz 

kilka raz w miesiącu (27,5%). 

11,5% pije alkohol raz  

w tygodniu, 3,5%- kilka razy  

w tygodniu,  

a 0,5%- codziennie.  

Na podstawie tych danych 

można stwierdzić,  

że 15,5% mieszkańców dość 

często spożywa alkohol-  

ci badani wskazali,  

że spożywają go raz w tygodniu 

lub częściej. Abstynencję 

zadeklarowało 15,5%. 

Badani zaznaczali najczęściej, 

że spożywają jednorazowo  

1-2 porcje alkoholu- 61%.  

Poza tym, respondenci 

przyznali, że spożywają 

Najwięcej osób,  

bo 55% twierdzi, że spożywa 

jednorazowo 1-2 porcji 

alkoholu, 19,5%- 3-4 porcje, 

5,5% - 5-6 porcji,  
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jednorazowo 3-4 porcje 

alkoholu- 7%, lub też  

5-6 porcji– 1%. W tym pytaniu 

31% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję.  

2,5%- 7 porcji lub więcej.  

W tym pytaniu  

17,5% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję. 

Większy odsetek ankietowanych z gminy Świebodzice w porówaniu z badanymi z gminy 

Wyszków zadeklarował dość częste spożywanie alkoholu (raz w tygodniu lub częściej). 

Aczkowiek również większy odsetek respondentów ze Świebodzic deklaruje abstynencję. 

Mieszkańcy gminy Wyszków spożywają jednorazowo większe ilości alkoholu niż mieszkańcy 

gminy Świebodzice. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Większość mieszkańców-  

83% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. 

Natomiast 10% pali regularnie 

papierosy, a 7% pali regularnie  

e-papierosy. 

37,5% w ogóle nie pali obecnie 

papierosów czy e-papierosów. 

Okazyjnie pali 17%, a odsetek 

nałogowych palaczy 

papierosów wynosi 27,5%,  

a e-papierosów – 18%. 

Palenie papierosów jest zdecydowanie bardziej rozpowszechnionym nałogiem wśród 

mieszkańców gminy Wyszków. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Większość mieszkańców 

gminy Świebodzice-  

76% twierdzi, że nie ma  

w swoim otoczeniu osób, które 

przyjmują narkotyki lub 

dopalacze. Jednocześnie,  

24% respondentów zna co 

najmniej jedną osobę, 

zażywającą owe substancje. 

Większość mieszkańców gminy 

Wyszków- 80% twierdzi, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób, 

które przyjmują narkotyki lub 

dopalacze. Jednocześnie, 

 20% respondentów zna co 

najmniej jedną osobę, 

zażywającą owe substancje. 

Nieco wyższy odsetek badanych z gminy Świebodzice wskazał na znajomość osób, które 

przyjmują narkotyki lub dopalacze. Można zatem przypuszczać, że zażywanie owych substancji 

jest bardziej rozpowszechnione w gminie Świebodzice niż w gminie Wyszków. 
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PROBLEM PRZEMOCY 

64% mieszkańców gminy 

Świebodzice wskazało, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. Tym samym,  

9% respondentów zaznaczyło, 

że zna takie osoby, a 27% ma 

podejrzenia, że zjawisko 

przemocy w rodzinie jest 

obecne w ich otoczeniu. 

71% deklaruje, iż nie ma  

w swoim otoczeniu osób, które 

doświadczają przemocy  

w rodzinie; tylko 8% taki fakt 

potwierdza, a 21% nie jest co 

do tego pewna, choć ma takie 

podejrzenia. 

 

Wyższy odsetek badanych z gminy Świebodzice wskazuje na znajomość osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. Należy pamiętać, że zjawisko to jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym  

i wiele osób doświadczających przemocy w rodzinie tego nie sygnalizuje.  

Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród sprzedawców 

napojów alkoholowych: 

Tabela 18. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA WYSZKÓW 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 

 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych w gminie 

Świebodzice deklarują 

najczęściej, 

że przypadki próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia zdarzają się kilka 

razy w roku (70%). Kolejno 

respondenci wskazali, że takie 

sytuacje mają miejsce  

kilka razy w miesiącu (5%) 

oraz kilka razy w tygodniu 

(5%). Pozostałe  

20% zaznaczyło, że nie maja 

one miejsca. 

76% badanych sprzedawców 

napojów alkoholowych  

w gminie Wyszków deklaruje, 

że z sytuacją próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia spotyka się kilka 

razy w roku. Natomiast  

14% twierdzi, że zdarza się im 

to tylko kilka razy w miesiącu, 

2%, że kilka razy w tygodniu, 

2%, że codziennie zaś  

6%, że w ogóle. 
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100% sprzedawców  

z gminy Świebodzice 

deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobie,  

o której wiedzieli,  

że jest niepełnoletnia.  

98% deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobom,  

co do których miały wiedzę, 

że są nieletnie. Tylko 2% nie 

jest tego pewna.  

 

W przypadku wątpliwości,  

co do wieku, 20% badanych 

twierdzi, że często sprawdza 

dowody potwierdzające wiek,  

a pozostałe 80% robi to rzadko.  

W przypadku wątpliwości,  

co do wieku kupujących 

alkohol, zaledwie 14% zawsze 

sprawdza dokumenty 

potwierdzające wiek, a często 

czyni tak 80% osób, zaś rzadko 

– 6%. 

Przypadki próby kupna alkoholu w obydwu gminach zdarzają się porównywalnie rzadko. 

Jednakże sprzedawcy z gminy Wyszków bardziej odpowiedzialnie traktują zakaz sprzedaży 

alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim w porównaniu ze sprzedawcami z gminy 

Świebodzice. 

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W 

OBRĘBIE SKLEPU 

60% badanych stwierdziło, że 

przypadki spożywania alkoholu 

w obrębie punktu sprzedaży 

zdarzają się kilka razy w roku, 

15%, że kilka razy w miesiącu, 

a 5%, że kilka razy w tygodniu. 

Pozostałe 20% deklaruje, że 

takie sytuacje nie mają miejsca. 

62% twierdzi, że kilka razy  

w roku zdarzają się u nich 

przypadki spożywania alkoholu 

w obrębie punktu sprzedaży. 

Natomiast 24% przyznaje,  

że zdarza się to kilka razy  

w miesiącu, 2%, że kilka razy 

w tygodniu i tyle samo- 2%,  

że codziennie. Pozostałe  

10% wskazało, że nie zdarza 

się im to wcale. 

20% sprzedawców wskazało, 

że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

w obrębie sklepu,  

w którym pracuje doszło do 

6% sprzedawców 

odpowiedziało, że w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy doszło  

do nieprzyjemnych zajść 
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nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu. 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu w obrębie sklepu. 

W gminie Świebodzice przypadki spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży zdarzają się 

rzadziej niż w gminie Wyszków. Aczkolwiek w Świebodzicach częściej dochodzi do 

nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

 

85% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu  

w gminie Świebodzice raczej 

źle. Natomiast 15% oceniło ją 

jako bardzo lub raczej dobrą. 

14% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu  

w gminie Wyszków raczej źle  

i źle. Natomiast 86% oceniło ją 

jako bardzo lub raczej dobrą.  

Sprzedawcy z gminy Wyszków zdecydowanie lepiej oceniają funkcjonowanie kontroli punktów 

sprzedaży alkoholu w porównaniu ze sprzedawcami z gminy Świebodzice. 

 

Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ze szkół 

podstawowych: 

Tabela 19. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów. 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA WYSZKÓW 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 26% badanych uczniów ze 

szkół podstawowych. 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 28% uczniów ze szkół 

podstawowych.  

Najczęściej deklarowanymi 

okolicznościami inicjacji 

alkoholowej uczniów, którzy 

mają ją za sobą są: 

towarzystwo rodziny oraz 

spotkanie ze znajomymi. 

Najczęściej deklarowanymi 

okolicznościami inicjacji 

alkoholowej uczniów, którzy 

mają ją za sobą są: towarzystwo 

rodziny oraz spotkanie  

ze znajomymi. 

Uczniowie najczęściej sięgali 

po piwo. 

Uczniowie generalnie 

najczęściej sięgają po piwo. 
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68% uczniów wskazało, że 

próbowali alkoholu 

jednorazowo. 

30% uczniów wskazało, że 

próbowali alkoholu 

jednorazowo.  

Nieco niższy odsetek uczniów ze szkół podstaowowych z gminy Świebodzice w porównaniu  

z uczniami z gminy Wyszków ma za sobą inicjację alkoholową. W obydwu grupach badani 

wskazywali na takie same okoliczności inicjacji alkoholowej oraz taki sam rodzaj alkoholu,  

po który zazwyczaj sięgają. Wyższy odsetek uczniów ze Świebodzic wskazuje na jedynie 

jednorazowe spożywanie alkoholu. Na podstawie tych wyników należy uznać, że tendencje 

dotyczące spożywania alkoholu w obydwu porównywanych grupach są podobne. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 13% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 15% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Najczęściej wskazywaną przez 

uczniów okolicznością 

zapalenia pierwszego papierosa 

było spotkanie ze znajomymi. 

Najczęściej wskazywaną przez 

uczniów okolicznością 

zapalenia pierwszego papierosa 

było spotkanie ze znajomymi. 

Łącznie 45% respondentów 

oceniło, że zakup papierosów w 

sklepach jest raczej lub bardzo 

trudny. 

Łącznie 60% respondentów 

oceniło, że zakup papierosów  

w sklepach jest raczej lub 

bardzo trudny. 

Palenie wyrobów papierosowych jest nieco mniej rozpowszechnione wśród uczniów z gminy 

Świebodzice w porównaniu z uczniami z gminy Wyszków. Badani z obydwu grup wskazywali na 

takie same okoliczności inicjacji nikotynowej. Zakup papierosów w sklepie jest łatwiejszy dla 

niepełnoletnich mieszkańców gminy Świebodzice. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Inicjację narkotykową ma za 

sobą 4% ankietowanych ze 

szkół podstawowych. 

2% uczniów ze szkół 

podstawowych przyznało,  

że ma za sobą inicjację 

narkotykową. 
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Nieco wyższy odsetek uczniów z gminy Świebodzice w porównaniu z uczniami z gminy Wyszków 

ma za sobą inicjację narkotykową. Na podstawie tych wyników należy uznać, że owe substancje 

psychoaktywne są mniej rozpowszechnione wśród uczniów z gminy Wyszków. 

UZALEŻNIENIE OD 

KOMPUTERA I ZJAWISKO 

CYBERPRZEMOCY 

33% badanych spędza przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie,  

27%- powyżej 4 godzin 

dziennie, 24%- do godziny 

dziennie, a 16% nie korzysta  

z komputera. 

36% badanych spędza przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie,  

56%- powyżej 4 godzin 

dziennie, 7%- do godziny 

dziennie, a 1% nie korzysta  

z komputera. 

41,5% badanych korzysta  

z telefonu komórkowego od 

dwóch do trzech godzin 

dziennie, 40,8%- powyżej  

4 godzin dziennie, 16%- do 

godziny dziennie, a 1,7% nie 

korzysta z telefonu 

komórkowego. 

35% badanych korzysta z 

telefonu komórkowego od 

dwóch do trzech godzin 

dziennie, 48%- powyżej  

4 godzin dziennie, 10%- do 

godziny dziennie, a 7% nie 

korzysta z telefonu 

komórkowego. 

38% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

37% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

Uczniowie z gminy Wyszków więcej czasu spędzają przed komputerem niż uczniowie z gminy 

Świebodzice. Na podstawie tych danych można uznać, że uzależnienie od komputera jest na 

wyższym poziomie ryzyka wśród uczniów z gminy Wyszków. Poza tym, podobne odsetki 

badanych padły ofiarami cyberprzemocy. 

PROBLEM PRZEMOCY 

51% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

26% doświadczyło przemocy 

50% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

26% doświadczyło przemocy 
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fizycznej, 28% doświadczyło 

przemocy psychicznej,  

a 9% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

fizycznej, 32% doświadczyło 

przemocy psychicznej,  

a 6% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

Zjawisko przemocy rówieśniczej jest porównywalnym problemem wśród uczniów z obydwu 

porównywanych grup. Przemocy fizycznej w szkole doświadczają takie same odsetki badanych, 

natomiast przemocy psychicznej doświadcza wiekszy odsetek badanych z gminy Wyszków. 

 

Porównanie z wynikami diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

przeprowadzonych w gminie Sandomierz 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pełnoletnich mieszkańców: 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA SANDOMIERZ 

OCENA WAŻNOŚCI 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE 

Mieszkańcy gminy 

Świebodzice za najbardziej 

istotny problem uznali biedę, 

ubóstwo. 

Mieszkańcy gminy Sandomierz 

za największe problemy uznali: 

uzależnienia behawioralne  

oraz uzależnienie od alkoholu. 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Do picia alkoholu kilka razy  

w roku przyznało się  

17,3% badanych, kilka razy  

w miesiącu- 11,3%,  

kilka razy w tygodniu- 12,7%, 

raz w tygodniu- 11,3% oraz 

codziennie- 10%. Na podstawie 

tych danych można stwierdzić, 

że około 1/3 mieszkańców dość 

często spożywa alkohol-  

34% wskazało, że pije go raz  

w tygodniu lub częściej. 

