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I. Informacje o gminie. 

Gmina Biała Podlaska jest jedną z dziewiętnastu gmin powiatu bialskiego. Leży w 

północno – wschodniej części województwa lubelskiego, w dolinie Krzny. Siedzibą gminy 

jest sześćdziesięciotysięczne miasto Biała Podlaska, którą gmina okala i stanowi jego 

naturalne zaplecze. Obszar gminy wynosi około 32 476 ha, a liczba ludności to 14 073  osób 

(na dzień 10 marca 2017 r.). Gęstość zaludnienia jest bardzo niska i wynosi 31 osób na km
2
. 

W gminie jest 41 sołectw i 45 miejscowości. Fakt okalania ośrodka miejskiego, a więc Białej 

Podlaskiej determinuje sposób rozwoju miejscowości gminy – postępuje suburbanizacja 

miejscowości położonych najbliżej miasta, najbardziej dynamicznie pod tym względem 

rozwija się miejscowości Rakowiska, Sławacinek Stary i Grabanów. 

Na terenie gminy nie działają duże zakłady przemysłowe – większość mieszkańców 

zajmuje się rolnictwem lub prowadzi małe przedsiębiorstwa. Duży odsetek terenów Gminy 

stanowią użytki rolne – to obszar 20 600 ha, niemal 64 % powierzchni gminy, na który 

składa się ponad 3500 gospodarstw rolnych – oraz lasy. Dzięki takiej strukturze, na terenie 

gminy rozwija się baza agroturystyczna, powstają nowe szlaki turystyczne. Oferta 

turystyczna gminy obejmuje atrakcje architektoniczne, jak zdobiony pięknymi 

polichromiami kościół w Sworach, zespół dworsko – pałacowy w Roskoszy , kamienne baby 

w Woskrzenicach Dużych oraz turystyczne: szlak kajakowy Bug – Krzna, szlaki konne, 

rowerowe i piesze wraz ze stale rozbudowywaną infrastrukturą. Szlaki lądowe prowadzą w 

pobliżu świetlic wiejskich i innych obiektów, które stanowią Szlak Ginących Zawodów. Na 

terenie gminy działają pracownie ginących zawodów, a wśród nich: 

 Pracownia koronkarstwa 

 Pracownia kulinariów regionalnych 

 Pracownia plastyki ludowej 

 Pracownia obrzędowości i gwary 

 Pracownia pieśni i tańca 

 Pracownia tkacka 

 Pracownia zdobnictwa 

 Pracownia garncarska 

Aktywność mieszkańców wyraża się nie tylko ilością prężnie działających klubów 

kultury jak Klub Kultury w Woskrzenicach czy Objazdowy Klub Kultury, ale również 



liczebnością członków Ochotniczej Straży Pożarnej – w 13 jednostkach, z których 4 należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, działa 425 czynnych strażaków 

ochotników. 

Gmina stawia na potencjał krajobrazu i aktywności kultywowanej tradycji ludowej, 

ale nie zapomina o rozwoju. Mocną stroną jest posiadana infrastruktura oświatowa, która 

zapewnia dobre warunki do nauki około 1200 uczniom szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, którzy oprócz budynków szkół mają do dyspozycji 3 hale sportowe i sale 

gimnastyczne oraz boiska. 

Placówki oświatowe działające na terenie gminy: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym  

 Szkoła Podstawowa im.30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 

 Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie 

 Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym 

 Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach  

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenice 

Duże  

 Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu 

 Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Ciciborze 

Dużym 

 Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sworach 

Placówki prowadzone przez Stowarzyszenia: 

 Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe  „Nasza Szkoła” 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Brzóski w Dokudowie 

 

 

 

 



 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej funkcjonuje w strukturach 

Gminy od 1990 roku, udzielając mieszkańcom/klientom wsparcia (nie tylko finansowego), 

które umożliwia im samodzielną egzystencję, dając szansę na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb, włączenie społeczne, skuteczną realizację ról społecznych, a także szansę na rozwój. 

Jako samodzielna jednostka budżetowa, powołana do realizacji zadań w zakresie pomocy 

społecznej, realizuje zadania własne i zlecone gminie. 

Zadania realizowane przez Ośrodek wynikają z następujących ustaw: 

 Ustawa o pomocy społecznej, 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, 

 Ustawa o prawie energetycznym, 

 Ustawa o świadczeniach wychowawczych, tj. 500+ 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

 Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 

 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, 

 Ustawa „Karta dużej Rodziny”. 

 

W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej na podstawie ustawy o 

pomocy społecznej przyznał świadczenie 781 osobom. Tabela przedstawia liczbę 

beneficjentów Ośrodka oraz formy pomocy. jakie zostały udzielone. 

Forma wsparcia Liczba beneficjentów 

Zasiłek stały 50 

Zasiłek okresowy 174 

Zasiłek celowy 265 



Zasiłek celowy specjalny 44 

Zasiłek celowy na żywność z Programu 

Wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

196 

Pomoc w formie dożywiania z Programu 

Wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

387 

Usługi opiekuńcze 17 

Skierowanie do DPS 25 

Ustalenie odpłatności za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

25 

Opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

48 

Świadczenia wynikające z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych , zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami otrzymało  

797 rodzin, w tym 1449 dzieci 

Świadczenia pielęgnacyjne 40 

Zasiłek dla opiekuna 1 

Zasiłek specjalny opiekuńczy 11 

Zasiłek pielęgnacyjny 291 

Świadczenie rodzicielskie 30 

Tzw. becikowe  106 

Świadczenie „za życiem”  2 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 88 

Dodatek mieszkaniowy  18 

Dodatek energetyczny 7 

 

W 2017 roku świadczeniobiorcy GOPS  ubiegali się o pomoc z następujących przyczyn: 

 bezdomność  

 potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność  

 bezrobocie 

 niepełnosprawność 

 długotrwała lub ciężka choroba  



 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

 przemoc w rodzinie  

 alkoholizm  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

 trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  

 zdarzenie losowe 

 

STRUKTURA WYDATKÓW W 2017 ROKU 

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą z budżetu Gminy                          

Biała Podlaska, dotacji celowych z budżetu państwa. 

Szczegółowe zestawienie środków wydatkowanych na realizacje zadań w 2017 roku 

Nazwa Kwota ogółem 

wydatkowana 

Środki własne 

Gminy 

Środki dotacji na zadania 

własne                                                 

i zlecone 

Świadczenia                         

z pomocy społecznej 
1 774 605,46 888 752,01 885 853,45 

Utrzymanie Ośrodka 1 018 355,16 520 888,13 497 467,03 

Wspieranie rodziny                     

i systemu pieczy 

zastępczej, asystent 

rodziny 

70 951,79 56 168,79 14 783 

Świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny, 

dodatki do 

świadczenia 

pielęgnacyjnego, 

składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne, 

świadczenie 

wychowawcze 

18 904 965,45 - 18 904 965,45 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 



REALIZOWANE ŚWIADCZENIA MATERIALNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY                                      

O POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH FINANSOWANIE 

Zasiłki stałe, są zadaniem własnym gmin dofinansowanym z budżetu państwa. Były 

wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. 

Zasiłek stały Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie w tym: osoby samotnie 

gospodarujące 

50 

39 

Liczba rodzin 49 

Liczba przyznanych świadczeń 548 

Źródło finansowania/wydatkowana kwota na 

świadczenie 

dotacja z budżetu państwa 

263 416 

Średnia wysokość zasiłku 480,68 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 

Zasiłki okresowe, są zadaniem własnym gminy, współfinansowanym z budżetu 

państwa. Przyznawane są głównie ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność. 

 

Zasiłek okresowy Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 
174 

Liczba rodzin 174 

Liczba przyznanych świadczeń 692 

Źródło finansowania/wydatkowana kwota                 

na świadczenie 
Dotacja z budżetu państwa 

250 798 

Średnia wysokość zasiłku 362,42 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 



Zasiłki celowe, w minionym roku przyznawano na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb między innymi na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, zakup 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego. 

 

 

Zasiłek celowy 

 

Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 

 
146 

Liczba rodzin 

 
107 

Kwota wydatkowana na świadczenie 58 108 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 

Zasiłki specjalne celowe, przyznano osobom lub rodzinom o dochodach nieznacznie 

przekraczających kryterium dochodowe, w szczególności uzasadnionych przypadkach                            

( np. ponoszone wysokie koszty leków i leczenia) na łączną kwotę 18 860. 

 

Zasiłek celowy na żywność z Programu Wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”, przyznawany był w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub 

żywności. 

 

 

Zasiłek celowy na żywność z Programu 

Wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”. 

 

Świadczeniobiorcy/Finansowanie 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 

 
196 

Liczba rodzin 

 

 
163 

Liczba przyznanych świadczeń 

 

 
677 

Źródło finansowania/wydatkowana kwota                             

na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

76 378 

Środki własne 

100 227 

Średnia wysokość zasiłku 

 

 
260,86 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

Pomoc w formie gorących posiłków w Świadczeniobiorcy/Finansowanie 



ramach Programu Wieloletniego „ Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 

 
387 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

 
199 

Liczba przyznanych świadczeń 

 
52  381 

Źródło finansowania/wydatkowana kwota                 

na świadczenie 

Dotacja z budżetu państwa 

173 222 

Środki własne 

66 173 

Łączny koszt świadczeń 

 
239 395 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi były realizowane w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej, 

realizowały je następujące podmioty: 

 Stowarzyszenia „ Synergia”, 

 Stowarzyszenie „ Wspólny Świat”, 

 pomoc sąsiedzka – usługi opiekuńcze 

 

Formy pomocy 
Liczba 

korzystających 

Wydatkowana kwota na realizację 

świadczenia 

usługi opiekuńcze 

 
4 9 834 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób               

z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

17 
97 537 

 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 

 Gmina Biała Podlaska ponosiła odpłatność za pobyt 25 mieszkańców w DPS na 

łączną kwotę 610 822 zł. 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono  za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie 

posiadały innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
Finansowanie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

Łączna liczba osób – 48 Łączna wydatkowana kwota 23 125 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

 

ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, 

USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, POMOCY OSOBOM 

UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych  

 

Wypłacane świadczenia rodzinne Kwota 

Zasiłki rodzinne 

 
2 267 480 

Urodzenie dziecka 

 
77 845 

Opieka nad dzieckiem w okresie urlopu 

wychowawczego 

 
142 661 

Samotne wychowywanie dziecka 

 
123 783 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 

 
75 540 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 
119 172 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

 
222 238 

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 

 
305 342 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
107 000 

Zasiłki pielęgnacyjne 515 610 



 

Świadczenia pielęgnacyjne 

 

 
720  236 

Zasiłek opiekuńczy 

 
59 934 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

opłacane za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 
95 086 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

 
109 692 

„Za życiem” 

 
8 000 

Świadczenia rodzicielskie 

 
383 467 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

W 2017r. prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach tych działań, 

między innymi : 

 wezwano na wywiad alimentacyjny 72 dłużników, 

 wobec 10 dłużników alimentacyjnych , wszczęto procedurę uznania za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych, 

 wydano 90 wniosków o przyłączenie się do egzekucji komorniczej 

 wysłano 88 informacji do dłużników o przyznaniu funduszu alimentacyjnego 

 

ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY                                        

I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza stanowią odrębne (poza systemem pomocy 

społecznej) zadania. Poniższa tabela zawiera dane o liczbie dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych w 2017 roku. 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych - ogółem 

 
9 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych 
6 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 

niezawodowych 
2 

Ilość dzieci w rodzinach zawodowych 

 
1 

Źródło: dane Urzędu Gminy Biała Podlaska 

Ogółem na rodziny zastępcze z budżetu gminy wydatkowano kwotę  43 643 zł.  