Pozostałe 37,3% zadeklarowało 

abstynencję. 

Do picia alkoholu raz  

w tygodniu przyznało się  

46% badanych, kilka razy  

w miesiącu- 18%,  

kilka razy w tygodniu- 18%, 

prawie codziennie- 6%. 

Pozostałe 12% ankietowanych 

deklaruje abstynencję.  

Na podstawie tych danych 

można stwierdzić, że znaczny 

odsetek mieszkańców dość 

często spożywa alkohol-  

70% wskazało, że pije go kilka 

razy w tygodniu lub częściej.  

Badani zaznaczali najczęściej, Badani zaznaczali najczęściej, 
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że spożywają jednorazowo  

1-2 porcje alkoholu- 61%.  

Poza tym, respondenci 

przyznali, że spożywają 

jednorazowo 3-4 porcje 

alkoholu- 7%, lub też 5-6 

porcji– 1%. W tym pytaniu 

31% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję.  

że spożywają jednorazowo  

3-4 porcje alkoholu- 60%.  

Poza tym, respondenci 

przyznali, że spożywają 

jednorazowo 1-2 porcje 

alkoholu- 18% lub też  

5-6 porcji- 10%. W tym pytaniu 

również 12% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję. 

Zdecydowanie większy odsetek ankietowanych z gminy Sandomierz w porówaniu z badanymi  

z gminy Świebodzice zadeklarował dość częste spożywanie alkoholu (raz w tygodniu lub 

częściej), a także spożywanie jednorazowo większych ilości alkoholu. Wobec tego należy uznać, 

że uzależnienie od alkoholu jest na niższym poziomie ryzyka wśród badanych z gminy 

Świebodzice. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Większość mieszkańców-  

83% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. 

Natomiast 10% pali regularnie 

papierosy, a 7% pali regularnie  

e-papierosy. 

Niespełna 1/5 mieszkańców- 

18% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. 

Natomiast 32% respondentów 

pali regularnie papierosy,  

a 6% pali regularnie  

e-papierosy. Pozostałe 44% pali 

okazyjnie papierosy  

lub e-papierosy. 

Palenie papierosów jest zdecydowanie bardziej rozpowszechnionym nałogiem wśród 

mieszkańców gminy Sandomierz. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Większość mieszkańców 

gminy Świebodzice-  

76% twierdzi, że nie ma  

w swoim otoczeniu osób, które 

przyjmują narkotyki lub 

dopalacze.  

Jednocześnie,  

24% respondentów zna co 

Zdecydowana większość 

mieszkańców gminy 

Sandomierz- 88% twierdzi,  

że nie ma w swoim otoczeniu 

osób, które przyjmują narkotyki 

lub dopalacze. Jednakże,  

6% respondentów zaznaczyło, 

że zna od 2 do 5 osób, tyle 
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najmniej jedną osobę, 

zażywającą owe substancje. 

samo- 6% zna jedną osobę. 

Nieco wyższy odsetek badanych z gminy Świebodzice wskazał na znajomość osób, które 

przyjmują narkotyki lub dopalacze. Można zatem przypuszczać, że zażywanie owych substancji 

jest bardziej rozpowszechnione w gminie Świebodzice niż w gminie Sandomierz. 

PROBLEM PRZEMOCY 

64% mieszkańców gminy 

Świebodzice wskazało, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. Tym samym,  

9% respondentów zaznaczyło, 

że zna takie osoby, a 27% ma 

podejrzenia, że zjawisko 

przemocy w rodzinie jest 

obecne w ich otoczeniu. 

Tylko 6% mieszkańców gminy 

Sandomierz wskazało, że ma  

w swoim otoczeniu osoby 

doświadczające przemocy  

w rodzinie. Aczkolwiek  

60% ma podejrzenia, że 

zjawisko przemocy w rodzinie 

jest obecne w ich otoczeniu. 

Pozostałe 34% ankietowanych 

zaznaczyło, że nie ma w swoim 

otoczeniu osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

Nieco wyższy odsetek badanych z gminy Świebodzice wskazuje na znajomość osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Aczkolwiek wyższy odsetek badanych z gminy 

Sandomierz ma podejrzenia, że zjawisko przemocy w rodzinie jest obecne w ich otoczeniu. 

Należy pamiętać, że zjawisko to jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym i wiele osób 

doświadczających przemocy w rodzinie tego nie sygnalizuje.  
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Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród sprzedawców 

napojów alkoholowych: 

Tabela 20. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA SANDOMIERZ 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 

 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych w gminie 

Świebodzice deklarują 

najczęściej, 

że przypadki próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia zdarzają się kilka 

razy w roku (70%). Kolejno 

respondenci wskazali, że takie 

sytuacje mają miejsce  

kilka razy w miesiącu (5%) 

oraz kilka razy w tygodniu 

(5%). Pozostałe 20% 

zaznaczyło, że nie maja one 

miejsca. 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych w gminie 

Sandomierz deklarują 

najczęściej, 

że przypadki próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia zdarzają się kilka 

w miesiącu (70%) oraz kilka 

razy w roku (30%). 

100% sprzedawców  

z gminy Świebodzice 

deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobie,  

o której wiedzieli,  

że jest niepełnoletnia.  

100% deklaruje, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobom,  

co do których miały wiedzę, 

że są nieletnie.  

 

W przypadku wątpliwości,  

co do wieku, 20% badanych 

twierdzi, że często sprawdza 

dowody potwierdzające wiek,  

a pozostałe 80% robi to rzadko.  

W przypadku wątpliwości,  

co do wieku 50% badanych 

twierdzi, że zawsze sprawdza 

dowody potwierdzające wiek,  

a kolejne 50% robi to często. 
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Przypadki próby kupna alkoholu przez osoby nieletnie rzadziej zdarzają się na terenie gminy 

Świebodzice. Jednakże sprzedawcy z gminy Sandomierz zdecydowanie bardziej odpowiedzialnie 

traktują zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim w porównaniu 

 ze sprzedawcami z gminy Świebodzice. 

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W 

OBRĘBIE SKLEPU 

60% badanych stwierdziło, że 

przypadki spożywania alkoholu 

w obrębie punktu sprzedaży 

zdarzają się kilka razy w roku, 

15%, że kilka razy w miesiącu, 

a 5%, że kilka razy w tygodniu. 

Pozostałe 20% deklaruje,  

że takie sytuacje nie mają 

miejsca. 

50% badanych stwierdziło,  

że przypadki spożywania 

alkoholu w obrębie punktu 

sprzedaży zdarzają się kilka 

razy w roku, a kolejne  

50% odpowiedziało, że takie 

przypadki nie zdarzają się 

nigdy. 

20% sprzedawców wskazało, 

że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

w obrębie sklepu,  

w którym pracuje doszło do 

nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu. 

90% sprzedawców 

odpowiedziało, że w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy doszło  

do nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu w obrębie sklepu. 

W gminie Świebodzice przypadki spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży zdarzają się 

częściej niż w gminie Sandomierz. Aczkolwiek w Sandomierzu częściej dochodzi do 

nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

 

85% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu w 

gminie Świebodzice raczej źle. 

Natomiast 15% oceniło ją jako 

bardzo lub raczej dobrą. 

Łącznie 80% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu  

w gminie bardzo  

i raczej dobrze. Pozostałe  

20% oceniło ją raczej źle. 

Sprzedawcy z gminy Sandomierz zdecydowanie lepiej oceniają funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu w porównaniu ze sprzedawcami z gminy Świebodzice. 
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Porównanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ze szkół 

podstawowych: 

Tabela 21. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów. 

 DIAGNOZA 

ŚWIEBODZICE 
DIAGNOZA SANDOMIERZ 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 26% badanych uczniów ze 

szkół podstawowych. 

Wszyscy uczniowie 

odpowiedzieli, że nigdy dotąd 

nie próbowali alkoholu.  

Wszyscy uczniowie w gminie Sandomierz odpowiedzieli, że nigdy dotąd nie próbowali alkoholu. 

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest zatem na wyższym poziomie ryzyka wśród 

badanych z gminy Świebodzice. 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 13% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 7% uczniów ze szkół 

podstawowych. 

Palenie wyrobów papierosowych jest mniej rozpowszechnione wśród uczniów z gminy 

Sandomierz w porównaniu z uczniami z gminy Świebodzice.  

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Inicjację narkotykową ma za 

sobą 4% ankietowanych ze 

szkół podstawowych. 

Żaden z badanych nie wskazał, 

że ma za sobą inicjację 

narkotykową. 

Zażywanie substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki/ dopalacze jest na wyższym 

poziomie ryzyka wśród uczniów z gminy Świebodzice. 

UZALEŻNIENIE OD 

KOMPUTERA I ZJAWISKO 

CYBERPRZEMOCY 

33% badanych spędza przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie,  

27%- powyżej 4 godzin 

dziennie, 24%- do godziny 

dziennie, a 16% nie korzysta z 

komputera. 

32% badanych spędza przed 

komupterem do 4 godzin 

dziennie, 29%- do dwóch 

godzin dziennie, a 7% powyżej 

4 godzin dziennie. Poza tym 

12% korzysta z komputera 

kilka razy w tygodniu,  

a 20% nie korzysta z niego 

wcale. 
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41,5% badanych korzysta  

z telefonu komórkowego od 

dwóch do trzech godzin 

dziennie, 40,8%- powyżej  

4 godzin dziennie,  

16%- do godziny dziennie,  

a 1,7% nie korzysta z telefonu 

komórkowego. 

39% badanych korzysta  

z telefonu komórkowego od 

dwóch do trzech godzin 

dziennie, 39%- powyżej  

4 godzin dziennie,  

20%- do godziny dziennie,  

a 2% nie korzysta z telefonu 

komórkowego. 

38% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

22% uczniów ze szkół 

podstawowych doświadczyło 

w przestrzeni internetowej 

zjawiska hatingu, nazywanego 

potocznie przez uczniów 

„hejtowaniem”. 

Uczniowie z gminy Sandomierz nieco mniej czasu spędzają przed komputerem, czy korzystając 

z telefonu komórkowego niż uczniowie z gminy Świebodzice. Poza tym, mniejszy odsetek 

badanych z gminy Sadomierz padł ofiarą cyberprzemocy. 

PROBLEM PRZEMOCY 

51% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

26% doświadczyło przemocy 

fizycznej, 28% doświadczyło 

przemocy psychicznej,  

a 9% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

68% uczniów nigdy nie 

doświadczyło przemocy 

rówieśniczej w szkole,  

17% doświadczyło przemocy 

fizycznej, 20% doświadczyło 

przemocy psychicznej,  

a 5% doświadczyło innych niż 

wskazane form przemocy. 

Zjawisko przemocy rówieśniczej jest bardziej rozpowszechnionym problemem wśród uczniów  

z gminy Świebodzice.  
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EUROPEJSKI PROGRAM  

BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH- ESPAD-  

WYBRANE ZAGADNIENIA. 

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADANIA UCZNIÓW 

Z GMINY ŚWIEBODZICE Z WYNIKAMI PRÓBY OGÓLNOPOLSKIEJ 

Z 2019 ROKU 

Metodologia 

ESPAD jest pierwszym ogólnopolskim badaniem spełniającym warunki 

międzynarodowej porównywalności i jednocześnie podjętym z intencją śledzenia trendu  

w zakresie używania substancji przez młodzież szkolną. Badanie ESPAD zrealizowano  

w Polsce już siedmiokrotnie: w 1995 r., 1999 r., 2003 r., 2007 r., 2011, 2015 r. oraz 2019 r.  

W 1995 r. badanie objęło 26 krajów europejskich, w tym Polskę, w 2019 r. w badaniu 

uczestniczyło już 35 krajów naszego kontynentu. 

Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez 

młodzież substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były zatem 

pytania o liczby młodych ludzi, którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami  

oraz o stopień nasilenia tych doświadczeń. Celem badania była również próba identyfikacji  

i pomiaru czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu,  

jak podaży.  

W badaniu zrealizowanym na potrzeby niniejszej diagnozy w roku  

2022 zbadano kwestionariuszem ankiety ESPAD (wybrane zagadnienia uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych na terenie gminy Świebodzice.  Badania w placówkach oświatowych 

przeprowadzono przy użyciu internetowego narzędzia CORIGO. Otrzymane w ten sposób 

wyniki porównano z wynikami ostatniego badania ogólnopolskiego ESPAD- u, 

przeprowadzonego w roku 2019. Porównania dokonywano w ramach dwóch grup: uczniów 

ze szkół ponadpodstawowych na terenie gminy Świebodzice (SPP Świebodzice) z próbą 

ogólnopolską z 2019 (SPP PL). 
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Poniższy wykres obrazuje rozkład płci osób badanych. Zawarto na nim także rozkład 

płci osób badanych w ramach ogólnopolskiego badania ESPAD w 2019 roku. 

Wykres 74. Płeć badanych- ESPAD. 

 

Wyniki z komentarzem 

Palenie tytoniu 

 W czasie całego życia, jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miało 24% uczniów  

z gminy Świebodzice i 50% uczniów w badaniu ogólnopolskim. Należy odróżnić uczniów, 

których doświadczenia z paleniem są incydentalne od tych, którzy podejmowali próby 

kilkakrotnie. Wśród uczniów, którzy podejmowali próby palenia można wyróżnić odsetek 

osób, które paliły 40 razy lub więcej. Odsetek ten liczy 12% uczniów z SPP Świebodzice  

i 16% uczniów z SPP PL. Frakcje osób, które paliły nie więcej niż 5 razy w swoim życiu liczą 

12% uczniów z SPP Świebodzice i 20% uczniów z SPP PL. 

 W czasie ostatnich 30 dni papierosy paliło 12% uczniów z SPP Świebodzice oraz  

23% uczniów z SPP PL. Wśród nich, można również odnotować znaczne zróżnicowanie pod 

względem nasilenia palenia. Uczniowie z gminy Świebodzice w ciągu całego życia,  

jak i w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem palili rzadziej i mniej w porównaniu do 

swoich rówieśników z terenu całej Polski. 
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Wykres 75. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy? 

 

Wykres 76. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 
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Używanie e-papierosów w porównaniu z paleniem papierosów tradycyjnych okazało 

się bardziej rozpowszechnione wśród badanej młodzieży z gminy Świebodzice i nieco 

bardziej rozpowszechnione wśród uczniów z próby ogólnopolskiej. 

Wykres 77. Czy kiedykolwiek używałeś e-papierosów? 

 

W czasie ostatnich 30 dni e-papierosy paliło 18% uczniów z SPP Świebodzice 

oraz  

30% uczniów z SPP PL. Uczniowie z gminy Świebodzice w ciągu całego życia,  

jak i w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem palili e- papierosy rzadziej w porównaniu 

do swoich rówieśników z terenu całej Polski. 

Wykres 78. Czy w czasie ostatnich 30 dni używałeś e-papierosów? 
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Innym, w Polsce rzadko spotykanym produktem jest fajka wodna, dość znacznie 

rozpowszechniona w niektórych krajach europejskich. 

Zgodnie z przewidywaniami używanie fajki wodnej badani deklarują w znacznie 

mniejszym odsetku niż używanie e-papierosów. 

Używanie fajki wodnej okazało się bardziej rozpowszechnione wśród uczniów z próby 

ogólnopolskiej niż wśród uczniów z gminy Świebodzice. Żaden z uczniów z gminy 

Świebodzice nie deklaruje palenia fajki wodnej zarówno 30 dni przed badaniem, jak  

i kiedykolwiek w życiu. 

Wykres 79. Czy kiedykolwiek paliłeś fajkę wodną? 

 

Wykres 80. Czy w czasie ostatnich 30 dni paliłeś fajkę wodną? 
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Picie napojów alkoholowych 

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną 

wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa. 

Próby picia ma za sobą 53% uczniów ze szkół ponadpodstawowych na terenie  

gminy Świebodzice oraz 80% uczniów z próby ogólnopolskiej. W czasie ostatnich  

12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 41% uczniów  

z SPP Świebodzice i 68% uczniów z SPP PL. Za wskaźnik względnie częstego używania 

alkoholu przyjęto picie w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Jakiekolwiek napoje 

alkoholowe w tym czasie piło 24% uczniów z gminy Świebodzice  

i 47% uczniów z próby ogólnopolskiej. Uczniowie z gminy Świebodzice zdecydowanie 

rzadziej sięgają po alkohol niż ich rówieśnicy na terenie Polski,  

co wskazuje na pozytywny trend młodych ludzi wobec spożywania alkoholu. 

Tabela 22. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę 

lub inny napój spirytusowy? 
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Wskaźnikiem wielkości konsumpcji przy jednej okazji każdego z napojów 

alkoholowych było pytanie o ilość wypitą przy ostatniej okazji konsumpcji tych trunków. 

Wielkości spożycia przy jednej okazji piwa, wina i wódki są silnie zróżnicowane, zarówno 

wśród młodzieży z gminy Świebodzice, jak i z próby ogólnopolskiej. 

Wśród nastolatków z gminy Świebodzice typową ilością piwa wypijaną przy jednej 

okazji picia alkoholu jest poniżej 0,5 litra. Typowa ilość piwa wypijana przy jednej okazji 

przez uczniów z próby ogólnopolskiej również wynosi poniżej 0,5 litra oraz powyżej 0,5 litra  

do 1 litra.  

Tabela 23. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) piwo? Jeśli 

tak, to ile wypiłeś/łaś? 

PIWO 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy nie piję piwa 82,4% 29,3% 

Ostatnim razem nie piłem(am) piwa 0% 15,4% 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub 

puszkę (poniżej 0,5 litra) 
11,8% 22,5% 

1-2 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 0,5 do 1 litra) 
5,9% 25,3% 

3-4 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 1 litra do 2 litrów) 
0% 4,1% 

5 lub więcej typowych butelek lub 

puszek (powyżej 2 litrów) 
0% 3,4% 

 

W młodym pokoleniu, podobnie jak wśród dorosłych, wino i wódka zdają się pełnić 

inne funkcje. Picie wina ma wyraźnie bardziej symboliczny charakter, stąd wystarczają 

mniejsze ilości. Wódka zaś służy głównie jako intoksykant, stąd pije się jej więcej. 

Aczkolwiek, porównanie rozkładów wielkości spożycia wina i wódki przy jednej nie ujawnia 

żadnych czytelnych tendencji. Nie odnotowano znaczących różnic między ilością wina i 

wódki wypijaną przez uczniów z gminy Świebodzice. Jednakże, wśród uczniów z próby 

ogólnopolskiej ilości wypijanego wina plasują się w stronę niższych wartości, zaś w 

przypadku wódki w stronę wyższych. Uczniowie z gminy Świebodzice podczas ostatniej 

okazji wypili od 100 gram do 750 gram lub więcej wina. Jeżeli chodzi o wódkę, to wypili jej 
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od 100 gram do 300 gram lub więcej. Natomiast uczniowie z próby ogólnopolskiej wypijali 

najczęściej poniżej 100 gram wina, ale nawet więcej niż 300 gram wódki. 

Tabela 24. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś)..? Jeśli tak, 

to ile wypiłeś/łaś? 

WINO 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy nie piję wina 76,5% 44,2% 

Ostatnim razem nie piłem(am) wina 5,9% 29,3% 

Mniej niż 1 kieliszek (poniżej 100 

gram) 
0% 16% 

1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 

200 gram) 
5,9% 5,9% 

Pół butelki (ok. 370 gram) 5,9% 2,1% 

Butelkę lub więcej (750 gram lub 

więcej) 
5,9% 2,4% 

WÓDKA 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy nie piję wódki 88,2% 45,8% 

Ostatnim razem nie piłem(am) wódki 0% 20,7% 

1-2 kieliszki (powyżej 50 gram do 100 

gram) 
0% 9,8% 

1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 

200 gram) 
0% 6,9% 

3-5 kieliszków (powyżej 100 gram do 

250 gram) 
5,9% 7,5% 

6 kieliszków lub więcej (300 gram lub 

więcej) 
5,9% 9,5% 
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Zarówno cydr jak alkopop, tak popularne wśród młodzieży, szczególnie młodszej,  

w krajach Zachodniej Europy, w Polsce nie zdobyły sobie jak na razie większego uznania, 

przynajmniej wśród nastolatków. Dane zawarte w poniższej tabeli wskazują, że żaden z tych 

napojów nie pojawia się we wzorze ostatniej konsumpcji napojów alkoholowych wśród 

uczniów z gminy Świebodzice. Jeżeli chodzi o uczniów z próby ogólnopolskiej to 

zdecydowana większość badanych w ogóle tych napojów nie pije. Ci nieliczni, którzy 

ostatnio pili cydr lub alkopop, w większości wypili nie więcej niż 1 litr. 

Tabela 25. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś)..? Jeśli tak, 

to ile wypiłeś/łaś? 

CYDR 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy nie piję tego napoju 100% 75,3% 

Ostatnim razem nie piłem(am) tego 

napoju 
0% 17,6% 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub 

puszkę (poniżej 0,5 litra) 
0% 3,8% 

1-2 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 0,5 do 1 litra) 
0% 2,2% 

3-4 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 1 litra do 2 litrów) 
0% 0,3% 

5 lub więcej typowych butelek lub 

puszek (powyżej 2 litrów) 
0% 0,7% 

ALKOPOP 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy nie piję tego napoju 100% 82,6% 

Ostatnim razem nie piłem(am) tego 

napoju 
0% 12,9% 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub 

puszkę (poniżej 0,5 litra) 
0% 2,1% 

1-2 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 0,5 do 1 litra) 
0% 1,4% 

3-4 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 1 litra do 2 litrów) 
0% 0,4% 

5 lub więcej typowych butelek lub 

puszek (powyżej 2 litrów) 
0% 0,5% 
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Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodego człowieka, jak również dla porządku 

publicznego jest picie w znacznych ilościach, a zwłaszcza prowadzące do przekroczenia progu 

nietrzeźwości. Stanu silnego upojenia alkoholem doświadczyło, chociaż raz w życiu  

11,8% uczniów z gminy Świebodzice i 33,3% uczniów z próby ogólnopolskiej. W czasie 

ostatnich 30 dni w stan silnego upicia wprowadziło się 11,8% młodzieży z gminy Świebodzice  

i 11,3% młodzieży z próby ogólnopolskiej. Wyniki wskazują, że mniejszy odsetek badanych  

z gminy Świebodzice w porównaniu z próbą ogólnopolską kiedykolwiek w życiu wprowadził 

się w stan upojenia alkoholowego. Natomiast porównywalne odsetki ankietowanych z 

obydwu grup wprowadziły się w ten stan w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. 

Tabela 26. Czy zdarzyło Ci się upić napojem alkoholowym, tzn. piwem, winem lub wódką? 

 SPP Świebodzice SPP PL 

W życiu 11,8% 33,3% 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 11,8% 26,2% 

W ciągu ostatnich 30 dni 11,8%  11,3% 

W badaniu przyjęto także obiektywna miarę nadmiernego spożycia przy jednej okazji. 

Taką miarą było 5 drinków lub więcej. Na poniższym wykresie zestawiono odsetki badanych, 

którym zdarzało się przekraczać tę miarę. Badania wskazują, że żaden z uczniów z gminy 

Świebodzice w ciągu ostatnich 30 dni nie wypił takiej ilości alkoholu. 

Wykres 81. Pomyśl o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy (jeśli w ogóle) wypiłeś(aś) pięć lub więcej 

"drinków" z rzędu? ("Drink" oznacza tu kieliszek wina, butelkę piwa, mały kieliszek wódki lub innego 

napoju spirytusowego, albo szklankę niskoprocentowego koktajlu). 
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Pytaniem uzupełniającym wiedzę o upijaniu się młodzieży była próba oszacowania na 

skali dziesięciopunktowej poziomu intoksykacji przy ostatnim upiciu się.  

Uczniowie z gminy Świebodzice w porównywalnych odsetkach deklarują silne upicie się 

co uczniowie z próby ogólnopolskiej. Oceny na poziomie powyżej 5 punktów na 

dziesięciostopniowej skali sformułowało: SPP Świebodzice: 10%; SPP PL- 10%. Bardzo 

silne upicie się (10 punktów) zdeklarowało 2% uczniów z próby ogólnopolskiej oraz żaden  

z uczniów z gminy Świebodzice. Największy odsetek badanych w obydwu 

porównywanych grupach wskazał na lekki rausz- SPP Świebodzice- 80%, SPP PL- 

34%.  

Wykres 82. Przypomnij sobie ostatni przypadek, gdy byłeś(aś) pijany(a). Zaznacz na skali od 1 do 10 

jak silnie byłeś(aś) wtedy pijany(a)? 
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Używanie innych substancji psychoaktywnych 

Do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą 

takie substancje legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz 

szeroka gama substancji nielegalnych. Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu 

substancje, których produkcja i obrót są czynami zabronionymi przez prawo. W języku 

publicystyki substancje te często nazywane są narkotykami. 

Dane z poniższej tabeli pokazują, że w przypadku uczniów z gminy Świebodzice 

na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia eksperymentowania znajduje 

się marihuana lub haszysz, a na drugim leki uspokajające i nasenne bez przepisu 

lekarza, amfetamina oraz ekstazy. W przypadku uczniów z próby ogólnopolskiej 

największą popularność również ma marihuana i haszysz, a zaraz za nimi ulokowały się 

leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza. Większe rozpowszechnienie 

eksperymentowania z substancjami można odnotować wśród młodzieży z próby 

ogólnopolskiej. 

Tabela 27. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu- odsetek badanych. 

 SPP 

Świebodzice 
SPP PL 

Marihuana lub haszysz 11,8% 21,4% 

Substancje wziewne 0% 8,6% 

Leki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekasza 5,9% 15,1% 

Amfetamina 5,9% 4,2% 

LSD lub inne halucynogeny 0% 3,2% 

Crack 0% 1,4% 

Kokaina 0% 2,9% 

Relevin 0% 1,3% 

Heroina 
0% 1,9% 



 

119 

 

Ekstazy 
5,9% 3,3% 

Grzyby halucynogenne 
0% 2,3% 

GHB 
0% 1,4% 

Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły I strzykawki 
0% 2,1% 

Alkohol razem z tabletkami 
5,9% 5,3% 

Alkohol razem z marihuaną 
11,8% 12,1% 

Sterydy anaboliczne 
0% 2,6% 

 

Za wskaźnik aktualnego używania substancji przyjmuje się zwykle używanie 

substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Dane zawarte w tabeli pokazują,  

że marihuany lub haszyszu w ciągu 12 miesięcy przed badaniem używało 16,7% 

uczniów z próby ogólnopolskiej oraz 11,8% uczniów z gminy Świebodzice. Ankietowani 

z próby ogólnopolskiej zażywali również substancje wziewne, natomiast uczniowie z 

gminy Świebodzice nie sięgali po nie. 