 

Rodziny, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych były pod opieką pracowników socjalnych i asystenta rodziny polegającej na 

: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny poprzez realizowanie planu pomocy rodzinie 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny 

 podnoszenie świadomości w zakresie planowania , funkcjonowania rodziny poprzez 

poradnictwo,  edukację , informowanie i kierowanie do specjalistów oraz współpracę z 

instytucjami 

 praca asystenta z rodziną, 

 pomocy finansowej oraz rzeczowej.                                                                                         

 

Rodziny otrzymywały również wsparcie instytucji i podmiotów działających na rzecz 

dziecka  i rodziny. 

 Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej – pomoc żywnościowa dla 200 

osób, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spotkanie z rodzicami dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej. 

 

REALIZOWANE PRZEZ GOPS FORMY WSPARCIA POZAMATERIALNEGO 

 

Na pomoc niematerialną, świadczoną przez GOPS składają się: 

 praca socjalna 

 kontrakt socjalny 

 poradnictwo specjalistyczne 

 Interwencja Kryzysowa 

 współpraca rodzin z pracownikiem socjalnym i z asystentem rodziny. 

 

 

 

 

 

 



ZASOBY GMINY BIAŁA PODLASKA W ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska 

 

Główne zadania 

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Głównym 

celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy: 

 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

 opiniowanie wydawania zezwoleń  na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  

pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy 

(limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje 

alkoholowe). 

 monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż                            

lub podawanie napojów alkoholowych. 

 



 

W ramach działań Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych : 

 przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

 wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie, pouczając  

o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego, 

 w przypadku, gdy osoba wezwana nie godzi się na dobrowolne leczenie, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, 

osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego, 

 przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu 

poddania się przymusowemu leczeniu, 

 składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. 

 

Działalność Komisji dotycząca procedury leczenia odwykowego w 2017r. 

Bardzo istotnym problemem w działalności Komisji  jest leczenie choroby 

alkoholowej.   

W 2017r. codziennie w Urzędzie Gminy można było uzyskać  poradę w sprawie choroby 

alkoholowej oraz przemocy w rodzinie. Na bieżąco przyjmowano i rozpatrywano wnioski  

o skierowanie na leczenie odwykowe osób z problemem alkoholowym dotkniętych również 

przemocą  w rodzinie.  

W roku 2017 do tutejszej Komisji przyjęto i rozpatrzono 25 wniosków o skierowanie 

osób na leczenie. Najczęściej problem alkoholowy zgłaszają osoby z rodziny: żona, matka, 

teściowa, rodzeństwo,  ale także kuratorzy sądowi lub pedagog szkolny. Zatrważające są też 

niestety, przypadki zgłaszania  na leczenie rodziców przez dzieci. 

W ramach działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska odbyło się 25 posiedzeń Gminnej Komisji, na 

których podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania tj.: 

 kierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 

 kierowano do postępowania sądowego. 



Na posiedzenia Komisji wezwano 25 osób, w celu zmotywowania do podjęcia leczenia 

odwykowego. Z osobami wezwanymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno – 

motywujące                  do podjęcia leczenia. 

Komisja do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej skierowała 22 wnioski o wszczęcie 

postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin przeżywających kryzys w związku  

z alkoholem, przemocą, trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, w którym bezpłatnych 

porad udziela psycholog. Ponadto mieszkańcy Gminy w trudnych sytuacjach życiowych 

kierowani są do Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej. Osoby korzystają  

z porad prawnika i psychologa. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawnym było 

udzielane przez pracowników będących w Urzędzie Gminy. Porady te były udzielane na 

podstawie Porozumienia między Wójtem Gminy Biała Podlaska, a Powiatem Bialskim. 

 

 

Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży. 
 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie 

szczególny nacisk na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Biała Podlaska. Od wielu lat organizowane są kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych 

problemem bezrobocia, alkoholizmu, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie. W ramach 

tych działań odbył się obóz integracyjny dla dzieci i młodzieży w Porosiukach. Dla wielu 

 z dzieci był to pierwszy wyjazd z domu. Rodzice często nie byli w stanie zorganizować 

dzieciom wyjazdu ze względu na problemy finansowe. Przy rekrutacji uczestników obozu 

pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych weszli we współpracę ze Szkołami 

Podstawowymi z terenu Gminy Biała Podlaska.  Na działalność obozu przekazano kwotę 

ponad  30.000 tys. zł. z budżetu GKRPA. 

Podczas obozu integracyjnego dzieci uczyły się spędzać czas bez komputera, 

telewizora. Uświadamiały sobie jakie zagrożenia niosą używki. Uczestniczyły w spotkaniu  

z psychologiem i pedagogiem, podczas których nabyły kompetencje w przeciwdziałaniu 

skutkom trudnej sytuacji  w rodzinie, skutkom uzależnień. Dzieci uczestniczyły w zajęciach 

garncarskich, florystycznych, poznały uroki kajakarstwa uczestnicząc w spływie kajakowym 



zorganizowanym przez instruktora sportów wodnych. Uczestniczyły również w seansie 

filmowym kina w konwencji 3D. Obóz bardzo zintegrował dzieci  z terenu Gminy Biała 

Podlaska i chciałyby ponownie wziąć w nim udział. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Biała Podlaska 

 

Zespół Interdyscyplinarny (ZI) to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 

swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, 

podejmująca współpracę i skoordynowane działania, mające na celu niesienie pomocy 

osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Biała 

Podlaska. 

 Na posiedzeniach członkowie Zespołu dzielą się dobrymi praktykami w obszarze 

przeciwdziałania przemocy domowej i profilaktyki zachowań ryzykownych. Podczas 

posiedzeń ZI omawiane są również problemy zjawiska przemocy występujące w jednostkach 

reprezentowanych przez członków Zespołu. Członkowie Zespołu podejmują działania 

wynikające z procedury „Niebieskie Karty” 

 W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. do Przewodniczącego ZI wpłynęło 56 

„Niebieskich Kart”(48 kart zostało założonych przez przedstawicieli policji, a 8 przez 

pracowników socjalnych). W  42 rodzinach wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”, 

natomiast pomocą GZI przez cały okres sprawozdawczy objętych było 67 rodzin z terenu 

Gminy Biała Podlaska. Zarówno osoby pokrzywdzone, jak i podejrzewane o stosowanie 

przemocy skorzystały ze wsparcia psychologicznego, prawnego i materialnego.  

Przewodniczący GZI wystąpił z trzema wnioskami do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 

o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinach, w celu zabezpieczenia ich zdrowia i 

życia. 

 Obecnie Gminny Zespół Interdyscyplinarny prowadzi 38 procedur „Niebieskie 

Karty”. W ramach procedury zostało powołanych 15 posiedzeń grup roboczych oraz 4 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W w/w okresie GZI zakończył procedury  

„Niebieskie Karty” w 22  rodzinach. 

Oceniając obszar przemocy w rodzinie, można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 

lat znaczną poprawę, zmniejsza się liczba „Niebieskich Kart” zakładanych w rodzinach w 

Gminie Biała Podlaska. 



Niebieskie Karty założone na terenie Gminy Biała Podlaska 

2015 2016 2017 2018 

67 38 46 38 

Źródło: dane Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej 

 

 Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i 

koordynowanie działań podmiotów tj.: pomoc społeczna, Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, oświata ochrona zdrowia i inne 

działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

 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. 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektywnych działań. 

 

 

Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Białej Podlaskiej dotyczące przestępczości na 

terenie gminy Biała Podlaska 

 

Kategorie przestępstw 2015 2016 2017 

Kradzież cudzej rzeczy 34 33 23 

Kradzież z włamaniem 38 21 9 

Rozboje 0 1 0 

Bójka i pobicie 0 1 3 



Niszczenie mienia 10 3 9 

Kradzież samochodu 0 2 1 

Narkotyki 5 8 6 

Uszczerbek na zdrowiu 5 1 1 

Nietrzeźwi kierujący 33 29 19 

Przestępstwa drogowe 38 31 30 

Przestępstwa 

kryminalne 

141 93 78 

Pełen katalog 

przestępstw 

203 149 134 

Źródło: dane Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej 

 

 

II. Wprowadzenie do badań 

 W celu przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy Biała Podlaska 

przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło trzy wybrane grupy mieszkańców: uczniów 

szkoły podstawowej (klasy VI-VII), dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców w punktach 

sprzedaży alkoholu. Łącznie w badaniu wzięło udział 317 osób. Liczbowy rozkład poszczególnych 

grup przedstawia tabela poniżej. 

Uczniowie Szkoły 

Podstawowej  

Dorośli mieszkańcy gminy 

Biała Podlaska 

Sprzedawcy (punkty 

sprzedaży alkoholu) 

157 150 10 

 

Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów 

społecznych, takich jak:  

 problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież, dostępność 

produktów alkoholowych na terenie gminy, 

  problem przyjmowania narkotyków przez młodzież jak również ich dostępność na terenie 

gminy, opinie i postawy wobec substancji psychoaktywnych 

 zjawisko przemocy w rodzinie, postawy i opinie względem tego problemu 



 Poruszona została także kwestia wiedzy odnośnie działań profilaktycznych 

dotyczących problemu alkoholowego, prowadzonych na terenie gminy. Aby analiza ta była 

bardziej miarodajna, badaniem objęto różne grupy wiekowe respondentów. Analiza  

i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem 

planowanych przyszłych działań profilaktycznych na terenie gminy Biała Podlaska.   

III. Problemy społeczne w środowisku  

dzieci i młodzieży 

 

 Zagrożenie dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie 

niepokojącym zjawiskiem i wymaga diagnozowania oraz podejmowania środków zaradczych. 

Celem podjętych badań, była próba określenia obszaru zagrożenia substancjami 

psychoaktywnymi młodzieży wybranych szkół oraz rozmiaru badanego zjawiska. Szczególnie 

uzyskanie informacji na temat obecności substancji psychoaktywnych w środowisku młodych 

ludzi, ich poczucia zagrożenia oraz doświadczenia w tym zakresie. Pod pojęciem substancji 

psychoaktywnych rozumiemy substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego używane 

w celu zmiany stanu psychicznego.   

Problematyka badawcza koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących przyjmowania 

substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu i narkotyków, a także ich dostępności na terenie 

gminy. Respondenci pytani byli także o motywy sięgania po substancje oraz o opinie na temat 

ich rówieśników. Z ankietowaną młodzieżą został także poruszony bardzo trudny temat 

przemocy, zarówno w zakresie ich osobistych doświadczeń, jak i opinii na temat zjawiska. 

 

Technika i narzędzie badawcze 

 Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była 

anonimowa ankieta audytoryjna. Jej zaletą jest wysoki stopień standaryzacji oraz możliwość 

przeprowadzenia w krótkim czasie badania dużej liczby respondentów. Ankietowani byli  

za każdym razem informowani o anonimowości przeprowadzanych badań, co bardzo ważne  

w kontekście tematyki badań. Poruszany temat jest trudny, bywa, że młodzież nie chce 

otwarcie rozmawiać, dlatego ważne jest by respondenci mieli świadomość, że dane 

wykorzystane będą tylko w kontekście badań. 