Tabela 28. Używanie substancji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 
SPP 

Świebodzice 
SPP PL 

Marihuana lub haszysz 11,8% 16,7% 

Substancje wziewne 0% 4,5% 
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Jeżeli chodzi o inne substancje psychoaktywne zażywane w ciągu ostatnich 12 

miesięcy to uczniowie z gminy Świebodzice w porównaniu z uczniami z próby 

ogólnopolskiej częściej deklarują przyjmowanie ecstazy oraz amfetaminy, rzadziej zaś 

sięganie po crack, kokainę  

i heroinę (żaden z uczniów w gminie Świebodzice nie zaznaczył przyjmowania owych 

substancji w analizowanym okresie). 

Tabela 29. Używanie substancji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 
SPP 

Świebodzice 
SPP PL 

Ecstazy 5,9% 2,3% 

Amfetamina 5,9% 2,7% 

Crack 0% 1% 

Kokaina 0% 1,8% 

Heroina 
0% 1,3% 

Okres ostatnich 30 dni przed badaniem można przyjąć za wskaźnikowy dla względnie 

częstego, okazjonalnego używania. Palenie marihuany lub używanie innych narkotyków, 

podobnie jak picie alkoholu, w większości przypadków nie ma charakteru regularnego.  

Stąd trudno mieć pewność, że wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali kontakt z daną 

substancją w czasie ostatnich 30 dni na pewno używają jej, co najmniej raz na miesiąc.  

Można jednak założyć, z pewnym przybliżeniem, że proporcje używających raz na miesiąc 

wśród tych, którzy nie używali w ostatnim miesiącu są równe proporcji używających rzadziej, 

a potwierdzających używanie w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Przy takim założeniu 

można uznać, że 11,8% uczniów z gminy Świebodzice pali marihuanę/ haszysz co 

najmniej raz w miesiącu. Robi to natomiast 9% uczniów z próby ogólnopolskiej. 

Analogiczne odsetki dla substancji wziewnych wynoszą – SPP Świebodzice: 0% oraz  

SPP PL: 2,3%.  
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Tabela 30. Używanie substancji w ciągu ostatnich 30 dni- odsetek badanych. 

 
SPP 

Świebodzice 
SPP PL 

Marihuana lub haszysz 11,8% 9% 

Substancje wziewne 0% 2,3% 

Dane z poniższej pokazują, że 12% młodzieży z gminy Świebodzice i tyle samo-  

12% młodzieży z próby ogólnopolskiej ma doświadczenia z lekami uspokajającymi  

i nasennymi bez przepisu lekarza. Nieco większy odsetek badanych z gminy Świebodzice 

deklaruje przyjmowanie owych substancji przez 3 tygodnie lub dłużej. 

Wykres 83. Czy kiedykolwiek brałe(a)ś leki uspokajające lub nasenne z przepisu lekarza? 

 

 

Oczekiwania wobec alkoholu  

Sięganie po napoje alkoholowe oraz rozmiary picia zależne są, przynajmniej w 

pewnym stopniu, od postaw i oczekiwań wobec alkoholu. W jednym z pytań ankiety 

poproszono badanych o określenie na pięciopunktowej skali szacunkowej, na ile 

prawdopodobne jest ich zdaniem, że doświadczą po alkoholu wymienionych w pytaniu 

konsekwencji.  

Wśród poddanych ocenie respondentów następstw picia znalazły się konsekwencje 

negatywne  

i pozytywne. Dla uproszczenie obrazu zostały zbudowane rankingi spodziewanych 

88% 

6% 

6% 

88% 

8% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Nie, nigdy 

Tak, ale krócej niż przez 
trzy tygodnie 

Tak, przez trzy tygodnie 
lub dłużej 

SPP PL 

SPP Świebodzice 
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konsekwencji negatywnych i pozytywnych opierając się na odsetkach odpowiedzi „bardzo 

prawdopodobne”. 

Wśród uczniów z gminy Świebodzice w zakresie następstw negatywnych na 

pierwszym miejscu znalazł się kac (17,7%), na drugim – kłopoty z policją (11,8%), na 

trzecim- szkody zdrowotne (5,9%) oraz obawa, że zrobi się coś czego będzie się żałowało 

(5,9%).  

Żaden z badanych nie wskazał na utratę kontroli nad własnym piciem (0%) oraz mdłości 

(0%). Wśród konsekwencji pozytywnych najwięcej uczniów z gminy Świebodzice wymienia 

bycie bardziej przyjaznym i towarzyskim (17,7%), uczucie szczęścia (17,7%) i odprężenia 

(17,7%), a w dalszej kolejności – zapomnienie o problemach (11,8%) oraz świetną zabawę 

(11,8%). Porównanie częstości wyborów konsekwencji pozytywnych i negatywnych 

wskazuje wyraźnie na większą popularność tych pierwszych. Innymi słowy młodzież zdaje 

się oczekiwać po alkoholu więcej dobrego niż złego. 

Tabela 31. Oczekiwania wobec alkoholu. 

Poczuję się odprężony(a) 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 17,7% 20% 

Prawdopodobne 11,7% 30,7% 

Nie wiadomo 58,8% 32,9% 

Mało prawdopodobne 11,8% 7% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 9,4% 

Będę miał(a) kłopoty z policją 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 11,8% 8,7% 

Prawdopodobne 5,9% 12,1% 

Nie wiadomo 41,2% 40,8% 

Mało prawdopodobne 41,2% 18,2% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 20,3% 

Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 

 SPP Świebodzice SPP PL 
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Bardzo prawdopodobne 5,9% 13,7% 

Prawdopodobne 5,9% 21% 

Nie wiadomo 35,3% 38,7% 

Mało prawdopodobne 47,1% 16,6% 

Zupełnie nieprawdopodobne 5,9% 10,1% 

Poczuję się szczęśliwy(a) 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 17,7% 12,9% 

Prawdopodobne 11,8% 28% 

Nie wiadomo 47,1% 38,7% 

Mało prawdopodobne 17,7% 10% 

Zupełnie nieprawdopodobne 5,9% 10,4% 

Zapomnę o swoich problemach 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 11,8% 12,8% 

Prawdopodobne 23,5% 22,5% 

Nie wiadomo 29,4% 38,5% 

Mało prawdopodobne 35,3% 12,1% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 14,1% 

Nie będę w stanie przestać pić 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 0% 7,1% 

Prawdopodobne 0% 7,4% 

Nie wiadomo 58,8% 35% 

Mało prawdopodobne 41,2% 20,4% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 30,1% 

Będę miał(a) kaca 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 17,7% 13,9% 
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Prawdopodobne 11,8% 19,7% 

Nie wiadomo 35,3% 37% 

Mało prawdopodobne 29,4% 15,4% 

Zupełnie nieprawdopodobne 5,9% 14,1% 

Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a) 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 17,7% 15,5% 

Prawdopodobne 11,8% 27,1% 

Nie wiadomo 41,2% 38,2% 

Mało prawdopodobne 29,4% 8,6% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 10,6% 

Zrobię coś, czego będę żałował(a) 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 5,9% 13,4% 

Prawdopodobne 29,4% 19% 

Nie wiadomo 41,2% 39,2% 

Mało prawdopodobne 17,7% 14% 

Zupełnie nieprawdopodobne 5,9% 14,5% 

Będę się świetnie bawić 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 11,8% 17% 

Prawdopodobne 17,7% 27,7% 

Nie wiadomo 52,9% 38,9% 

Mało prawdopodobne 11,8% 6,1% 

Zupełnie nieprawdopodobne 5,9% 10,3% 

Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) mdłości) 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 0% 13,2% 

Prawdopodobne 5,9% 17,4% 
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Nie wiadomo 52,9% 41,6% 

Mało prawdopodobne 41,2% 13,8% 

Zupełnie nieprawdopodobne 0% 14% 

Dostępność substancji psychoaktywnych 

Aby zbadać dostępność poszczególnych substancji psychoaktywnych prosiliśmy 

respondentów o oszacowanie, na ile trudne byłoby dla nich zdobycie każdej z nich, gdyby 

tego chcieli. Skala odpowiedzi wyznaczona była przez dwie skrajne możliwości: 

„Niemożliwe” oraz „Bardzo łatwe”. Pozostawiono też możliwość odpowiedzi „nie wiem”. 

Ocenie badanych poddano dostępność napojów alkoholowych, leków uspokajających i 

nasennych, substancji wziewnych oraz poszczególnych środków nielegalnych. Pełen rozkład 

odpowiedzi uczniów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 32. Ocena dostępności poszczególnych substancji. 

Papierosy 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 3,9% 

Bardzo trudne 5,9% 3,8% 

Dosyć trudne 5,9% 7,5% 

Dosyć łatwe 11,8% 30,1% 

Bardzo łatwe 41,2% 41,1% 

Nie wiem 23,5% 13,7% 

Piwo 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 4,6% 

Bardzo trudne 5,9% 4,2% 

Dosyć trudne 5,9% 7,1% 

Dosyć łatwe 11,8% 29,8% 

Bardzo łatwe 41,2% 45,8% 

Nie wiem 23,5% 8,5% 
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Wino 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 6,4% 

Bardzo trudne 5,9% 6,0% 

Dosyć trudne 5,9% 10,8% 

Dosyć łatwe 23,5% 28,4% 

Bardzo łatwe 29,4% 36,5% 

Nie wiem 23,5% 11,8% 

Wódka 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 9,1% 

Bardzo trudne 5,9% 8,3% 

Dosyć trudne 11,8% 12,1% 

Dosyć łatwe 35,3% 24,9% 

Bardzo łatwe 11,8% 33,3% 

Nie wiem 23,5% 12,5% 

Marihuana lub haszysz 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,7% 20,2% 

Bardzo trudne 23,5% 13,7% 

Dosyć trudne 5,9% 15,3% 

Dosyć łatwe 5,9% 21,6% 

Bardzo łatwe 5,9% 13,7% 

Nie wiem 41,2% 15,5% 
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Amfetamina 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 32,7% 

Bardzo trudne 23,5% 17,3% 

Dosyć trudne 0% 13,2% 

Dosyć łatwe 5,9% 10% 

Bardzo łatwe 0% 5,5% 

Nie wiem 58,8% 21,3% 

Leki uspokajające lub nasenne 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 0% 16,3% 

Bardzo trudne 17,7% 9,0% 

Dosyć trudne 0% 13,9% 

Dosyć łatwe 35,3% 24,8% 

Bardzo łatwe 0% 20,5% 

Nie wiem 47,1% 15,5% 

Crack 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 35,4% 

Bardzo trudne 23,5% 17,2% 

Dosyć trudne 0% 12,7% 

Dosyć łatwe 0% 5,9% 

Bardzo łatwe 0% 3,7% 

Nie wiem 64,7% 25,1% 
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Kokaina 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 33,0% 

Bardzo trudne 23,5% 17,9% 

Dosyć trudne 5,9% 12,7% 

Dosyć łatwe 0% 9,8% 

Bardzo łatwe 0% 5,5% 

Nie wiem 58,8% 21,1% 

Ecstasy 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 32,1% 

Bardzo trudne 23,5% 15,9% 

Dosyć trudne 0% 12,8% 

Dosyć łatwe 0% 9,7% 

Bardzo łatwe 0% 5,9% 

Nie wiem 64,7% 23,6% 

Heroina 

 SPP 

Świebodzice SPP PL 

Niemożliwe 11,8% 34,8% 

Bardzo trudne 23,5% 17,8% 

Dosyć trudne 5,9% 12,3% 

Dosyć łatwe 0% 7,4% 

Bardzo łatwe 0% 5,0% 

Nie wiem 58,8% 22,7% 
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Należy zwrócić uwagę, że w ocenach respondentów poziom dostępności napojów 

alkoholowych jest wysoki. Badani uczniowie uznali za bardzo łatwe do zdobycia:  

piwo – SPP Świebodzice: 41,2%, SPP PL: 45,8%; wino – SPP Świebodzice: 29,4%,  

SPP PL: 36,5%; wódkę – SPP Świebodzice: 11,8%; SPP PL: 33,3%. Jednak w opinii próby 

ogólnopolskiej dostęp do tych napoi alkoholowych jest łatwiejszy. Młodzież deklaruje 

podobny poziom dostępu do tytoniu. Za bardzo łatwy do zdobycie uznało go 41,2% 

badanych z Gminy Świebodzice i 41,1% badanych z próby ogólnopolskiej. Można zauważyć, 

że większość badani często nie mają trudności z dostępem do napojów alkoholowych i tytoniu, 

mimo że według polskiego prawa sprzedaż i podawanie używek nieletnim są zabronione. 