 Kwestionariusz ankiety składa się z 17 pytań. Zgodnie z europejskim standardem  

badanych zapytano o doświadczenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych  

w ciągu 30 dni przed badaniem, co jest wskaźnikiem bieżącego używania.  

 

 

Badana populacja 

 Ankietowana grupa uczniów to młodzież uczęszczająca do następujących placówek 

oświatowych: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym  

 Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym 

 Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach  

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenice Duże  

 Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie badawczej liczącej łącznie 157 osób, byli to 

uczniowie klas VI i VII. 

 

Miejsce i termin badania 

 Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2018 roku, na terenie szkół w gminie 

Biała Podlaska. 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Młodzi Polacy i alkohol 

 Tytułem wstępu przedstawiamy wybrane wyniki z ogólnopolskiego badania 

dotyczącego picia napojów alkoholowych przez młodzież - ESPAD - przeprowadzone w 2015 

roku. Objęto nim uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas drugich szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 W prezentowanych wynikach badań alkohol okazał się najbardziej popularną 

substancją psychoaktywną wśród młodzieży, przy czym chłopcy piją częściej niż dziewczęta. 

Wyniki badań ESPAD wskazują ponadto, że 83,8% gimnazjalistów oraz 95,8% uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych sięgnęło przynajmniej raz w życiu po jakiś napój alkoholowy. W 

ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem (wskaźnik bieżącego używania) piła 48,6% 

trzecioklasistów  

z gimnazjum i 82,3 % badanych siedemnasto – osiemnastolatków.  

 Dane zebrane w badaniu świadczą, iż najpopularniejszym napojem alkoholowym 

wśród młodzieży jest piwo, w dalszej kolejności wódka i wino. 51,3% trzecioklasistów 

sięgało po piwo, 33,1% po wódkę i 21,1% po wino. Wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 78,9% piło piwo, 65,2% wódkę, a 37,7% wino w ciągu ostatnich 30 dni 

przed badaniem.  



 

 Zaprezentowane dane ilustrują skalę problemu związanego z używaniem alkoholu 

przez współczesną młodzież. Warto je traktować jako dyrektywę do intensyfikacji działań 

profilaktycznych w szkołach. Wynika z nich również, iż osoby pracujące z młodzieżą stają  

w obliczu nowych problemów wychowawczych. Picie alkoholu staje się bowiem 

zachowaniem powszechnym wśród młodzieży i nie dotyczy on już tylko tzw. trudnej 

młodzieży i osób dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych. Poza tym w okresie ostatnich 

lat wzrosły wskaźniki picia alkoholu przez dziewczęta, nieznacznie tylko różniąc się od 

poziomu wskaźnika chłopców.  

 Młodzież pije z wielu różnych powodów. Najczęściej za przyczynę picia alkoholu 

uznaje się presję otoczenia i trudność radzenia sobie z sytuacjami namawiania przez 

rówieśników. Powodem mogą też być negatywne wzorce prezentowane przez dorosłych. 

Dzieci od małego patrzą na pijących rodziców i nabierają przeświadczenia, że to nic złego. 

Na pytanie dlaczego piją, często mówią, że alkohol pomaga im w pozbyciu się stresu i 

pozwala im zapomnieć o kłopotach w domu lub w szkole. Czasami robią to na złość rodzicom 

lub nauczycielom. Jest to czasami także forma zachowań autoagresywnych. Pijąc alkohol 

zyskują pozorne uznanie w oczach rówieśników. Jest to dla nich sposób na uzyskanie 

akceptacji kolegów i koleżanek. O powody sięgania po alkohol zapytani zostali także nasi 

młodzi respondenci. Wyniki przedstawimy w dalszej części raportu. 

 Dla dzieci i młodzieży alkohol wydaje się atrakcyjny, bo uważają, że bez niego nie ma 

dobrej zabawy. Nie przejmują się zdrowiem, konsekwencjami uzależnienia i problemami, 

które może wywoływać, uważając że to ich nie dotyczy, a ponieważ brakuje im wiedzy na 
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temat skutków oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę człowieka, alkohol zbiera 

wśród młodzieży znaczne żniwo. Niestety nawet pomimo szeroko prowadzonych działań 

profilaktycznych oraz prób przekazywania młodzieży wiedzy na temat skutków picia 

alkoholu, młodzi ludzie podejmują niewłaściwe decyzje. 

 Znaczący wpływ na sięganie przez młodzież po napoje alkoholowe, zwłaszcza te 

niskoprocentowe, mają media. Reklamy przekonują, że piwo to napój orzeźwiający, który 

kojarzy się z zabawą, energią, młodością. Okazuje się, że aż 82% młodzieży uważa, że piwo 

nie jest alkoholem. Reklamy piwa pojawiające się w czasie największej oglądalności 

przedstawiają ludzi szczęśliwych, zrelaksowanych, otoczonych przyjaciółmi. Młodzi 

identyfikując się z bohaterami reklam, chcą spędzać czas podobnie. Browary dążą, by ich 

wizerunek odbierany był pozytywnie, wbrew zakazowi ustawodawcy sponsorują sport, akcje 

charytatywne, organizują pikniki i biesiady, po to by przyciągnąć młodego człowieka, chcąc 

pozyskać nowego potencjalnego konsumenta.  

  

 

 

 

Młodzież z terenu gminy, a używanie alkoholu 

 W przestrzeni publicznej często możemy spotkać się z równego rodzaju mitami  

i nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi samego alkoholu, jak i problemu uzależnienia 

w ogóle. Wiele osób, w tym także młodzież, usiłując usprawiedliwić swoje picie, dorabia do 

tego odpowiednią ideologię. Poproszono zatem młodych ludzi o ustosunkowanie się do 

stereotypu odnośnie szkodliwości alkoholu niskoprocentowego, który jest szczególnie 

zakorzeniony  

w polskiej świadomości społecznej.  

Zanim jednak młodzi ludzie odpowiedzieli na pytanie dotyczące owego stereotypu, 

zostali zapytani o to czy według nich alkohol jest szkodliwy dla zdrowia. 

Zdecydowana większość młodych ludzi jest zdania, że alkohol jest substancją 

szkodliwą dla zdrowia – 96% wyraziło taką opinię. Może cieszyć taka postawa młodych 

ludzi, sugerująca, że dają oni sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą picie alkoholu. 



 

 Zapytaliśmy naszych respondentów także o to, czy uważają, iż alkohol zawarty w 

piwie jest inny i mniej groźny dla zdrowia niż w wódce. 

 Tutaj odpowiedzi młodzieży okazały się bardziej zróżnicowane. Co prawda znów 

większość nie zgadza się z tym powszechnym i szkodliwym mitem odnośnie mniejszej 

szkodliwości napojów niskoprocentowych, jak np. piwo – 64% uczniów wyraziło takie 

zdanie. Natomiast nadal spora część uważa piwo za mniej szkodliwe – 36% uczniów szkoły 

podstawowej tak twierdzi. 
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Należy w tym miejscu stanowczo podkreślić, że szkody zdrowotne mogą pojawić się 

także u osób, które piją tylko i wyłącznie piwo, z czego młodzież bardzo rzadko zdaje sobie 

sprawę. Wypicie jednej szklanki 250 ml piwa o mocy 5% powoduje wprowadzenie do 

organizmu takiej samej ilości alkoholu, co wypicie małego kieliszka (30ml) wódki o mocy 

40%, lub lampki (100ml) wina o mocy 12%. Alkohol, nieważne w jakim napoju zawarty, 

działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Ponadto obecnie wiek inicjacji 

alkoholowej drastycznie się obniżył, co istotne nadal się obniża, a jak donoszą najnowsze 

badania przypada obecnie na 12 rok życia, czyli szóstą klasę „podstawówki”. 

 Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa 

alkohol oczekuje korzyści, chce zaspokoić jakieś swoje potrzeby – chce poprawić sobie 

nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się, 

zapomnieć  

o problemach. Podobnie jest w przypadku ludzi młodych. 

 By zgłębić problem zapytaliśmy uczniów dlaczego ich zdaniem młodzież sięga po 

alkohol. Trzeba zaznaczyć, że respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź na to 

pytanie.  

 

 

Największa część badanej młodzieży uważa, że młodzież sięga po alkohol po to, by 

poczuć się dorosłym – 61% uczniów jest tego zdania. Dla nas dorosłych jest to z jednej strony 
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informacja przykra, z drugiej zaś powinna budzić w nas większe poczucie odpowiedzialności 

za młodzież, ponieważ ta ich opinia świadczy o niewłaściwych wzorcach przekazywanych 

młodzieży przez dorosłych, przede wszystkim przez rodziców. Kolejnym powodem jest 

według uczniów chęć dobrej zabawy – 45% wskazań oraz chęć dopasowania się do kolegów 

– 42% uczniów wskazało tą odpowiedź. Może to świadczyć o tym, że młodzież ma kłopot z 

radzeniem sobie z presją grupy oraz asertywną postawą wobec sytuacji namawiania przez 

kolegów/koleżanki do picia alkoholu. Znajduje to potwierdzenie w odpowiedziach „inne”, na 

które wskazało 11% uczniów i jednocześnie wymieniało takie powody, jak: „za namową 

innych”, „żeby nie być słabszym”, „żeby się pokazać”, „chcą spróbować”. 

 

 Każde picie alkoholu przez młodych ludzi może nieść ze sobą zagrożenie i ryzyko 

wystąpienia poważnych szkód zarówno zdrowotnych, emocjonalnych, jak i rozwojowych. 

Uzależnienie jest tylko jedną z możliwych konsekwencji używania alkoholu i zwykle jest to 

konsekwencja odroczona w czasie. Alkohol działający na młody organizm, może wywoływać 

w nim nieodwracalne szkody. Nie należy tego zagrożenia ignorować, ponieważ na powstanie 

uzależnienia ma wpływ wiek, w którym dana osoba rozpoczyna picie, co z kolei jest związane 

z dojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. 

 Interesowały nas także osobiste kontakty młodzieży z alkoholem, dlatego zostali 

zapytani o to czy kiedykolwiek pili jakiś napój alkoholowy.  

 

 Uzyskane wyniki są bardzo niepokojące – już wśród uczniów szkoły podstawowej 

są osoby, które piły alkohol i to 24%. Oznacza to, iż alkohol jest niestety rozpowszechnioną 
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substancją psychoaktywną wśród badanej grupy młodzieży. Przypomnijmy tylko, że badani to 

osoby w wieku 12-14 lat. 

Respondenci zostali również zapytani o to z kim po raz pierwszy pili alkohol. Na 

pytanie odpowiedzi udzielili respondenci, którzy wcześniej deklarowali picie alkoholu 

kiedykolwiek  

w życiu. Z pozostałej grupy osób, które nie miały wcześniej kontaktu z alkoholem część 

zaznaczyła w tym pytaniu odpowiedź „inne”, deklarując przy tym, ze z nikim nie pili 

alkoholu. Analizując okoliczności pierwszego kontaktu z alkoholem, na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, że część respondentów przyznała, że po raz pierwszy piła z osobami 

dorosłymi – 16% uczniów wskazało rodzica, natomiast 14% innego dorosłego członka 

rodziny.  Największa część natomiast przyznaje się do picia alkoholu w towarzystwie 

rówieśników - 56% udzieliło takiej właśnie odpowiedzi, jakby potwierdzając wcześniejsze 

założenia o tym, że młodzież ma kłopot z radzeniem sobie z presją grupy rówieśniczej. 