Należy zauważyć, że dostępność substancji nielegalnych oceniana jest niżej.  

Dla młodzieży z gminy Świebodzice nabycie substancji nielegalnych jest łatwiejsze  

w porównaniu z młodzieżą ogólnopolską (w przypadku SPP Świebodzice odsetek odpowiedzi 

„niemożliwe” w odniesieniu do wszystkich rodzajów substancji jest niższy w porównaniu  

z SPP PL). 

Kolejno zadano pytanie o to, czy badanemu kiedykolwiek proponowano jakieś 

substancje psychoaktywne. W masmediach ciągle wiele mówi się o agresywnym rozwoju 

rynku substancji nielegalnych i ich marketingu wśród uczniów. Intencją pytania o propozycje 

była weryfikacja tych doniesień. Badanym przedstawiono listę środków legalnych  

i nielegalnych i proszono o zaznaczenie tych, które w czasie ostatnich 12 miesięcy przed 

badaniem ktokolwiek im proponował. 

Najczęściej proponowanym młodzieży środkiem jest bez wątpienia alkohol.  

Z propozycjami dotyczącymi substancji nielegalnych badani spotykają się rzadziej  

i stosunkowo najczęściej dotyczą one konopi. Otrzymało je chociaż raz w czasie ostatnich  

12 miesięcy 12% uczniów SPP Świebodzice i 23% SPP PL. Uczniowie z próby 

ogólnopolskiej częściej spotykają się z propozycjami zażycia substancji nielegalnych oraz 

legalnych  

w porównaniu z uczniami z gminy Świebodzice.  
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Wykres 84. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy proponowano Tobie którąkolwiek z następujących 

substancji niezależnie od tego, czy skorzystałe(a)ś z tej propozycji, czy nie?- SPP Świebodzice 
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Wykres 85. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy proponowano Tobie którąkolwiek z następujących 

substancji niezależnie od tego, czy skorzystałe(a)ś z tej propozycji, czy nie? – SPP PL 
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Kolejne pytanie miało za zadanie uszczegółowienie wiedzy na temat dostępności 

substancji psychoaktywnych- dotyczyło przetworów konopi i sondowało znajomości miejsc, 

gdzie można te substancje łatwo nabyć. Odsetek badanych znających takie miejsca jest 

zdecydowanie wyższy wśród próby ogólnopolskiej (37,8%) w porównaniu z młodzieżą  

z gminy Świebodzice (17,6%). Młodzież najczęściej wymieniała takie miejsca jak ulica/park, 

dyskoteka/bar oraz mieszkanie dilera. 

Wykres 86. W których miejscach, z niżej podanych, mógłbyś(mogłabyś) łatwo kupić marihuanę lub 

haszysz, gdybyś tego chciał(a)? 

 

Problem nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) 

Problem nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” (smart drugs, 

legal highs) pojawił się w Europie w połowie poprzedniej dekady. W tym czasie w Polsce 

narastał szybciej niż w większości krajów naszego kontynentu. Problem dopalaczy rozwijał 

się na styku świata substancji legalnych i nielegalnych. „Dopalacze” oferowane były w 

większości krajów europejskich, a także w Internecie. Wszędzie problem ten jest 

przedmiotem troski władz i zaniepokojenia społecznego. Nasza wiedza na temat „dopalaczy” 

jest nadal niepełna, zarówno na wymiarze farmakologicznym, jak społeczno-kulturowym, co 

wiązać można z dużą dynamiką tworzenia nowych substancji. 

Z używaniem „dopalaczy” wiąże się wiele zagrożeń. Są to względnie nowe, jeszcze 

słabo przebadane substancje przyjmowane wedle nowych nie do końca rozpoznanych 

wzorów. W efekcie brak doświadczeń z tymi substancjami u użytkowników zwiększa ryzyko 

82,4% 

11,8% 

0% 

5,9% 

5,9% 

0% 

62,2% 

20,9% 

11,6% 

10,4% 

11,7% 

16,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

Nie znam takich miejsc 

Ulica, park 

Szkoła 

Dyskoteka, bar 

Mieszkanie dilera 

Inne miejsce, proszę podać jakie?  

SPP PL 
SPP Świebodzice 



 

134 

 

powikłań. O niektórych z tych substancji można przypuszczać, że są bardziej niebezpieczne 

niż ich nielegalne odpowiedniki, inne mogą się okazać całkiem niegroźne. W 2010 r., szpitale 

raportowały liczne przypadki zatruć, w tym śmiertelnych. Zgłaszały też trudności w niesieniu 

pomocy osobom, które przedawkowały dopalacze ze względu na trudny do określenia obraz 

toksykologiczny. Z drugą falą takich przypadków mieliśmy do czynienia w 2015 r. 

Do używania „dopalaczy” chociaż raz w życiu, przyznało się 5,9% uczniów  

z SPP Świebodzice i 5,2% uczniów szkół z SPP PL. Odsetki badanych, którzy zażywali 

kiedykolwiek w życiu dopalacze są zatem zbliżone w obydwu grupach. Aczkolwiek żaden  

z uczniów z gminy Świebodzice nie deklaruje przyjmowania owych substancji zarówno  

w czasie ostatnich 12 miesięcy, jak i w czasie 30 dni przed badaniem. 

Wykres 87. Zażywanie dopalaczy- odsetki badanych. 

 

Ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych w opiniach badanych 

Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych takich jak napoje 

alkoholowe, czy tytoń, jak nielegalnych takich jak narkotyki niesie za sobą ryzyko pojawienia 

się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te 

sięgają ludzie bardzo młodzi, nie świadomi tego, co może im grozić. Pewne znaczenie 

profilaktyczne może tu mieć wiedza na temat wielorakich niebezpieczeństw związanych z ich 

używaniem. Nie tylko, dlatego że uświadomienie sobie ryzyka skłaniać powinno do 

ograniczania konsumpcji, ale również, dlatego że stwarza ono szansę zadbania o jak 

największe zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. 
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Przedstawiono badanym listę środków legalnych i nielegalnych i poproszono, aby na 

czterostopniowej skali od „nie ma ryzyka” do „duże ryzyko” ocenili ryzyko zaszkodzenia 

sobie w wyniku używania każdego z nich. 

Tabela 33. Ocena ryzyka zaszkodzenia zdrowiu w wyniku zażywania substancji psychoaktywnych. 

Palą papierosy od czasu do czasu 

 

SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 10,8% 

Małe ryzyko 11,8% 36% 

Umiarkowane ryzyko 47,1% 37,3% 

Duże ryzyko 17,7% 11,7% 

Nie wiem 17,7% 4,3% 

Wypalają co najmniej paczkę papierosów dziennie 

 
SPP 

Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 3,2% 

Małe ryzyko 0% 4,2% 

Umiarkowane ryzyko 0% 15,1% 

Duże ryzyko 82,4% 73,4% 

Nie wiem 11,8% 4,2% 

Wypijają 1 lub 2 drinki prawie codziennie 

 
SPP 

Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 7% 

Małe ryzyko 11,8% 18,5% 

Umiarkowane ryzyko 29,4% 35,5% 

Duże ryzyko 23,5% 33,6% 

Nie wiem 29,4% 5,4% 
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Wypijają 4 lub 5 drinków prawie codziennie 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 3,4% 

Małe ryzyko 0% 4,2% 

Umiarkowane ryzyko 17,7% 15,3% 

Duże ryzyko 58,8% 70,7% 

Nie wiem 17,7% 6,3% 

Wypijają 5 drinków lub więcej w czesie weekendu 

 SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 4,7% 

Małe ryzyko 0% 7,6% 

Umiarkowane ryzyko 41,2% 23% 

Duże ryzyko 35,3% 55,8% 

Nie wiem 17,7% 8,8% 

Próbują 1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu 

 
SPP 

Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 11,8% 20,9% 

Małe ryzyko 17,7% 25,6% 

Umiarkowane ryzyko 5,9% 18,4% 

Duże ryzyko 41,2% 24,9% 

Nie wiem 23,5% 10,2% 
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Palą marihuanę lub haszysz od czasu do czasu 

 

SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 14% 

Małe ryzyko 5,9% 20,1% 

Umiarkowane ryzyko 29,4% 28% 

Duże ryzyko 23,5% 28,1% 

Nie wiem 35,3% 9,8% 

Palą marihuanę lub haszysz regularnie 

 

SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 
7,3% 

Małe ryzyko 0% 
6,8% 

Umiarkowane ryzyko 5,9% 
15,5% 

Duże ryzyko 64,7% 
60,7% 

Nie wiem 23,5% 
9,6% 

Próbują 1 raz lub 2 razy amfetaminę 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 5,4% 

Małe ryzyko 11,8% 11,7% 

Umiarkowane ryzyko 5,9% 24,4% 

Duże ryzyko 47,1% 43,3% 

Nie wiem 29,4% 15,3% 
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Biorą amfetaminę regularnie 

 
SPP 

Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 3% 

Małe ryzyko 0% 1,4% 

Umiarkowane ryzyko 0% 4,4% 

Duże ryzyko 70,6% 77,7% 

Nie wiem 23,5% 13,5% 

Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 6% 

Małe ryzyko 5,9% 16,1% 

Umiarkowane ryzyko 11,8% 22,2% 

Duże ryzyko 41,2% 36% 

Nie wiem 35,3% 19,7% 

Biorą ecstasy regularnie 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nie ma ryzyka 5,9% 3,2% 

Małe ryzyko 0% 2,3% 

Umiarkowane ryzyko 0% 8,1% 

Duże ryzyko 64,7% 68,6% 

Nie wiem 29,4% 17,9% 

 

Uczniowie z Gminy Świebodzice częściej w porównaniu z próbą ogólnopolską nie są 

przekonani o tym jakie ryzyko szkodliwości dla zdrowia niesie za sobą zażywanie 

substancji psychoaktywnych. Uczniowie z Gminy Świebodzice w porównaniu z próbą 

ogólnopolską częściej oceniali jako duże ryzyko zaszkodzenia zdrowiu w przypadku: 
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 palenia papierosów od czasu do czasu (o 6%); 

 wypalania co najmniej 1 paczki papierosów dziennie (o 9%); 

 próbowania 1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu (o 16,3%), 

 palenia regularnie marihuany lub haszyszu (o 4%); 

 próbowania 1 raz lub 2 razy amfetaminy (o 3,8%); 

 próbowania 1 raz lub 2 razy ecstasy (o 5,2%). 

Natomiast rzadziej uczniowie z Gminy Świebodzice w porównaniu z próbą ogólnopolską 

oceniali jako duże ryzyko zaszkodzenia zdrowiu w przypadku: 

 wypijania 1 lub 2 drinki prawie codziennie (o 10,1%); 

 wypijania 4 lub 5 drinków prawie codziennie (o 11,9%); 

 wypijania 5 drinków lub więcej w czasie weekendu (o 20,5); 

 palenia marihuany lub haszyszu od czasu do czasu (o 4,6%); 

 przyjmowania regularnie amfetaminy (o 7,1%); 

 przyjmowania regularnie ecstasy (o 3,9%). 

Dane na temat postrzegania ryzyka szkód w efekcie używania substancji 

psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że młodzież z gminy Świebodzice jest mniej 

zorientowana w skali zagrożeń substancji psychoaktywnych w porównaniu z próbą 

ogólnopolską.   

Używanie substancji psychoaktywnych w otoczeniu badanych 

Odpowiedzi na pytanie o to, ile osób spośród przyjaciół respondenta używa substancji 

psychoaktywnych dostarczają uzupełniającego wskaźnika rozpowszechnienia używania tych 

środków przez młodzież. Wprawdzie z odpowiedzi respondentów nie można  

w prosty sposób wyliczyć liczby osób używających poszczególnych środków, ale mogą one  

w pewnym stopniu pełnić rolę kontrolną wobec oszacowań uzyskanych na podstawie 

informacji dotyczących używania tych substancji przez respondentów.  

Wskaźnik rozpowszechnienia używania substancji w najbliższym otoczeniu badanych można 

też z pewnymi zastrzeżeniami interpretować jako wskaźnik ryzyka sięgania po te substancje. 

Znaczne rozpowszechnienie substancji wśród przyjaciół respondenta może zwiększać szanse 

na to, że będzie on ich używał. 

 Przedstawione w tabeli rozkłady odpowiedzi potwierdzają znaczne 

rozpowszechnienie używania przez młodzież substancji legalnych, przede wszystkim 

alkoholu i tytoniu. Poza tym, najbardziej popularną nielegalną substancją 
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psychoaktywną jest marihuana lub haszysz.  Wśród młodzieży z gminy Świebodzice w 

porównaniu z próbą ogólnopolską mniej rozpowszechnione są
29

: 

 papierosy (o 14,8%); 

 alkohol (o 22,9%); 

 upijanie się (o 30,3%) 

 palenie marihuany lub haszyszu (o 32,1%); 

 środki uspokajające lub nasenne (o 14,2%); 

 ecstasy (o 14,2%); 

 substancje wziewne (o 8%). 

Tabela 34. Według Twojej oceny, ilu Twoich przyjaciół.... 

Pali papierosy 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 29,4% 14,6% 

Kilka osób 41,2% 36,9% 

Sporo 11,8% 30,1% 

Większość 17,7% 15,9% 

Wszyscy 0% 2,5% 

Pije napoje alkoholowe (piwo, wino, wódkę, itp.) 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 35,3% 12,4% 

Kilka osób 29,4% 29,2% 

Sporo 17,7% 30,1% 

Większość 17,7% 24,3% 

Wszyscy 0% 4% 

  

                                                 
29

 Różnica w odsetkach odpowiedzi „nikt”. 
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Upija się 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 58,8% 28,5% 

Kilka osób 5,9% 41,2% 

Sporo 23,5% 18,5% 

Większość 11,8% 10% 

Wszyscy 0% 1,8% 

Pali marihuanę lub haszysz 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 82,4% 50,3% 

Kilka osób 11,8% 36,6% 

Sporo 0% 8,2% 

Większość 5,9% 3,5% 

Wszyscy 0% 1,4% 

Bierze środki uspokajające lub nasenne (bez przepisu lekarza) 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 94,1% 79,9% 

Kilka osób 5,9% 16% 

Sporo 0% 2,2% 

Większość 0% 1% 

Wszyscy 0% 1% 
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Bierze ecstazy 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 100% 85,8% 

Kilka osób 0% 10% 

Sporo 0% 1,8% 

Większość 0% 0,8% 

Wszyscy 0% 0,8% 

Używa środków wziewnych (kleju itp.) 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nikt 94,1% 86,1% 

Kilka osób 5,9% 10% 

Sporo 0% 2,1% 

Większość 0% 0,7% 

Wszyscy 0% 1,1% 

 

Relacje z rodzicami i przyjaciółmi 

Większość badanych jest zadowolona z relacji z rodzicami i przyjaciółmi.  

Najniższy odsetek badanych w obu grupach jest zadowolonych z relacji z ojcem, a 

największy z relacji z przyjaciółmi
30

. 

Tabela 35. Na ile zwykle jesteś zadowolony z ... 

Swoich stosunków z matką 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo zadowolony 58,8% 41,1% 

Zadowolony 11,8% 35,9% 

Średnio zadowolony 17,7% 15,1% 

                                                 
30

 Suma odpowiedzi bardzo zadowolony i zadowolony. 



 

143 

 

Niezadowolony 5,9% 3,3% 

Bardzo niezadowolony 5,9% 3,2% 

Swoich stosunków z ojcem 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo zadowolony 52,9% 30,2% 

Zadowolony 17,7% 31,7% 

Średnio zadowolony 0% 18,3% 

Niezadowolony 23,5% 6,7% 

Bardzo niezadowolony 5,9% 6,8% 

Swoich stosunków z przyjaciółmi 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Bardzo zadowolony 29,4% 41,8% 

Zadowolony 58,8% 37,7% 

Średnio zadowolony 5,9% 14% 

Niezadowolony 5,9% 2,3% 

Bardzo niezadowolony 0% 1,9% 

Wśród różnych instytucji odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia 

najważniejsza rola zdaje się przypadać rodzinie. Także w kwestii używania substancji 

rodzina, a szczególnie rodzice, mogą mieć decydujący wpływ. Przyzwolenie ze strony 

rodziców  

lub brak zainteresowania stosunkiem dzieci do alkoholu i innych substancji może sprzyjać  

ich używaniu przez młodych ludzi a odpowiednio realizowana strategia wychowawcza może 

zapobiec podejmowaniu i ponawianiu doświadczeń z substancjami. 

W ocenie około połowy respondentów zarówno z gminy Świebodzice,  

jak i z próby ogólnopolskiej ich rodzice bardzo rzadko bądź prawie nigdy nie określali 

ścisłych zasad co mogą robić w domu (odpowiednio 53% i 49,4%) lub poza nim 

(odpowiednio 64,7% i 56,3%). Natomiast rodzice w większości, co najmniej często, 

 wiedzą z kim ich dzieci spędzają wieczory (SPP Świebodzice- 70,6%; SPP PL- 76,1%) oraz 

gdzie je spędzają (SPP Świebodzice- 76,5%; SPP PL- 75,3%).  
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Większość uczniów może, przynajmniej często, łatwo pożyczyć pieniądze od 

rodziców (SPP Świebodzice- 64,7%; SPP PL- 58,2%), bądź dostać je w podarunku  

(SPP Świebodzice- 53%; SPP PL- 51,9%). Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawia 

tabela na następnych stronach. 

Tabela 36. Jak często poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie: 

Moi rodzice określili ścisłe zasady, co ja mogę robić w domu 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 23,5% 9,7% 

Często 11,8% 16,1% 

Czasami 11,8% 24,8% 

Rzadko 17,7% 26,4% 

Nigdy lub prawie nigdy 35,3% 23,0% 

Moi rodzice określili ścisłe zasady, co ja mogę robić poza domem 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 11,8% 9,3% 

Często 17,7% 15,9% 

Czasami 5,9% 22,5% 

Rzadko 41,2% 27,2% 

Nigdy lub prawie nigdy 23,5% 25,1% 

Moi rodzice wiedzą, z kim ja spędzam wieczory 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 52,9% 52,1% 

Często 17,7% 24,0% 

Czasami 11,8% 11,4% 

Rzadko 0% 6,0% 

Nigdy lub prawie nigdy 17,7% 6,4% 
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Moi rodzice wiedzą, gdzie ja spędzam wieczory 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 64,7% 52,8% 

Często 11,8% 22,5% 

Czasami 11,8% 12,4% 

Rzadko 5,9% 6,6% 

Nigdy lub prawie nigdy 5,9% 5,7% 

Mogę łatwo pożyczyć pieniadze od matki lub ojca 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 41,2% 33,2% 

Często 23,5% 28,0% 

Czasami 17,7% 23,4% 

Rzadko 5,9% 9,8% 

Nigdy lub prawie nigdy 11,8% 5,6% 

Mogę łatwo dostać w podarunku pieniadze od matki lub ojca 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Zawsze lub prawie zawsze 41,2% 27,0% 

Często 11,8% 24,9% 

Czasami 23,5% 27,2% 

Rzadko 11,8% 14,8% 

Nigdy lub prawie nigdy 11,8% 6,1% 
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Formy spędzania czasu wolnego 

W obydwu porównywanych grupach niemal wszyscy badani spędzają czas 

używając Internetu dla przyjemności. Zdecydowana większość z nich robi to prawie 

codziennie (SPP Świebodzice- 100%; SPP PL- 89,3%).  

Kolejna bardzo popularna forma spędzania czasu wolnego, to granie w gry 

komputerowe. Na tę czynność wskazuje 88,2% młodzieży z gminy Świebodzice oraz  

85,6% młodzieży z próby ogólnopolskiej, chociaż odsetki robiących to prawie codziennie są 

znacznie niższe. Ponadto, badani uczniowie z gminy Świebodzice częściej grają w gry 

komputerowe- na wykonywanie tej czynności prawie codziennie wskazuje: SPP Świebodzice- 

47,1%; SPP PL- 27,4%.Wśród badanej młodzieży popularność ma również aktywne 

uprawianie sportów- na codziennie uprawianie sportów wskazuje 17,7% uczniów z gminy 

Świebodzice oraz 43,2% młodzieży z próby ogólnopolskiej. 

Mniejszą popularnością wśród młodzieży cieszy się czytanie książek dla przyjemności 

(SPP Świebodzice- 41,2%, w tym 0% prawie codziennie; SPP PL- 70,9%, w tym 11,5%  

prawie codziennie).  

Najrzadziej badani przyznawali się do grania na automatach – 17,6% uczniów  

z gminy Świebodzice oraz 17,4% uczniów z próby ogólnopolskiej.  

Tabela 37. Formy spędzania czasu wolnego. 

Gra w gry komputerowe 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 11,8% 14,4% 

Kilka razy w roku 11,8% 20,4% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 0% 16,1% 

Przynajmniej raz na tydzień 29,4% 21,6% 

Prawie codziennie 47,1% 27,4% 
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Aktywne uprawianie sportu 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 17,7% 4,0% 

Kilka razy w roku 17,7% 4,9% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 17,7% 10,8% 

Przynajmniej raz na tydzień 29,4% 37,0% 

Prawie codziennie 17,7% 43,2% 

Czytanie książki dla przyjemności 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 58,8% 29,1% 

Kilka razy w roku 11,8% 31,1% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 17,7% 17,2% 

Przynajmniej raz na tydzień 11,8% 11,0% 

Prawie codziennie 0% 11,5% 

Inne hobby 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 41,2% 16,8% 

Kilka razy w roku 5,9% 8,6% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 17,7% 15,1% 

Przynajmniej raz na tydzień 23,5% 24,1% 

Prawie codziennie 11,8% 35,4% 
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Używanie Internetu dla przyjemności 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 0% 0,7% 

Kilka razy w roku 0% 0,7% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 0% 1,7% 

Przynajmniej raz na tydzień 0% 7,6% 

Prawie codziennie 100% 89,3% 

Gra na automatach do gry 

 
SPP Świebodzice SPP PL 

Nigdy 82,4% 82,6% 

Kilka razy w roku 11,8% 12,8% 

Raz lub dwa razy na miesiąc 5,9% 2,5% 

Przynajmniej raz na tydzień 0% 1,1% 

Prawie codziennie 0% 1,2% 

 

Wiarygodność wyników 

Próbą przybliżenia skali możliwego zatajania swoich doświadczeń z narkotykami w 

odpowiedziach na pytania ankiety było pytanie, które brzmiało: Gdybyś kiedykolwiek 

używał(a) marihuany lub haszyszu, czy sądzisz, że napisał(a)byś to w tym kwestionariuszu? 

Uczniowie z gminy Świebodzice w wyższych odsetkach niż uczniowie z próby 

ogólnopolskiej twierdzili, że nie przyznaliby się do ich używania. Wśród badanych ze Świebodzic 

23,5% uczniów, a wśród próby ogólnopolskiej 9% badanej młodzieży zadeklarowało brak 

zaufania twierdząc, że nie przyznaliby się do używania marihuany lub haszyszu, gdyby taki fakt 

miał miejsce. 
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Wykres 88. Gdybyś kiedykolwiek używał(a) marihuany lub haszyszu, czy sądzisz, że napisał(a)byś to w 

tym kwestionariuszu? 

  

5,9% 

17,7% 

35,3% 

5,9% 

23,5% 

27,5% 

32,8% 

24,5% 

6,1% 

9% 
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Już to napisałem(am) w tej ankiecie 

Zdecydowanie tak 

Chyba tak 

Chyba nie 

Zdecydowanie nie 
SPP PL 

SPP Świebodzice 
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PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT należy do grupy metod zintegrowanych, czyli badających zarówno 

samą jednostkę, jak również jej otoczenie. Akronim pochodzi od angielskich wyrazów:  

 strengths („S” – siły, atuty, mocne strony),  

 weaknesses („W” – słabości, słabe strony),  

 opportunities („O” – szanse, okazje, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym),  

 threats („T” – zagrożenia, niekorzystne zjawiska zewnętrzne). 

Analiza SWOT została oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie 

sytuacji społecznej w gminie. Stanowi ona podstawę do identyfikacji i określenia kierunków 

działań. Analizę SWOT dla gminy Świebodzice przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 38. Analiza SWOT. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobre rozpoznanie przez władze  

i instytucje lokalne istniejących 

problemów społecznych w gminie, 

 współpraca instytucji oświatowych, 

kulturalnych oraz stowarzyszeń  

z instytucjami samorządu gminnego, 

 aktywność organizacji pozarządowych 

oraz nieformalnych grup 

funkcjonujących na terenie gminy, 

 dobry dostęp do edukacji podstawowej, 

ponadpodstawowej i opieki 

przedszkolnej, funkcjonowanie żłobków 

publicznych, 

 malejąca liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej, 

 działalność Środowiskowego Domu 

 stopniowy spadek liczby mieszkańców, 

 ujemny przyrost naturalny, 

 brak placówki działającej w formie 

interwencji kryzysowej, 

 niewystarczająca oferta spędzania czasu 

wolnego w opinii dzieci i młodzieży, 

 brak inicjatywy do podjęcia leczenia ze 

strony osób uzależnionych, 

 niska stopa życiowa części 

mieszkańców, 

 duży udział osób dotkniętych 

problemem niepełnosprawności i 

długotrwale lub ciężko chorych wśród 

beneficjentów OPS; 

 nieodpowiedzialna postawa 

sprzedawców napojów alkoholowych 
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Samopomocy, 

 funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego, 

 działalność Świetlicy Środowiskowej, 

 funkcjonowanie Poradni dla Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych od 