 

 Wyniki te wskazują także niestety, że istnieje pewne przyzwolenie na spożywanie 

alkoholu wśród osób dorosły oraz w rodzinie, co może być bardzo szkodliwe i nieodwracalne  

w skutkach! Alkohol, obok nikotyny, staje się coraz bardziej akceptowaną społecznie 

substancją psychoaktywną, a jego picie przez nieletnich pomimo wielu rygorystycznych 

przepisów, staje się na tyle popularne, że niestety przestaje budzić sprzeciw u dorosłych. 

Bezsprzecznie należy reagować na zaistniałą sytuacje. 

 Zapytaliśmy także młodych respondentów o to, kiedy ostatnio pili alkohol. Zgodnie  

z europejskim standardem, doświadczenia związane z używaniem alkoholu w ciągu 30 dni 
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przed badaniem są wskaźnikiem bieżącego używania. Odpowiedzi znów udzielali uczniowie, 

którzy wcześniej zadeklarowali picie alkoholu. 

 

Większość młodych respondentów mówi o eksperymentowaniu z alkoholem i 

spożyciu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem – 62% uczniów udzieliło takiej 

odpowiedzi.  

O bieżącym użytkowaniu mówi 38% pytanych uczniów. 

Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji upijania się przez młodzież napojami 

alkoholowymi. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że fakt upijania się, a co za tym idzie 

występowanie utraty pamięci tzw. „luk pamięciowych” wywołane alkoholem, jest jednym z 

kryteriów ryzykownego spożywania napojów alkoholowych. Jest to więc istotny moment, aby 

uważniej przyjrzeć się własnemu wzorcowi picia. Ponadto badania dowodzą, iż młodzi ludzie 

uzależniają się od alkoholu znacznie szybciej. Spożywanie alkoholu przed osiągnięciem 

dojrzałości może skutkować uzależnieniem już po 5 – 6 miesiącach. Przyjmowanie alkoholu 

w tak młodym wieku, może także prowadzić do nieodwracalnych zmian w układzie 

nerwowym człowieka.  
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Niestety są  wśród uczniów szkoły podstawowej osoby, które zadeklarowały, że zdarzyły im 

się incydenty upicia się – 2% uczniów udzieliło takiej odpowiedzi. Trzeba w tym miejscu 

zaznaczyć, że odpowiedzi udzieliła cała grupa badanych osób. 

Należy także podkreślić, że upijanie się, różnie definiowane w poszczególnych 

opracowaniach, uważane jest za wzorzec picia wiążący się z niekorzystnymi konsekwencjami 

zarówno społecznymi, jak i zdrowotnymi. Według badań zachorowalność i śmiertelności 

populacji, prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych wypadków i obrażeń jest większe 

wśród osób upijających się. 

 Według Ministerstwa Zdrowia, Polacy piją coraz więcej. W ciągu ostatnich dwóch 

dekad zmieniły się jednak preferencje Polaków jeśli chodzi o rodzaj spożywanych napojów 

alkoholowych. Dominuje piwo, którego statystyczny Polak wypija rocznie 97 litrów. Na 

drugim miejscu jest wódka i napoje wysokoprocentowe, a na trzecim wino, którego pozycja 

jest najbardziej stabilna.  

 Młodzież, a nierzadko nawet osoby dorosłe uważają piwo za napój na tyle lekki  

i niegroźny, że spokojnie można je pić w dużych ilościach. Młodzi ludzie zostali zatem 

zapytani o rodzaj alkoholu po jaki sięgają najczęściej. Na pytanie odpowiadali uczniowie, 

którzy zadeklarowali kontakt z alkoholem, natomiast niejednokrotnie zaznaczali więcej niż 

jedną odpowiedź. 
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 Największy odsetek badanej młodzieży wskazał na piwo jako alkohol spożywany 

najczęściej – 54% uczniów. Fakt ten potwierdza się w ogólnopolskich badaniach, gdzie 

pierwsze miejsce, jeśli chodzi o rodzaj spożywanego alkoholu już od wielu lat zajmuje piwo. 

Niepokoić mogą odpowiedzi uczniów, którzy wskazywali na wódkę jako najczęściej 

spożywany alkohol, a więc na alkohol wysokoprocentowy. 

 W kolejnym pytaniu, zapytaliśmy młodzież o to, czy kiedykolwiek samodzielnie 

kupili alkohol. W myśl obowiązującego w naszym kraju prawa, sprzedaż alkoholu osobom 

nieletnim jest zakazana, a na sprzedawcach ciąży obowiązek legitymowania młodych osób 

chcących nabyć alkohol. Odpowiedzi udzielali wszyscy uczniowie. 

 Wśród badanych uczniów szkoły podstawowej 2% grupy deklaruje, że kupiło alkohol 

samodzielnie. Świadczyć to może o tym, że prawo dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu 

nieletnim nie jest do końca na terenie gminy Biała Podlaska respektowane. Należy zatem 

wzmacniać tendencję kontroli i dążyć do całkowitego zaniku incydentów sprzedaży alkoholu 

osobom niepełnoletnim. Być może warto także podjąć działania informacyjne dotyczące 

aspektów prawnych sprzedaży alkoholu wśród sprzedawców. 
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Warto w tym miejscu nadmienić, że w najnowszym raporcie dotyczącym państw Unii 

Europejskiej Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia swoje rekomendacje co do tego, 

jakimi sposobami walczyć z problemami alkoholowymi. Jedną z głównych strategii jest 

ograniczanie dostępności alkoholu dla konsumentów, ponieważ z badań płynie 

jednoznaczny wniosek – większa dostępność to większe spożycie i więcej problemów. 

Dlatego tak ważna jest  

kontrola sprzedaży alkoholu, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby młode. 

 

 

 

 

 

 

Młodzi Polacy i narkotyki 

 Badania przeprowadzone na terenie Polski wskazują, że problem narkotykowy dotyczy 

coraz większej liczby młodych osób. Zgodnie z wynikami badań ESPAD z 2015 roku do szerokiej 

grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą takie substancje legalne jak 
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leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz szeroka gama substancji nielegalnych. 

Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, których produkcja i handel  

są czynami zabronionymi przez prawo. W języku publicystyki substancje te często nazywane 

 są narkotykami.  

 Dane pokazują, że wśród uczniów klas gimnazjalnych na pierwszym miejscu pod 

względem rozpowszechnienia eksperymentowania znajdują się marihuana i haszysz (25,0%). 

Wśród uczniów klas starszych - ponadgimnazjalnych na pierwszym miejscu również znajdują się 

marihuana  

i haszysz (43,0%). 

 

 Rozpowszechnienie podejmowania prób z substancjami psychoaktywnymi innymi niż 

alkohol i tytoń zależne jest od płci. Związek między używaniem substancji a płcią występuje na 

obu poziomach nauczania – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Chłopcy częściej deklarują 

próby używania praktycznie wszystkich substancji poza lekami uspokajającymi i nasennymi. 

Eksperymentowanie z lekami uspokajającymi i nasennymi znacząco bardziej rozpowszechnione 

jest wśród dziewcząt. Jednak próby łączenia alkoholu z tabletkami spotyka się tak samo często 

wśród dziewcząt, jak wśród chłopców.  

 Wyniki badań ESPAD pokazały nam kilka interesujących zmian na scenie narkotykowej 

kraju. Przede wszystkim odnotowuje się dalszy wzrost odsetka uczniów, którzy deklarowali 

używanie przetworów konopi (marihuany lub haszyszu). W 2015 roku odnotować jednak trzeba 
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wyraźny wzrost dostępności przetworów konopi, podczas gdy dostępność narkotyków 

syntetycznych pozostaje w trendzie spadkowym, przynajmniej jeśli za wskaźnik przyjmiemy 

deklarację bardzo łatwego dostępu.  

 W 2015 roku w badaniach ESPAD po raz kolejny zapytano młodzież o używanie 

„dopalaczy”. Rozszerzono także ankietę o dodatkowe pytania na ich temat w celu zgłębienia ich 

niechlubnego fenomenu. Niemal wszyscy respondenci słyszeli o „dopalaczach”, jednak tylko 10% 

uczniów klas trzecich gimnazjów i 8,4% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych było 

kiedykolwiek w sklepie z „dopalaczami”. Można jednak stwierdzić, że „handel” przeniósł się do 

Internetu. Odsetek uczniów, którzy kiedykolwiek używali „dopalaczy”, jest niższy niż w 2011 

(10,3% gimnazjalistów i 12,6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych). W czasie ostatnich 30 dni 

przed badaniem po te substancje sięgało 4,3% badanych z młodszej i 3,0% ze starszej grupy 

badanych. Używanie „dopalaczy” jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród 

dziewcząt.  

 Spośród substancji nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępność przetworów konopi. 

Dostępność „dopalaczy” oceniana jest przez młodszych badanych podobnie jak dostępność 

marihuany, zaś przez starszych nawet nieco wyżej.  

 Szczególnym wyzwaniem jest wzrost rozpowszechnienia używania przetworów konopi do 

poziomu, który dotychczas nie był notowany w Polsce. W połączeniu z rosnącym przekonaniem 

młodzieży o mniejszym – w porównaniu z innymi narkotykami – ryzyku szkód związanych z ich 

używaniem, można oczekiwać dalszego wzrostu rozpowszechnienia w przyszłości. Nie można 

wykluczyć, że grunt pod wzrost zainteresowania przetworami konopi przygotowało 

upowszechnianie się „dopalaczy”, a następnie radykalne zamknięcie do nich dostępu. Popyt na 

substancje psychoaktywne inne niż alkohol, rozbudzony przez łatwo dostępne i reklamowane jako 

bezpieczne „dopalacze”, po zablokowaniu ich podaży mógł skierować się na przetwory konopi. 

Warto dodać, że w ostatnich latach bardzo mocno ożywił się ruch zwolenników legalizacji 

marihuany, a w debacie publicznej coraz częściej pojawiały się głosy kwestionujące szkodliwość 

tej substancji. W ostatnim czasie rozgorzała także dyskusja odnośnie zastosowania przetworów 

konopi w celach medycznych. Szczątkowe informacje jakie posiada młodzież, stawiają chociażby 

marihuanę w pozytywnym świetle jako środek nieszkodliwy, a nawet leczniczy. Dlatego tak 

ważna jest edukacja młodzieży w tym zakresie. 

 

Młodzież a narkotyki 



 

 Wiele badań wykazało, że współczesna młodzież eksperymentuje równolegle  

z różnymi substancjami psychoaktywnymi, zarówno legalnymi, jak i nielegalnymi. 

Substancje nielegalne wprawdzie nie są reklamowane wprost, jednak narkotykowe wizje i 

doznania są często obecne w kulturze masowej, przede wszystkim na forach internetowych 

adresowanych do młodzieży czy choćby w popularnych piosenkach. Konsumpcja narkotyków 

w młodym pokoleniu wzrasta. Dlatego działania zmierzające do ograniczania popytu na 

narkotyki wydają się ciągle podejściem, z którym można wiązać duże nadzieje.  

 By móc bliżej przyjrzeć się zjawisku na początku zapytaliśmy młodych respondentów 

czy zgadzają się z podziałem narkotyków na tzw. „twarde” i „miękkie”.  