Alkoholu; 

 aktywna działalność Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i Miejskiego Domu Kultury, 

 wykwalifikowani pracownicy OPS, 

członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz MKRPA, 

stale podnoszący swoje kwalifikacje,  

 realizacja programów osłonowych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy, 

 otwartość samorządu gminnego na 

współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i młodzieży (w tym liczne 

działania z zakresu profilaktyki 

uzależnień skierowane do mieszkańców 

gminy), 

 niska popularność wyrobów 

tytoniowych wśród dorosłych 

mieszkańców, 

 niska popularność gier hazardowych 

wśród dorosłych mieszkańców, 

 korzystna atmosfera wychowawcza oraz 

środowisko szkolne, 

wobec sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim, 

 średni poziom ryzyka uzależnienia od 

alkoholu wśród dorosłych mieszkańców, 

 problem picia alkoholu, palenia tytoniu, 

zażywania innych środków 

psychoaktywanych wśród dzieci  

i młodzieży oraz obniżający się wiek 

inicjacji alkoholowej i nikotynowej, 

 problem e-uzależnienień, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży, 

 nieumiejętność zagospodarowania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież, 

 występowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej, 

 niski poziom wiedzy mieszkańców na 

temat miejsc świadczących pomoc 

osobom uzależnionym oraz ofiarom 

przemocy w rodzinie, 

 popularność gier hazardowych wśród 

dzieci i młodzieży. 
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 relatywnie niski odsetek dorosłych 

deklarujących znajomość osób 

zażywających narkotyki/dopalacze, 

 próby zakupu alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie w większości punktów 

sprzedaży nie stanowią nagminnego 

problemu, 

 spożywanie alkoholu w obrębie punktu 

sprzedaży nie stanowi nagminnego 

problemu. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wzrost świadomości społecznej 

dotyczącej problemów zdrowotnych  

i zagrożeń społecznych, 

 możliwość korzystania z programów  

z zakresu pomocy społecznej 

współfinansowanych ze środków 

rządowych i unijnych, 

 wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych w sektorze pomocy 

społecznej, 

 rozwój współpracy pracowników 

pomocy społecznej z instytucjami 

sektora publicznego, organizacjami 

społecznymi oraz lokalną wspólnotą. 

 wykluczenie społeczne osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

 rosnące zapotrzebowanie na usługi 

społeczne wynikające ze starzenia się 

społeczeństwa i wzrostu liczby osób 

niepełnosprawnych i wymagających 

opieki, 

 zagrożenia funkcjonowania rodziny  

w związku z problemem uzależnień, 

bezrobocia, długotrwałego ubóstwa  

i przemocy, 

 niekorzystne wzorce zachowań (agresja, 

przemoc, uzależnienia) płynące  

z nowoczesnych mediów, 

 wzrost dostępności substancji 

psychoaktywnych dla dzieci  

i młodzieży oraz pojawianie się nowych 

rodzajów uzależnień, 

 bierność i pasywność osób objętych 

pomocą społeczną, nasilanie się postaw 

roszczeniowych, 
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 występowanie zjawiska wyuczonej 

bezradności i uzależnienia od pomocy 

społecznej, 

 ograniczenia prawne oraz brak 

stabilności przepisów, trudności w ich 

interpretacji, 

 postępujące zjawisko przemocy szkolnej 

i agresji, a także autoagresji wśród 

dzieci i młodzieży, 

 zjawisko cyberprzemocy, 

 przyzwolenie dorosłych na spożywanie 

alkoholu przez dzieci, 

 delegowanie coraz większej ilości zadań 

władzom lokalnym w 

nieproporcjonalnej wielkości, w 

stosunku do wysokości przekazywanych 

środków finansowych. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Dorośli mieszkańcy 

 Mieszkańcy gminy Świebodzice za najbardziej istotny problem w ich środowisku 

lokalnym uznali biedę i ubóstwo. Z pewnością w tej sferze są największe oczekiwania 

wobec władz związane z podjęciem działań. 

 Problem alkoholowy wśród pełnoletnich mieszkańców: 

 Problem alkoholowy jest istotny, gdyż znaczny odsetek mieszkańców spożywa 

alkohol. Mimo, że większość mieszkańców pije alkohol okazjonalnie, czyli 

kilka razy w roku (17,5%) lub też kilka razy w miesiącu (11,3%) oraz 

deklaruje abstynencję (37,3%), to łącznie 34% pije go raz w tygodniu lub 

nawet codziennie. Większość mieszkańców jednorazowo wypija bezpieczne 

ilości alkoholu. Aczkolwiek szczególną uwagę należy zwrócić na to, że tylko 

4% zna miejsca, do których może zgłosić się osoba z problemem 

alkoholowym. 
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 Rekomendowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu: 

 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej 

negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających  

z nadużywania alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu 

skuteczne mogą okazać się rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, 

broszury, w tym zamieszczanie ich na stronie internetowej gminy. 

 Zaleca się prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców oraz eliminowania z ruchu drogowego kierowców po użyciu 

środków odurzających, w tym współpracę z policją w zakresie wspólnego 

reagowania na występujące problemy (np. zakup alkomatów, narkotestów, 

sprzętu) i podejmowanie innych przedsięwzięć niezbędnych do realizacji 

różnych zadań związanych z profilaktyką uzależnień.  

 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat 

konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, w postaci 

ulotek, plakatów, które będą przedstawiać historie ludzi, skazanych za jazdę 

pod wpływem alkoholu i skutki tego zachowania. Konieczna jest również 

ścisła współpraca z policją w zakresie wspólnego reagowania na występujące 

problemy (np. zakup alkomatów, narkotestów, sprzętu). Zaleca się 

przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach (wśród starszych 

uczniów) na terenie gminy, poświęconych bezpieczeństwu na drogach, z 

uwzględnieniem właściwych zachowań i postaw wobec uczestnictwa w ruchu 

drogowym pod wypływem napojów alkoholowych.  

 W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych 

zaleca się rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami 

działającymi w obszarze uzależnień, organizowanie szkoleń i kursów 

mających na celu podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

 Rekomenduje się prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz 

włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kampania powinna uwzględniać 

również informację dla mieszkańców gminy na temat możliwych form pomocy 

w przypadku uzależnienia od alkoholu (także jeśli chodzi o kogoś znajomego 

lub członka rodziny). 
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 Problem nikotynowy wśród pełnoletnich mieszkańców: 

 Palenie wyrobów tytoniowych nie jest wśród dorosłych mieszkańców gminy 

Świebodzice popularnym nałogiem. Większość mieszkańców-  

83% odpowiedziało, że nie pali papierosów, ani e-papierosów. Natomiast  

10% pali regularnie papierosy, a 7% pali regularnie e-papierosy.  

 Rekomendowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień od papierosów  

i e-papierosów: 

 Należy podjąć działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię 

informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości 

nikotyny na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu. 

 Zaleca się rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, na których 

znajdować się będą informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i 

metody, które mogą w tym pomóc. 

 Problem narkotykowy wśród dorosłych mieszkańców: 

 Problem zażywania narkotyków w gminie Świebodzice nie jest bardzo 

powszechny, jednak wymaga podjęcia działań na poziomie uniwersalnym, 

bowiem 24% mieszkańców zna osoby zażywające narkotyki lub dopalacze. 

Badani wskazywali, że największą popularność w ich środowisku lokalnym 

mają leki stosowane w celu odurzenia- 3% ankietowanych zna osoby 

zażywające owe substancje. Prawie wszyscy respondenci wskazali, że nie 

wiedzą, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne takie, jak narkotyki czy 

dopalacze. 

 Rekomendowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków: 

 Działania profilaktyczne powinny być prowadzone na poziomie profilaktyki 

uniwersalnej. Zaleca się, by dotyczyły konsekwencji zdrowotnych, 

społecznych i prawnych zażywania narkotyków i dopalaczy. Działania 

powinny mieć szeroki zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania za 

pomocą kampanii informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów i 

artykułów umieszczanych w lokalnej prasie, mediach oraz miejscach 

publicznych. 

 Rekomenduje się rozpowszechnianie wśród mieszkańców ulotek na temat 

możliwych form pomocy w przypadku doświadczania problemów  

z nadużywaniem lub uzależnieniem od środków psychoaktywnych.  
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 Problem uzależnień behawioralnych wśród dorosłych mieszkańców: 

 Uzależnienie od gier hazardowych jest wśród dorosłych mieszkańców gminy 

Świebodzice na niskim poziomie ryzyka. Zdecydowana większość 

respondentów- 96% wskazało, że nie grali nigdy w tego rodzaju gry. 

 Mieszkańcy gminy Świebodzice wskazywali w zdecydowanej większości,  

że nie zdarza im się „zajadać” stresu czy trudnych emocji. Aczkolwiek,  

11% przyznaje, że miewa trudności w kontrolowaniu zachowań jedzeniowych 

(kompulsywne objadanie się, usilne krążenie myśli wokół jedzenia). 

 Łącznie 47% mieszkańców oceniło, że uzależnienia od komputera/ Internetu to 

bardzo oraz dość powszechne zjawisko w ich środowisku lokalnym. 

 Rekomendowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych: 

 Zaleca się rozpowszechnienie informacji o placówkach udzielających pomocy 

w zakresie uzależnień behawioralnych oraz na temat wskaźników 

pozwalających stwierdzić czy problem w tym zakresie występuje. 

 Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz rozpowszechnianie 

informacji na temat instytucji, do których może zgłosić się osoba uzależniona 

od czynności, a także na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na 

temat działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i rozpowszechniania wiedzy o 

negatywnych skutkach niekontrolowanego wykonywania czynności. 

 Rekomenduje się edukację mieszkańców z zakresu bezpiecznego korzystania  

z Internetu- wspieranie świadomości prawnej oraz umiejętności ochrony 

własnych danych w sieci, np. poprzez organizowanie darmowych szkoleń. 

 Konieczne jest wskazanie mieszkańcom instytucji, do których mogą się zgłosić 

osoby, które padły ofiarą przestępstwa internetowego np. poprzez 

umieszczanie plakatów informacyjnych w miejscach publicznych, czy też 

informacji  

na stronie internetowej gminy. 

 Problem przemocy: 

 64% mieszkańców gminy Świebodzice wskazało, że nie ma w swoim 

otoczeniu osób doświadczających przemocy w rodzinie. Tym samym, 9% 

respondentów zaznaczyło, że zna takie osoby, a 27% ma podejrzenia, że 

zjawisko przemocy  
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w rodzinie jest obecne w ich otoczeniu. Należy jednak pamiętać, że przemoc  

w rodzinie jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym i wiele osób doznających 

przemocy w rodzinie nie zgłasza się po pomoc. Jedynie 8% ankietowanych 

deklaruje, że wie gdzie w ich regionie zamieszkania może uzyskać pomoc 

ofiara przemocy w rodzinie. 

 Rekomendowane działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 W kontekście uzyskanych wyników na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

należy zwrócić większą uwagę na rozpowszechnianie informacji o podmiotach 

i miejscach świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej za pomocą 

ulotek, plakatów, broszur i stron internetowych. 

 Niezbędne jest także systematyczne i kompleksowe diagnozowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie, a także stałe podnoszenie kompetencji osób i służb 

zajmujących się ową problematyką. Zaleca się prowadzenie 

interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń, na których obecni będą 

przedstawiciele wszystkich służb zajmujących się problematyką przemocy  

w rodzinie. 

 Rekomenduje się promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa wolnego  

od przemocy, krzywdzenia i zaniedbywania np. poprzez prowadzenie 

warsztatów umiejętności wychowawczych i konsultacji dla rodziców. 

 Konieczne jest tworzenie, wspieranie i finansowanie miejsc pomocy dorosłym  

i dzieciom oferujących kompleksową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną, 

socjoterapeutyczną, socjalną w przypadku doświadczenia przemocy w rodzinie 

(np. punkty konsultacyjne). Informacje o tych miejscach powinny być 

rozpowszechnione na stronach internetowych i w miejscach publicznych. 

 Rekomenduje się również prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, które 

będą obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także będą 

opisywać mechanizmy przemocy w rodzinie i uświadamiać ich społeczną 

szkodliwość. 

 Rekomendacje o charakterze ogólnym: 

 Kształtowanie postaw mieszkańców powinno nie tylko wiązać się  

z oddziaływaniem na poziom ich wiedzy, ale także koncentrować się na 

dwóch pozostałych składnikach postaw, czyli przekonaniach oraz emocjach, 

które mają swoje odzwierciedlenie w motywacjach mieszkańców.  
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Dlatego należałoby wziąć pod uwagę możliwość zorganizowania szeregu 

darmowych spotkań otwartych, mających na celu kształtowanie umiejętności  

i kompetencji społecznych związanych z asertywnością, radzeniem sobie  

z negatywnymi emocjami czy identyfikacją podejmowanych przez siebie 

zachowań ryzykownych oraz źródeł ich występowania. 

 Konieczna jest promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia 

psychicznego, poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń 

społeczno- kulturalnych adresowanych do mieszkańców. 

Sprzedawcy napojów alkoholowych 

 Część sprzedawców wydaje się ulegać najpopularniejszym mitom dotyczącym 

spożywania alkoholu. Ponad połowa z nich uważa bowiem, że alkohol 

zawarty w napojach niskoprocentowych jest mniej szkodliwy od tego 

zawartego  

w napojach wysokoprocentowych. 1/4 ankietowanych jest zdania,  

że alkohol może być „lekiem” na życiowe trudności, a 10%, że prowadzenie 

samochodu po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne. Ankieta wykazała, 

że próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie na terenie gminy 

Świebodzice nie stanowią nagminnego problemu. Jednakże, nie wszyscy 

sprzedawcy biorący udział w badaniu pytają o dowód osobisty klienta za 

każdym razem, gdy nie ma pewności czy jest on pełnoletni. Spożywanie 

alkoholu w obrębie punktu sprzedaży nie zdarza się często. Aczkolwiek 1/5 

sprzedawców odpowiedziała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy doszło do 

nieprzyjemnych zajść związanych ze spożywaniem alkoholu  

w obrębie sklepu. Większość ankietowanych- 85% oceniło funkcjonowanie 

kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Świebodzice raczej źle. 