 

 

 

Odpowiedzi młodych ludzi podzieliły się pomiędzy wszystkie trzy możliwości, jednak 

najwięcej uczniów nie ma zdania w tej kwestii – 77%. Co dziesiąty badany jednak, uważa ów 

podział za właściwy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że istniejący podział na narkotyki 

„twarde” i „miękkie” nie jest właściwy, a wręcz można powiedzieć, ze jest szkodliwy. Należy 

zdawać sobie sprawę, że jeden i drugi rodzaj to po prostu narkotyk, który w takim samym 

stopniu prowadzi do uzależnienia, a stosowanie owego podziału wprowadza jedynie w błąd 

młodych ludzi, którzy myślą, że narkotyki „miękkie” są bezpieczne. Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii stanowczo mówi o tym, by nie używać podziału na narkotyki 

„twarde” i „miękkie”, zwłaszcza prowadząc działania profilaktyczne wśród młodzieży. 
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 Zapytaliśmy respondentów także o to, czy znają ze swojego otoczenia osoby, które 

„biorą” narkotyki.  

 

 

Pośród badanej młodzieży największa jej część stwierdziła, że nie zna osoby, która 

miałaby bezpośredni kontakt z narkotykami – znacząca większość uczniów, bo 81% 

zadeklarowało taką odpowiedź. Mimo to pojawiały się odpowiedzi, że respondenci znają 1 

lub 2 takie osoby (12% uczniów  udzieliło takiej odpowiedzi), a nawet takie, które twierdzą, 

że znają w swoim otoczeniu więcej niż pięć osób używających narkotyków. Trzeba na ten 

fakt zwrócić szczególną uwagę, gdyż każdorazowy kontakt młodego człowieka z osobą 

używającą substancji psychoaktywnych zwiększa także u niego ryzyko wystąpienia takich 

zachowań. 

 Z używaniem narkotyków związane są pewne umowne poziomy zaawansowania. 

Mówi się o tzw. fazie eksperymentowania. Niestety niezwykle rzadko zdarza się, że osoby 

eksperymentujące z narkotykami, poprzestają na tej fazie. Ci, którzy nie rezygnują, wchodzą 

w kolejną fazę, którą można nazwać fazą używania substancji, która może się przerodzić  

w nadużywanie i uzależnienie. Wielu specjalistów jest zdania, że np. co do heroiny w ogóle 

nie da się mówić o fazie używania, bo praktycznie każde jej „użycie” jest już nadużyciem. 

Podobnie sprawa ma się w przypadku dopalaczy, a te niestety są znaczenie bardziej dostępne.  

 Zapytaliśmy młodych respondentów o ich własne doświadczenia z narkotykami. 
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Pośród ankietowanych uczniów szkoły podstawowej 3% badanych przyznało, że 

miało kontakt z narkotykami. Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli chodzi o narkotyki 

nie można mówić o bezpiecznej dla organizmu ilości czy o racjonalnym i kontrolowanym ich 

używaniu. Nawet jednorazowe przyjęcie narkotyku może skutkować uzależnieniem. 

 Zapytaliśmy także uczniów o to, kiedy ostatnio mieli kontakt z narkotykami, tak więc 

pytanie dotyczyło bieżącego wskaźnika używania narkotyków (w ciągu ostatnich 30 dni) oraz 

eksperymentowania z nimi (w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Na to pytanie udzielały 

odpowiedzi osoby, które deklarowały kontakt z narkotykami. Wszyscy stwierdzili, że 

kontakt 

 z narkotykami mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, mowa zatem  

o eksperymentowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież a przemoc 

3

97

0

20

40

60

80

100

120

TAK NIE

Czy kiedykolwiek zażywałeś jakieś narkotyki?



Zagrożenie dzieci i młodzieży przemocą, niestety zwłaszcza przemocą stosowaną 

wobec młodych ludzi przez najbliższych, jest szczególnie niepokojącym zjawiskiem, 

mającym miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Z badań wynika, że ofiarami przemocy  

w rodzinie są przede wszystkim dzieci. Niestety większość sytuacji przemocowych wobec 

dzieci pozostaje ukryta „w czterech ścianach”, gdzie nie ma świadków i możliwej 

bezpośredniej pomocy. Dlatego też zjawisko to wymaga diagnozowania i podejmowania 

środków zaradczych, zanim przybierze ono jeszcze bardziej krzywdzącą formę. Celem 

podjętych badań, była próba określenia obszaru zagrożenia młodzieży wybranych szkół 

oraz rozmiaru badanego zjawiska, a także postawy młodych ludzi wobec zachować 

przemocowych. Warto w tym miejscu zdefiniować pojęcie przemocy w rodzinie, bo to 

właśnie na niej skupiały się prowadzone badania.  

Zgodnie z  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 

lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego),  

a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności 

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

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. 

           Z „Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci” z 2015 roku, 

przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) 

wynika, że przeważająca większość polskich nastolatków – 71% doświadczyła w swoim 

życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. W porównaniu do podobnych badań 

przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, skala krzywdzenia dzieci w 

naszym kraju, zwłaszcza przemocy fizycznej ze strony dorosłych jest znacząco wyższa: w 

Polsce odsetek osób które przemocy doświadczyły wynosi 21% natomiast w Wielkiej 

Brytanii trzy razy mniej, bo 7%. 

 Z tych samych badań wynika, że respondenci (młodzież w wieku 11-17 lat) 

najczęściej doświadczają przemocy rówieśniczej – 59%. Ofiarami przemocy ze strony osób 

dorosłych padło 34% badanych. Co istotne niemal co piąty z respondentów (18%) był 

świadkiem przemocy. Najważniejsze wyniki przedstawia wykres poniżej. 



 

 W styczniu 2012 roku weszła w życie ustawa O wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która została wprowadzona: „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej 

ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości  

i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla 

zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności” (Ustawa O wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011 roku)), określająca wiele nowych 

zadań z zakresu wspierania rodziny. Warto także wspomnieć, że z dniem 13 lipca 2017 roku 

weszła w życie nowelizacja Kodeksy Karnego zaostrzająca m.in. kary dla sprawców 

przemocy wobec dzieci oraz wprowadzająca prawny obowiązek każdego obywatela do 

reagowania i zgłaszania sytuacji, gdy posiada on wiedzę o ciężkim przestępstwie 

popełnionym wobec dziecka.  

 Około dwóch piątych dorosłych Polaków (42%) uważa, że potrzebna jest zmiana 

przepisów w celu zapewnienia dzieciom właściwej ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Mniej więcej tyle samo osób (41%) jest natomiast zdania, że obecnie obowiązujące przepisy 

prawa  

w wystarczającym stopniu chronią dzieci, trzeba je tylko lepiej egzekwować. Zdania więc są 

podzielone. Z przedstawionych danych wynika jasno, że problem przemocy wobec dzieci  

i młodzieży jest nadal aktualny. Należy bezsprzecznie podejmować działania mające na celu 

zmniejszenie, a docelowo całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest 
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prowadzenie diagnozy zjawiska, gdyż bez informacji nie można podejmować działań, 

ponieważ mogą okazać się niewystarczające. 

 Nieco tytułem wstępu i nawiązania do poprzednich pytań poprosiliśmy młodych 

ludzi, by ustosunkowali się do dość powszechnego stwierdzenia odnośnie uzależnień i 

przemocy w rodzinie. 

 

 Zdecydowana większość młodych ludzi uważa, że uzależnienia są przyczyną 

przemocy w rodzinie – 70% uczniów szkoły podstawowej jest tego zdania. Trudno tutaj nie 

zgodzić się  

z młodzieżą, uzależniania faktycznie są jedną z przyczyn przemocy w rodzinie, ale 

oczywiście nie jedyną i trzeba pamiętać o tym, że nie tylko w rodzinie np. z problemem 

alkoholowym może występować przemoc. 

Przemoc jest niestety ciągle w naszym społeczeństwie oraz w społecznościach 

lokalnych swego rodzaju tematem „tabu”. Ludzie, zarówno dorośli, jak i młodzież rzadko 

przyznają się do tego, że są ofiarami przemocy, a wręcz przeciwnie, często ukrywają ten fakt 

przed innymi.  

Zapytaliśmy naszych młodych respondentów z jakimi formami przemocy się 

zetknęli. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 41% uczniów. Sporadycznie wskazywali 

więcej niż jedna odpowiedź. Wykres przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi grupy, 

która z przemocą się zetknęła chociaż można przypuszczać, że nie wszyscy uczniowie 
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przyznali się do doznawania przemocy w rodzinie, ale i ten odsetek, który odpowiedział 

twierdząco jest już dość spory. 

 

  Najliczniejsza grupa respondentów zetknęła się z przemocą psychiczną (grożeniem, 

szantażowaniem, mówieniem brzydkich wulgarnych słów na drugą osobę, wyzwiskami, 

ograniczeniem swobody, wyśmiewaniem) – 46% udzieliło takiej odpowiedzi oraz przemocą 

fizyczną (biciem, kopaniem, policzkowaniem, popychaniem, drapaniem) – 36% uczniów 

wskazało na tą odpowiedź. Co niezwykle niepokojące to to, że pośród respondentów są 

osoby, które miały styczność z przemocą seksualną – 4% uczniów szkoły podstawowej 

przyznało się do tego faktu. 

Każda z wymienionych powyżej form przemocy pozostawia po sobie ślady, które 

mają negatywny wpływ na dalsze życie osoby pokrzywdzonej, świadka, a także sprawcy 

przemocy. Trzeba pamiętać, ze konsekwencje dotyczą wszystkich tych osób. W przypadku 

przemocy  

w rodzinie można mówić o konsekwencjach krótko- i długoterminowych. Pośród skutków 

krótkoterminowych doznawania przemocy u dzieci można wyróżnić: cierpienie, złość, 

poczucie winy, zaburzenia łaknienia i snu, zachowania agresywne, zachowania ryzykowne, 

myśli samobójcze, zaburzenia związane z nastrojem jak depresja, zamknięcie w sobie  

i izolacja, zaburzenia rozwoju mowy. Mówiąc o konsekwencjach długofalowych to m.in.: 
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zaburzenia lękowe, depresyjne, poczucie słabości, nieumiejętność tworzenia 

satysfakcjonujących relacji, zaburzenia odżywiania, podejmowanie zachowań ryzykownych. 

Zapytaliśmy młodych respondentów do kogo zwróciliby się o pomoc, gdyby wobec 

nich była stosowana przemoc. Uczniowie często zaznaczali więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Do rodziców zwróciłaby się największa część pytanej młodzieży – aż 62% uczniów 

szkoły podstawowej. Spora część, bo 18% uczniów  zwróciłaby się po pomoc do 

nauczyciela. Młodzi ludzie zwrócili by się także o pomoc do kolegi lub koleżanki – tak 

odpowiedziało 20% ankietowanych uczniów. Wskazując na inne osoby/instytucje młodzież 

mówiła o zaufanych osobach, telefonie zaufania czy też policji. 

Jak widać mimo tego, że dzieci często są ofiarami przemocy stosowanej wobec nich 

przez osoby dorosłe, pomimo to nadal darzą dorosłych największym zaufaniem. Bardzo 

ważne jest, by nigdy sygnał od dziecka mówiący o przemocy nie był przez nas – dorosłych 

bagatelizowany czy pomijany. Istotne jest też informowanie młodych ludzi o formach 

pomocy w przypadku bycia ofiarą/świadkiem przemocy, instytucjach pomocowych, 

konkretnych adresach czy telefonach, z których mogą w razie potrzeby skorzystać. 

 Młodzi respondenci zapytani również zostali o przyczyny przemocy w ich opinii.  

W odpowiedzi na to pytanie mogli zaznaczyć kilka z podanych odpowiedzi. 
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Ankietowani uczniowie szkoły podstawowej jako najczęstszą przyczynę przemocy w 

rodzinie wskazali złą atmosferę w domu – 54%, naśladowanie zachowań innych osób – 53% 

oraz chęć przynależności do grupy – 50% udzieliło takiej odpowiedzi. Osoby, które 

wskazywały odpowiedź „inne” mówiły o naśladowaniu rodziców, chorobie psychicznej oraz 

o chęci „wyżycia się”. 

Teorii odnośnie powstawania agresji jest wiele, żadna jednak z nich w żaden sposób 

nie usprawiedliwia czynów agresywnych wobec innych osób. Możemy mówić o pewnym 

„profilu sprawcy przemocy” – bardzo często jest to osoba przekonana o swoim oczywistym 

prawie do decydowania w imieniu innych, mająca autorytarne i sztywne poglądy, 

charakteryzująca się niskim poziomem empatii, małą wrażliwością, niskim poczuciem 

własnej wartości, brakiem umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych  

i problemem z przeżywaniem złości, gniewu czy frustracji. Jednakże posiadanie określonych 

cech nie zmusza nas do podejmowania zachowań przemocowych, ani w żaden sposób ich 

nie usprawiedliwia. Bardzo ważne jest by przekazywać młodym ludziom bardzo istotną i 

wyraźną informację o braku przyzwolenia i usprawiedliwienia stosowania przemocy. 

Stosowanie przemocy wobec innych nie jest czym zwyczajnym i nie może być czymś 
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powszechnym,  

a niestety tak często myślą młodzi ludzie. 

 

 

IV. Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych 

mieszkańców gminy Biała Podlaska 

 

 

Temat i cel badania 

 

 Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych 

zagrożeń i problemów społecznych, przede wszystkim problemu alkoholowego, zjawiska 

używania narkotyków, zjawiska przemocy, a także oszacowanie skali występowania tych 

zjawisk w badanej gminie. 

 

Technika i narzędzie badawcze 

 Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w niniejszym badaniu była 

anonimowa ankieta rozdawana. Jest to forma ankiety bezpośredniej, którą ankieter rozdaje  

w określonych miejscach np. na ulicach. Przy każdorazowym wypełnianiu ankiety, 

respondent był informowany o jej anonimowości oraz o wykorzystaniu badań w celach analiz 

statystycznych, stanowiących podstawę do konstruowania programów pomocowych  

w gminie.  

 Kwestionariusz ankiety składał się z 16 pytań oraz metryczki. 

 

Badana populacja 

 Badaniem objęta została grupa 150 dorosłych mieszkańców gminy Biała Podlaska,  

z czego 65% stanowiły kobiety, natomiast pozostałe 35% stanowili mężczyźni. 

 

Miejsce i termin badań 

Badanie przeprowadzone zostało w II kwartale 2018 roku na terenie gminy Biała Podlaska. 



Rezultaty badań 

Najważniejsze problemy społeczne w opinii dorosłych 

mieszkańców 

  

 W pierwszym zadanym pytaniu poprosiliśmy mieszkańców o uszeregowanie 

problemów społecznych od najważniejszego do najmniej ważnego według nich. Jako 

najważniejszy mieszkańcy wskazali picie alkoholu przez młodzież, kryzys moralny oraz 

przemoc w rodzinie. Na kolejnych miejscach znalazły się: przemoc i agresja na ulicy, 

bezrobocie, alkoholizm, przestępczość, narkomania, sytuacja mieszkaniowa, spadek stopy 

życiowej oraz zły stan zdrowia społeczeństwa. Pierwsze trzy pozycje wskazane przez 

mieszkańców gminy, powinny wyznaczać kierunek działań jakie są podejmowane na terenie 

gminy odnośnie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 Problem przemocy, pomimo wielu działań zakrojonych na szeroką skalę, jest w Polsce 

nadal bardzo aktualny co także widać w otrzymanych wynikach badań. Działania mające na 

celu wyeliminowanie zachowań przemocowych zwłaszcza pośród dzieci i młodzieży i wobec 

nich, są niestety niewystarczające. Dlatego należy skupić się na działaniach profilaktycznych 

mających na celu zmniejszenie liczby osób, które doznają przemocy, edukowanie w zakresie 

reagowania i pomocy ofiarom. 
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Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy 

społeczne 

 Mieszkańcy gminy Biała Podlaska zostali zapytani o to, czy alkohol zawarty  

w piwie jest inny i jednocześnie mniej szkodliwy niż w wódce. 

 Alkohol zawarty w piwie jest tak samo szkodliwy według większości badanych osób 

– 85% wyraziło taka opinię, natomiast 15% uważa, że jest on inny niż w wódce i tym samym 

mniej szkodliwy. 

 

 Trzeba podkreślić, że alkohol zawarty w piwie, czy ten zawarty w wódce jest to ta 

sama substancja, a różnica polega jedynie na zmiennej ilości czystego alkoholu czyli 

zawartości procentowej w różnych napojach alkoholowych. Błędna opinia na temat tego, że 

piwo czy wino zawierają w sobie mniej szkodliwy alkohol, mogła wziąć się z tego, jakiej 

ilości trunku potrzeba by wprowadzić się w stan upojenia.  

 Następnie zapytaliśmy respondentów o postawę względem dostępności alkoholu. 

Poprosiliśmy badanych o określenie, czy uważają, że dostęp do alkoholu powinien być 

ograniczony i kontrolowany czy też alkohol jest towarem takim jak każdy inny, i zasady jego 

sprzedaży nie powinny być w żaden sposób ograniczane. 
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 Mieszkańcy są zdecydowanie za ograniczeniem i kontrolą dostępności alkoholu – 75% 

wyraziło właśnie taką opinię, przeciwnego zdania jest 25% ankietowanych.  

 Zadaliśmy respondentom pytanie o to, czy wiedzą jakie działania służące ograniczeniu 

problemów alkoholowych podejmują władze lokalne oraz czy w ogóle oczekują od nich 

jakichkolwiek działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych. 

 

 

 

 Odpowiedzi badanych podzieliły się dość równomiernie. Trzeba zauważyć, że liczna 

grupa mieszkańców zna działania podejmowane przez władze lokalne odnośnie 
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rozwiązywania problemów alkoholowych – 54% badanych deklaruje, że zna takie działania. 

Nadal jednak pozostaje 46% badanych, którzy nie maja wiedzy na ten temat. Należałoby więc 

zwrócić szczególną uwagę na jeszcze większą dostępność i rozpowszechnianie informacji 

dotyczących prowadzonych na terenie gminy działań. 

 

 

 Widoczna jest tutaj jeszcze bardziej potrzeba informowania mieszkańców odnośnie 

prowadzonych działań, ponieważ aż 84% ankietowanych dorosłych oczekuje od władz 

działalności w celu zmniejszania problemów alkoholowych.  

 Wśród najczęściej wymienianych działań, jakie powinny zostać podjęte przez władze 

lokalne, respondenci wskazali na pierwszym miejscu udzielanie pomocy osobom i rodzinom, 

których ten problem dotyczy, następnie działania edukacyjne i profilaktyczne, kontrolę 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także karanie sprzedawców, którzy nie 

przestrzegają obowiązującego prawa. Trzeba zaznaczyć, że respondenci wybierali 

niejednokrotnie kilka wymienionych działań.  

 Kolejne pytania dotyczyły już osobistych kontaktów naszych dorosłych respondentów 

z napojami alkoholowymi, a konkretnie częstotliwości oraz rodzaju alkoholu spożywanego 

przez respondentów. 

 Około 1/5 ankietowanych osób deklaruje, że alkohol nie pije wcale (21%). Największa 

część respondentów, bo 32% deklaruje picie alkoholu rzadziej niż raz w miesiącu. O piciu 

kilka razy w miesiącu mówi 17% dorosłych badanych, natomiast po 13% przyznaje się do 
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picia 2-3 razy w tygodniu lub raz w miesiącu. Co istotne żadna z ankietowanych osób nie 

mówi o codziennym piciu alkoholu. 

 

 

 

 Odpowiedzi na pytanie dotyczące rodzaju spożywanych trunków obrazuje kolejny 

wykres.  
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Zgodnie z ogólnopolskim trendem w piciu alkoholu, na pierwszym miejscu znalazło 

się piwo – aż 39% respondentów wskazało ten trunek, dalej wino – 28% badanych. Spożycie 

wódki jako najczęściej przyjmowanego napoju alkoholowego deklaruje 18% respondentów, 

natomiast na alkohole słodkie np. likiery wskazało 15% dorosłych mieszkańców gminy.  

Zjawisko nadużywania alkoholu niestety niezwykle często łączy się z agresywnymi 

zachowaniami, także w miejscach publicznych, które mogą przejawiać się w formie bójek, 

wyzwisk, awantur czy pobić. Zapytaliśmy zatem respondentów czy osoby pijące alkohol 

stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.  

Jak się okazuje zagrożenie ze strony osób nadużywających alkoholu widzą także 

mieszkańcy gminy – o takim zagrożeniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej mówi 

dokładnie połowa ankietowanych osób. Nie jest to zatem problem jedynie incydentalny, 

można wręcz powiedzieć, że jest to problem poważny i lokalne władze koniecznie powinny 

zwrócić na ten fakt uwagę. 

 

Dorośli respondenci zapytani zostali także o to, czy zauważyli zmiany w 

obyczajowości spożywania alkoholu w swoim środowisku, na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
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 Tutaj znów podpowiedzi podzieliły się dość równomiernie pomiędzy trzy wskazane 

odpowiedzi. Zmiany na tzw. „minus”, a więc wzrost picia alkoholu w środowisku lokalnym 

zaobserwowało 34% badanych. Jest to bardzo niepokojący sygnał, gdyż oznacza to widoczne 

zmiany w zakresie problemu picia alkoholu. Takich zmian nie zauważyła nieco większa część 

badanych – 35%, natomiast 31% uważa, że spożycie alkoholu na terenie gminy w ciągu 

ostatnich 10 lat zmalało. Warto zaznaczyć, że zmieniła się tzw. „kultura picia”, co nie 

oznacza, że nastąpił spadek spożywania alkoholu. Poziom spożycia napojów alkoholowych w 

Polsce jest na bardzo podobnym poziomie od wielu lat, obserwuje się natomiast zmiany w 

rodzaju alkoholu spożywanego przez Polaków. 

 

Narkotyki w środowisku lokalnym 

 Współwystępowaniu używania różnych substancji legalnych i nielegalnych 

towarzyszy interakcja problemów z tym związanych. Nadmierne picie i narkotyki, jeżeli 

występują jednocześnie, wywołują kolejne problemy, jak przemocy czy bezrobocie. Często 

problem nadużywania substancji psychoaktywnych łączy się ze zjawiskiem przestępczości. 