 Rekomendacje dotyczące sprzedawców napojów alkoholowych: 

 Zaleca się podejmowanie działań kontrolnych mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych dla osób poniżej 18 roku życia. 

 Zaleca się przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego wśród sprzedawców 

dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych i społecznych wynikających 

z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, przy szczególnym uwzględnieniu 

treści Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej z zakresu 

odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 

Kampania informacyjna może obejmować szkolenie dla sprzedawców, akcje  

z wykorzystaniem techniki Mystery Shopping i dystrybucję materiałów typu 

plakaty, naklejki do umieszczenia w punktach. 

 Rekomenduje się zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z procedurą skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności 

asertywności. 

Dzieci i młodzież szkolna 

 Spożywanie napojów alkoholowych: 

 Problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży w gminie Świebodzice jest 

alarmujący, ponieważ 26% badanych uczniów ze szkół podstawowych oraz 

34% uczniów ze szkół ponadpodstawowych przyznaje, że ma za sobą inicjację 

alkoholową. Najczęściej deklarowanymi okolicznościami inicjacji 

alkoholowej uczniów, którzy mają ją za sobą są: towarzystwo rodziny oraz 

spotkanie ze znajomymi. Młodsi badani najczęściej sięgają po piwo, natomiast 

starsi badani wybierają wódkę. 

 Wczesna inicjacja alkoholowa w gronie rówieśników czy w środowisku 

rodzinnym, gdzie rodzice dodatkowo dają przyzwolenie na próbowanie/picie 

alkoholu przez swoje dzieci, zwiększa ryzyko pojawienia się u nich  

w przyszłości potencjalnych problemów związanych ze spożywaniem 

alkoholu. Ponadto, przyzwalające postawy rodziców oraz wczesna 

intoksykacja alkoholowa są jednymi z wielu czynników zwiększających 

ryzyko pojawienia się zachowań problemowych u adolescenta.  

 Rekomendacje w zakresie profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży: 

 Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto 

wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której 

dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko  

od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników.  

Jeśli podczas programów profilaktycznych zostaną przeprowadzone 

odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski 

dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą. Działania 

profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży powinny mieć zarówno 
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charakter edukacyjny, jak i dostarczać im alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu. Zalecana jest zatem organizacja zajęć pozalekcyjnych dla 

dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów 

profilaktycznych. 

 Zaleca się zastosowanie w działaniach profilaktycznych skierowanych  

do dzieci i młodzieży strategii informacyjnej, w celu poszerzenia wiedzy na 

temat przyczyn i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym 

ludziom podejmowania racjonalnych wyborów, popartych znajomością 

zagadnień związanych z używaniem napojów alkoholowych. By działania  

z zakresu strategii informacyjnej, przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny 

być realizowane przez kompetentne osoby, które cechuje wiarygodność, 

umiejętność wybudzania zaufania wśród dzieci i młodzieży i budowania z 

nimi pozytywnej relacji. Przekazywane informacje muszą być rzetelne oraz 

dostosowane do etapu rozwojowego uczniów. Przydatne mogą okazać się 

ulotki i plakaty rozpowszechniane wśród dzieci młodzieży. 

 Zaleca się prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych  

i opiekuńczo-wychowawczych psycho-edukacyjnych programów 

profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych  

(w tym rekomendowanych programów profilaktycznych). 

 Zaleca się przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których 

przekazana im będzie wiedza, na temat problemu picia napojów alkoholowych 

przez dorastające dzieci, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci 

oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać również 

przeszkoleni  

w zakresie reagowania w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko. 

 Zaleca się podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz 

osób pracujących w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań. 

 Palenie wyrobów nikotynowych: 

 Palenie wyrobów tytoniowych jest mniej popularne wśród młodych 

mieszkańców gminy, niż spożywanie alkoholu- inicjację nikotynową ma za 

sobą 13% uczniów ze szkół podstawowych oraz 27% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych. Najczęściej wskazywaną okolicznością zapalenia 

pierwszego papierosa przez ankietowanych było spotkanie ze znajomymi. 
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 Rekomendacje w zakresie profilaktyki uzależnień od wyrobów nikotynowych: 

 Rekomenduje się prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu strategii 

informacyjnej, poprzez przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości palenia 

papierosów. Pomocne w realizacji tej strategii, może być zaproszenie 

wykwalifikowanej osoby (np. lekarza), który w profesjonalny sposób przekaże 

uczniom odpowiedni zasób wiedzy, na temat skutków podejmowania takiego 

zachowania. 

 Problem narkotykowy wśród dzieci i młodzieży: 

 Wyniki badań wskazują, że niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy 

związane z przyjmowaniem narkotyków- inicjację narkotykową ma za sobą 

4% ankietowanych ze szkół podstawowych oraz 7% ankietowanych ze szkół 

ponadpodstawowych. Wraz z wiekiem rośnie zatem odsetek uczniów, którzy 

sięgali już po narkotyki albo dopalacze. Jeżeli chodzi o subiektywną ocenę 

dostępności narkotyków i dopalaczy, to uczniowie w większości nie wiedzą 

czy łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze w ich środowisku. Jednakże, 

łącznie 15% badanych ze szkół podstawowych oraz 22,7% badanych ze szkół 

ponadpodstawowych twierdzi, że jest to łatwe lub bardzo łatwe. 

 Rekomendacje w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków: 

 Należy zwrócić uwagę również na profilaktykę narkotykową wśród uczniów. 

W przypadku zażywania substancji psychoaktywnych bardzo ważne jest 

prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu  

z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego 

też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą 

opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się  

z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

 Zaleca się prowadzenie działań profilaktycznych w szkole, mających na celu 

przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych  

i prawnych zażywania narkotyków. Pomóc w tym mogą ulotki, broszury  

czy plakaty, zawierające informacje na ten temat, a także zaproszenie osób, 

które mają za sobą negatywne doświadczenia związane z uzależnieniem  

od narkotyków i przekażą dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów 

- informację na ten temat. 
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 Zaleca się przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców na temat 

reagowania w przypadku zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych, 

rozpoznawania czy dziecko zażywa takie substancje, do kogo należy się 

zgłosić w przypadku doświadczenia tego problemu oraz jak rozmawiać z 

dzieckiem  

w przypadku podejmowania przez niego zachowań ryzykownych. 

 Rekomenduje się obserwację, w celu identyfikacji uczniów zażywających 

środki psychoaktywne oraz poszerzenie wiedzy pracowników szkoły na temat 

wykrywania objawów stosowania substancji odurzających. 

 Zaleca się przeprowadzenie działań mających na celu informowanie dzieci  

i młodzieży na temat instytucji, gdzie mogą szukać pomocy. Ulotki, plakaty 

powinny być umieszczone w widocznych miejscach zarówno w szkołach, jak  

i innych instytucjach publicznych, a także powinny zawierać dane kontaktowe 

do instytucji pomocowych. 

 Występowanie zjawiska uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży: 

 Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera, telefonu 

komórkowego czy graniu w gry komputerowe. Uczniowie spędzają w ten 

sposób nawet powyżej 4 godzinnie dziennie. Oznaczać to może, że po 

zakończonych lekcjach są to ich jedyne formy spędzania czasu. 

 Wyniki badań wskazują, że uczniowie padają ofiarami różnych form 

cyberprzemocy. 

 W jakiekolwiek gry hazardowe grało 34% uczniów ze szkół podstawowych 

oraz 29,9% uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Wśród powodów grania w 

gry hazardowe ankietowani wskazywali najczęściej, że stanowi to dla nich 

rozrywkę, sposób na nudę. 

 Za najbardziej powszechne uzależnienia behawioralne wśród rówieśników 

uczniowie uznali uzależnienie od Internetu oraz uzależnienie od mediów 

społecznościowych. 

 Rekomendacje dotyczące uzależnień behawioralnych: 

 Zaleca również zastosowanie strategii informacyjnej poprzez przekazywanie 

dzieciom wiadomości na temat negatywnych konsekwencji grania w gry  

na pieniądze, czy nadmiernego czasu poświęcanego na granie w gry 
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komputerowe, korzystanie z internetu czy smatrfona. Zajęcia takie mogą się 

odbywać np. w ramach godziny wychowawczej. 

 Warto zwrócić uwagę rodzicom na występowanie problemu uzależnień 

behawioralnych oraz konsekwencji jakie mogą za sobą nieść np. poprzez 

organizowanie warsztatów dla rodziców. 

 Należy mieć na uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające 

różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania 

czasu po szkole niż surfowanie po stronach internetowych oferujących 

niewiele wartościowych treści. Istotne jest, aby włączać w te działania 

rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci 

wykorzystują domowe komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu. 

 Warto przeprowadzić z uczniami warsztaty, podczas których poszerzą oni 

wiedzę na temat zjawiska cyberprzemocy i rozległych negatywnych 

konsekwencji jej stosowania. Zaleca się także, uświadomienie uczniom, gdzie 

mogą uzyskać pomoc w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem tego typu 

przemocy. 

 Do skutecznych strategii zapobiegania uzależnieniom behawioralnym 

(podobnie jak w innych zachowaniach ryzykownych młodzieży) należą: 

rozwijanie kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie 

kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Ponadto,  

do specyficznych działań profilaktycznych, które zostały uznane za skuteczne 

należą: obniżenie pozytywnych oczekiwań związanych z używaniem Internetu, 

graniem w gry hazardowe, korygowanie zniekształceń poznawczych 

związanych z graniem w gry hazardowe (w tym w obszarze ważne jest 

dostarczanie wiedzy na temat matematycznego prawdopodobieństwa). 

Realizowane w szkołach programy powinny uwzględniać ww. skuteczne 

strategie profilaktyczne i być realizowane przez profilaktyków rozumiejących 

specyfikę pracy z młodzieżą/rodzicami, nie zaś przez osoby do tego 

nieprzygotowane.  Więcej o skutecznych strategiach profilaktycznych oraz 

budowie programów na stronie www.programyrekomendowane.pl. 

 Zjawisko przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży:  

 Kolejnym zauważalnym problemem wśród młodych mieszkańców gminy są 

przypadki agresji i przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), z jakimi 
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spotykają się w środowisku rówieśniczym. Niektórzy z uczniów kilka razy  

w tygodniu, a nawet codziennie doświadczają przemocy fizycznej oraz 

psychicznej ze stronnych swoich kolegów i koleżanek w szkole.  

 Rekomendacje w zakresie występowania zjawiska przemocy: 

 Otrzymane wyniki powinny skłonić do zapoczątkowania lub rozwijania  

w szkołach działań z zakresu zapobiegania agresji i przemocy, autoagresji  

oraz rozwiązywania konfliktów.  

 Preferowane byłyby doskonalenie szkolnych rozwiązań systemowych  

w zakresie kontroli i profilaktyki zachowań agresywnych.  To przede 

wszystkim dyrektorzy placówek oświatowych powinni zwrócić szczególną 

uwagę na problem przemocy rówieśniczej. 

  Co więcej, otrzymane wyniki na temat jakości relacji rówieśniczych  

w badanych klasach mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych 

warsztatów, podczas których dzieci i młodzież będą mieli okazję  

do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami 

rozładowywania negatywnych emocji i skutecznymi sposobami 

rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy.  

 Należy także ciągle udoskonalać szkolne systemy przeciwdziałania  

i reagowania na przemoc, w które włączać trzeba rodziców, od których dzieci 

młodzież czerpią wzorce w zakresie stosowania przemocy, jako rozwiązania 

codziennych problemów. 

 Zaleca się również przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form 

pomocy w przypadku doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole 

jak i w domu, a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą świadkiem 

agresji. 

 Rekomendacje o charakterze ogólnym: 

 Powrót dzieci do szkół po okresie izolacji wywołanej pandemią Covid-19 

rodzi jeszcze większą konieczność ciągłego diagnozowania stanu 

psychicznego dzieci i młodzieży w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem 

tych grup, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej czy 

zdrowotnej. Istnieje także potrzeba objęcia dzieci i młodzieży wszechstronnym 

wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych 
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formach  

i na jak najszerszą skalę (pomocą należy całą populację dzieci i młodzieży). 

 Zaleca się rozwijanie pozytywnego potencjału rodziny i jednocześnie 

wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest pozytywna więź dziecka  

z rodzicami poprzez realizację warsztatów podnoszących kompetencje 

wychowawcze rodziców. 

 Zaleca się promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez 

przedstawianie korzyści za tym idących oraz możliwości tego osiągnięcia,  

a także poprzez rozpowszechnianie na ten temat atrakcyjnych ulotek, 

plakatów oraz zapewnianie uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach 

sportowych (warto dopilnować, aby uczestnictwo w zajęciach sportowych 

wiązało się również z nauką dzieci i młodzieży zasad Fair Play, 

współdziałania w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa). 
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