Może prowadzić do pogorszenia sytuacji materialnej, ale także, a może przede wszystkim 

zdrowotnej. Obserwuje się też interakcyjny wpływ innych czynników, np. stylu życia czy 

warunków życiowych. Osoby, które dotknął już problem alkoholowy lub stały się 
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regularnymi użytkownikami narkotyków, doświadczają poważnych szkód zdrowotnych, 

podlegają też procesowi społecznej degradacji. 

 Zapytaliśmy respondentów, jak oceniają swoją wiedzę na temat narkotyków. Opinie 

respondentów podzieliły się, jednak więcej osób – 69% ocenia swoją wiedzę na temat 

narkotyków jako wystarczającą. Pozostałe 31% uważa, że jest ona niewielka. 

 

 Z otrzymanych danych wynika, że działania profilaktyczne powinny skupiać się nie 

tylko na młodzieży, ale także na dorosłych. Poprzez działania informacyjne wśród dorosłych, 

łatwiej ich także angażować we wspólne działania na rzecz młodych ludzi.  

 Następne pytanie dotyczyło kwestii szkodliwości narkotyków, głównie ich zgubnego 

wpływu na organizm człowieka. 
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Szkodliwość zażywania narkotyków bez względu na częstotliwość dostrzega najwięcej, bo 

84% badanych mieszkańców gminy. Nie można więc mówić o przyzwoleniu na używanie 

narkotyków przez osoby dorosłe, ale trzeba zaznaczyć, że 5% badanych uważa zażywanie 

narkotyków za nieszkodliwe, jeśli zdarza się rzadko. Nie ma zdania w tej kwestii 11% 

ankietowanych mieszkańców. 

W kolejnym pytaniu poruszyliśmy kwestię dostępności narkotyków w środowisku 

lokalnym i zapytaliśmy o to dorosłych mieszkańców gminy. 
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 Duża część badanych osób – 28% twierdzi, że na terenie gminy narkotyki są 

powszechne i łatwo je dostać. Narkotyki są trudno dostępne według 13% respondentów. 

Najwięcej, bo 59% osób nie ma wiedzy na ten temat.  

 

Przemoc 

 Przemoc jest tematem bardzo trudnym, tym bardziej przebadanie tego zjawiska. 

Bardzo często bywa bowiem tak, że ofiary przemocy nie przyznają się do tego. Może być to 

spowodowane wieloma czynnikami np. racjonalizacją, obwinianiem siebie, 

usprawiedliwianiem sprawców czy zwyczajnym wstydem. Jednak bezsprzeczny pozostaje 

fakt, że przemoc tak fizyczna jak i psychiczna jest obecna w społeczeństwie polskim, także  

w społeczności lokalnej.  

 Na poziomie społeczności lokalnych występuje kilka celów w zakresie prewencji 

przeciwko przemocy, takich jak zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy, 

organizowanie lokalnych debat, stymulowanie i programowanie akcji społecznych, określenie 

przyczyn przemocy w środowisku lokalnym oraz zapewnienie bazy organizacji oraz 

placówek pomocy i wsparcia dla ofiar. W ramach tej prewencji podejmowane są następujące 

działania: kampanie edukacyjne, modyfikacje i usprawnienia w środowisku lokalnym i 

naturalnym, zajęcia dodatkowe dla młodzieży, szkolenie policji, służby zdrowia i instytucji 

edukacyjnych, polityka społeczna nastawiona na partnerstwo pomiędzy policją a różnymi 

grupami społecznymi, specyficzne programy dla organizacji i instytucji mające na celu 

zmianę środowiska instytucjonalnego oraz skoordynowanie działania społecznego, które 

aktywizuje wiele sektorów i instytucji jednocześnie w celu poprawienia np. systemu pomocy 

dla ofiar.  

 

Dorosłych mieszkańców gminy Biała Podlaska poprosiliśmy o ustosunkowanie się do 

pewnych stwierdzeń. Niektóre z nich funkcjonują nawet jako pewnego rodzaju mity 

powtarzane zarówno przez osoby dorosłe, jak i przez młodzież. 



 

 Bardzo duży odsetek dorosłych mieszkańców gminy jest zdania, że alkohol jest 

przyczyną przemocy w rodzinie – aż 92% tak uważa. Jest w tym stwierdzeniu sporo racji. 

Potwierdzają to także statystyki policyjne, z których wynika, że w 2017 roku około 60% osób 

podejrzewanych o przemoc w rodzinie było pod wpływem alkoholu. Uzależnienia w rodzinie 

mogą doprowadzać do zachowań przemocowych, jednak musimy pamiętać, że alkohol to nie 

jedyna jej przyczyna. 

 

 

W przypadku postrzegania ofiar przemocy ciągle istnieje pewien schemat. Uważa się, 

niesłusznie zresztą, że sprawcami przemocy mogą być tylko mężczyźni, co jest oczywiście 

nieprawdą. Owszem, w zdecydowanej większości przypadków sprawcami przemocy są 

mężczyźni, jednak niestety problem przemocy wobec mężczyzn traktuje się bardzo 

marginalnie, a według statystyk policyjnych z ubiegłego roku na 92 529 przypadków 

wypełniania formularza „Niebieskiej Karty”, 11 030 przypadków to sytuacje, kiedy ofiarą jest 
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mężczyzna. Jeśli chodzi o dorosłych mieszkańców gminy, część stwierdziła, że sprawcami 

przemocy są tak samo mężczyźni, jak i kobiety – 38% wyraziło takie zdanie.  

 

 

Bardzo słusznie duża część respondentów nie zgodziła się z podanym stwierdzeniem 

(69%). Przemoc może przybierać różne formy, mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, ale 

także psychicznej czy ekonomicznej, a tym przypadku trudno mówić o widocznych śladach 

krzywdzenia. Niestety często sprawcy przemocy fizycznej są już tak „wprawieni” w jej 

stosowaniu, że wyrządzają fizyczną krzywdę ofiarom w taki sposób, aby ślady nie były 

widoczne na zewnątrz. 

Zbadaliśmy postawę mieszkańców, co do stosowania kar fizycznych wobec dzieci. 

Stosowanie kar fizycznych względem dzieci jest tematem kontrowersyjnym i dzieli wielu 

rodziców. Dnia 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, która przewiduje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec 

dzieci. 

Również wśród dorosłych mieszkańców gminy głosy dotyczące stosowania kar 

fizycznych podzieliły się, jednak zdecydowana większość badanych, bo 78% uważa, że ich 

stosowanie powinno być zakazane prawem, natomiast 22% jest przeciwnego zdania. 
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Jeśli chodzi o ostatnie stwierdzenie w tym pytaniu o tym, czy kary fizyczne w 

stosunku do dzieci są dobrą metodą wychowawczą, mieszkańcy wykazali się większą 

świadomością – 15 osób odpowiedziało, że tak, natomiast zdecydowana większość (135 

osób) nie uważa kar fizycznych za dobrą metodę wychowawczą.  

Respondenci zapytani zostali także o to, czy znają w swoim otoczeniu osoby, które 

doznają przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższych. 

 

 

  

 Aż połowa pośród badanych zna osoby krzywdzone przez najbliższych. Jest to bardzo 

duża część badanych, zwłaszcza biorąc pod uwagę iż często ofiary przemocy ukrywają ten 
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fakt przed innymi, jednocześnie poniekąd także nie chcą się do tego przyznać sami przed 

sobą. Przypomnijmy, że problem przemocy w rodzinie nasi respondenci wskazali także jako 

jeden z najważniejszych problemów w społeczności lokalnej.  

 Poprosiliśmy także respondentów o odniesienie się do kwestii tego, czy przemoc  

w rodzinie jest prywatną sprawą i inni nie powinni się wtrącać. 

 

  Tutaj respondenci wykazali się znacznie większą zgodnością, godną zresztą 

podkreślenia. Większość respondentów nie uważa przemocy za sprawę prywatną, w którą nikt 

nie powinien się wtrącać – aż 96% wyraziło takie zdanie. Warto zatem wykorzystać tą 

postawę i przekazać mieszkańcom informacje na temat możliwości pomocy osobom 

pokrzywdzonym, aby mogli adekwatnie reagować na przemoc. Jednocześnie warto też 

zwrócić uwagę na pozostałe 4%, które traktuje przemoc w rodzinie jako sprawę prywatną. 

Warto poinformować społeczność lokalną o zmianach w ustawodawstwie np. o karaniu osób, 

które nie zgłoszą przemocy wobec dziecka będąc jej świadkiem.  

 Dla podsumowania tematu przemocy poprosiliśmy dorosłych mieszkańców gminy, by 

określili czym według nich jest przemocy. Trzeba dodać, że wybierali oni niejednokrotnie 

więcej niż jedna odpowiedź.  
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Największy odsetek badanych, zgodnie zresztą z prawdą wskazał, że przemocą są wszystkie 

wymienione w pytaniu formy – 62% udzieliło takiej odpowiedzi. Dużej części przemoc 

kojarzy się przede wszystkim z biciem kogoś – 37% wskazało ta odpowiedź, poniżanie kogoś 

– 32% czy też zmuszanie do pożycia seksualnego wbrew woli – także 32% wybrało taką 

odpowiedź. 

Można stwierdzić, że dorośli mieszkańcy mają wiedzę odnośnie zjawiska przemocy, należy 

jednak poszerzać ją zwłaszcza w aspekcie działań pomocowych i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 
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V. Badanie punktów sprzedaży alkoholu 

 

 Kwestionariusz ankiety, składający się z 15 pytań, miał na celu analizę postawy 

sprzedawców względem (między innymi) takich zagadnień jak:  

 sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim,  

 spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży,  

 awantury i bójki spowodowane przez osoby spożywające alkohol, 

 kontroli sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych 

Ankieta została przeprowadzona w 10 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

gminy Biała Podlaska. W 8 przypadkach ankietę wypełniali pracownicy punktów, natomiast  

w 2 przypadkach byli to właściciele. 

Większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu stanowiły kobiety – 60%, 

natomiast mężczyźni stanowili 40%. We wszystkich punktach sprzedawany jest alkohol,  

a także wyroby tytoniowe.  

 

Postawy sprzedawców wobec alkoholu 

 Pierwsze zagadnienie dotyczyło zakresu wiedzy na temat alkoholu zawartego  

w różnych trunkach. Zapytaliśmy, czy alkohol zawarty w wódce jest (Pana/Pani zdaniem) 

bardziej groźny od tego w piwie.  

.  
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 Alkohol zawarty w piwie za mniej groźny uważa 10% badanych sprzedawców, 

natomiast zdecydowanie największa część ankietowanych ma słuszność twierdząc, że alkohol 

zawarty w piwie jest tak samo niebezpieczny, jak ten w napojach wysokoprocentowych – 

70% wyraziło taką opinię. Nie ma zdania na ten temat 20% badanych. W tym miejscu 

podkreślić należy, że alkohol zawarty w różnych trunkach, jest taki sam, różni się jedynie 

jego stężenie, natomiast jest on tak samo szkodliwy i groźny dla zdrowia. 

 Następne pytanie dotyczyło kontroli dostępności alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na 

pytanie o to, czy dostęp do tych produktów powinien być ograniczony i kontrolowany, opinie 

respondentów podzieliły się dokładnie na pół – 50% jest „za” kontrolą dostępu, natomiast 

50% jest odmiennego zdania i uważa, że ograniczenia i kontrola nie jest potrzebna. 

 

 

 Zapytaliśmy także o spożywanie alkoholu w obrębie punktu, w którym respondenci 

pracują. Najwięcej badanych sprzedawców napojów alkoholowych deklaruje, że w obrębie 

ich punktu nigdy nie dochodzi do sytuacji picia alkoholu – 40% jest tego zdania. Pozostałe 

osoby mówią o takich sytuacjach z różną częstotliwością, natomiast o niemal codziennych 

sytuacjach picia alkoholu w obrębie punktu mówi 10% sprzedawców. 
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 W badaniu interesowało nas również zjawisko zagrożenia społecznego, które może 

być powodowane przez osoby spożywające alkohol.  

 Zapytaliśmy więc, czy takie osoby stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w danym 

środowisku lokalnym. Pośród badanych 6 osób nie widzi żadnego zagrożenia  

ze strony osób pijących, 3 badanych twierdzi, iż osoby pijące stanowią zagrożenie, natomiast 

jedna osoba nie miała zdania na ten temat.  

 Poprosiliśmy także respondentów opinię dotyczącą widoku osób pijących w miejscach 

publicznych, czy według ankietowanych zmienił się on w przeciągu ostatnich 10 lat. Pośród 

badanych 20% uważa widok osób pijących alkohol za częstszy, jeszcze większa część – 50% 

twierdzi wręcz przeciwnie, że osób takich jest mniej. O podobnej skali zjawiska mówi 30% 

ankietowanych sprzedawców. 
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Z piciem alkoholu często wiążą się incydenty kłótni czy bójek, które mogą się również 

zdarzać w obrębie punktów sprzedaży alkoholu, dlatego także o to zapytaliśmy respondentów. 

Nikt pośród badanych sprzedawców nie miał żadnego takiego incydentu w swoim 

punkcie  

w ciągu ostatniego miesiąca, nikomu także nie zdarzyło się wezwać Policji/Straży 

Miejskiej w sprawie spożywania alkoholu przez klientów w obrębie punktu. 

 Kolejny obszar badawczy dotyczył sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych osobom nieletnim. Na początek warto odnieść się do ogólnopolskich tendencji, 

które zostały ujęte w raporcie „Młodzież 2016” sporządzonym przez CBOS we współpracy 

 z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Według tegoż raportu rokrocznie 

wzrasta spożycie wina oraz wódki przez młodzież, przy czym nieznacznie spada spożycie 

piwa. Jeśli chodzi natomiast o palenie tytoniu, od kilku lat utrzymuje się ono na podobnym 

poziomie. 

 Na początek chcieliśmy zbadać powszechność prób zakupu alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie. Zapytaliśmy więc sprzedawców, jak często zdarza się, że młody człowiek 

próbuje kupić alkohol. 

 Wśród respondentów 20% twierdzi, że sytuacje, kiedy osoba nieletnia próbuje kupić 

alkohol nie zdarzają się nigdy, natomiast 80% respondentów deklaruje, że takie sytuacje mają 

miejsce, ale bardzo rzadko. 
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Pośród badanych nikt nie wiem o przypadkach, gdzie alkohol został sprzedany 

osobie nieletniej. 

 Zapytaliśmy także sprzedawców o to czy oni sami kontrolują sprzedaż alkoholu i 

wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. 

 

 Niestety nie wszyscy respondenci deklarują, że zawsze sprawdzają dowód tożsamości 

młodym ludziom, którzy próbują kupić alkohol lub papierosy – 90% udzieliło twierdzącej 

odpowiedzi. Natomiast 10% nie zawsze poddaje młodych ludzi takiej kontroli, zapewne 

zdając się na intuicję i doświadczenie, co jednak niezwykle często może być zwodnicze.  

 Podobnie sytuacja ma się ze sprzedażą alkoholu osobie nieletniej, nigdy nie zdarzyło 

się to 9 osobom ankietowanym, a jeden ze sprzedawców złamał obowiązujący w naszym 

kraju zakazu sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej i alkohol sprzedał. 

 Mając na uwadze ogólnopolską skalę zjawiska, wydaje się być prawdopodobnym, że 

odpowiedzi na powyższe pytania, niekoniecznie odzwierciedlają stan faktyczny. Podanie 

nieprawdziwej odpowiedzi może być podyktowane strachem przed konsekwencjami nie tylko 

ze strony pracodawcy ale przede wszystkim skutkami prawnymi łamania obowiązującego 

prawa – zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

 Zapytaliśmy również badanych jak często zdarzają się incydenty związane z próbą 

zakupu wyrobów tytoniowych przez osoby niepełnoletnie. Odpowiedzi badanych były 

zróżnicowane. Wyniki badań przedstawia wykres poniżej. 
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 Sytuacje próby zakupu wyrobów tytoniowych przez nieletnich zdarzają się, ale bardzo 

rzadko według 90% respondentów, podczas gdy 10% twierdzi, że takie sytuacje nie mają 

miejsca.  

 Na pytanie czy znane są badanym przypadki sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom 

nieletnim, 1 respondent przyznał, że wie o takich sytuacjach. 

 Jeśli chodzi o to, czy samym badanym zdarzyło się sprzedać wyroby tytoniowe 

osobom niepełnoletnim – dwóch respondentów sprzedało wyroby tytoniowe osobie 

nieletniej. 

 Warto odwołać się w tym miejscu do Art. 15 ust. 2 Ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie wyraźnie podkreślono, iż w przypadku 

wątpliwości, co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe 

uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Jest to 

podstawowe prawo sprzedawcy. Sprzedaż napoju alkoholowego lub wyrobów tytoniowych 

osobom poniżej 18 roku życia, grozi grzywną i utratą zezwolenia na sprzedaż. 

 Zapytaliśmy także o to, jak według sprzedawców funkcjonuje kontrola sprzedaży 

alkoholu i wyrobów tytoniowych w przestrzeni lokalnej. 

 Na zakończenie zapytaliśmy respondentów czy wiedzą, jakie działania służące 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych podejmują lokalne władze. Odpowiedzi w tym 

przypadku podzieliły się równo – 50% zna działania gminy, natomiast 50% nie ma 

informacji na ten temat. 
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VI. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 Na podstawie otrzymanych wyników zostaną wyróżnione główne problemy, jakie 

pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców, jak również podkreślone zostaną najważniejsze 

kwestie, wymagające szczególnej uwagi ze strony władz samorządowych Gminy Biała 

Podlaska. 

 

Problem alkoholu 

Opierając się na otrzymanych wynikach badań, przeprowadzonych wśród młodych 

mieszkańców gminy można wnioskować, że jedną z ważniejszych kwestii zdaje się być 

problem picia alkoholu – 24% uczniów szkoły podstawowej deklaruje, że inicjację 

alkoholową ma już za sobą. Warto tutaj podkreślić kolejny już raz, że badana młodzież to 

osoby pomiędzy 12 a 14 rokiem życia. Pewnego rodzaju łatwość w sięganiu po alkohol może 

być związana z tym, że duża część badanej młodzieży, bo 36% ankietowanych uczniów jest 

zdania, ze picie piwa jest mniej groźne niż napojów wysokoprocentowych. Wśród uczniów są 

osoby deklarujące picie bieżące, a także przyznające się do incydentów upijania się. Powinien 

być to alarmujący sygnał dla władz lokalnych, który musi skutkować podjęciem działań z 

zakresu profilaktyki wśród młodzieży. 

 Na fakt, iż część młodych respondentów deklaruje, że po raz pierwszy alkohol pili z 

rodzicami, a takiej odpowiedzi udzieliło 16% uczniów, którzy wcześniej deklarowali inicjację 

alkoholową lub innymi dorosłymi członkami rodziny, powinno zwrócić się szczególną 

uwagę. Skierowanie działań edukacyjnych także w stronę dorosłych mieszkańców gminy 

wręcz musi być jednym z założeń gminnych programów profilaktyki, ponieważ żadne 

działania profilaktyczne nie przyniosą zamierzonych rezultatów, jeśli podstawowa instytucja 

profilaktyczna jaką są rodzice będzie dawała przyzwolenie na zachowania ryzykowne wśród 

młodych ludzi. Niestety otrzymane wyniki mogą świadczyć o pewnym przyzwoleniu 

dorosłych na picie alkoholu przez młodzież, mimo, że sami ankietowani dorośli właśnie 

problem picia młodzieży wskazali jako jeden z najważniejszych w społeczności lokalnej. 

 Dla młodych ludzi niezwykle ważna jest grupa rówieśnicza i jej akceptacja, dla której są 

w stanie podejmować różnego rodzaju zachowania ryzykowne np. picie alkoholu, a o takim 

zachowaniu wraz z rówieśnikami mówi aż 56% uczniów. Istotne są także powody sięgania po 

alkohol przez młodzież – duża część respondentów jako powód podaje chęć dopasowania się 

do kolegów – 42% uczniów jest takiego zdania. Dlatego ważne, aby w działaniach 



profilaktycznych uwzględnić także nabywanie umiejętności psychospołecznych, jak np. 

asertywność, radzenie sobie z presją grupy. Jako najczęściej podawaną przyczynę picia 

alkoholu młodzi ankietowani podawali chęć poczucia się dorosłym. Tutaj znów wizerunek 

osoby dorosłej jest dla młodzieży bardzo istotny, bo to właśnie dorośli przekazują pewne 

wzorce zachowań i postaw. Alkohol jest także przez młodych ludzi traktowany jako sposób, 

na dobrą zabawę (45% uczniów), dlatego ważne jest by wyczulić rodziców i innych dorosłych 

na to, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny. 

Dorośli mieszkańcy gminy Biała Podlaska picie alkoholu przez młodzież postrzegają jako 

jeden z najważniejszych problemów społeczności. Warto zwrócić na to uwagę lokalnych 

władz. Mieszkańcy oczekują także działań mających na celu ograniczenie problemów 

alkoholowych (84% wyraziło taką opinię), a jednocześnie 46% dorosłych mieszkańców nie 

wie jakie działania podejmują lokalne władze, by wyeliminować ten problem. Co też bardzo 

istotne połowa ankietowanych dorosłych dostrzega zagrożenie ze strony osób pijących 

alkohol. W działania należy zatem także zaangażować służby np. Policję czy Straż Miejską 

Należy także zwrócić uwagę na sprzedaż alkoholu na terenie gminy oraz zaostrzenie 

kontroli sprzedaży. Sami sprzedawcy twierdzą, że sprawdzają dokument tożsamości, chociaż 

są osoby, które wiedzą o przypadkach sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. Natomiast 2% 

uczniów deklaruje, że samodzielnie kupiło alkohol. Dodatkowo sprzedawcy przyznają, że 

dochodzi do sytuacji picia alkoholu w obrębie ich punktów. Należy niezwłocznie podjąć kroki 

ograniczenia wymienionych sytuacji, zwłaszcza, że są one niezgodne z obowiązującymi 

przepisami.  

.  

Problem narkotyków 

Młodzi mieszkańcy gminy mają także kontakt z innymi substancjami psychoaktywnymi. 

Co bardzo niepokojące już w tak młodej grupie respondentów są osoby, które przyznały, że 

miały kontakt z narkotykami. Co prawda jest to niewielki odsetek, bo 3% ale pamiętajmy, że 

każdy kontakt z narkotykiem czy dopalaczem może mieć tragiczne skutki. Dodatkowo młodzi 

ludzie przyznają, że znają w swoim otoczeniu osoby, które „biorą” narkotyki. Warto też 

zwrócić uwagę na powracający po kilku latach problem używania przez młodych ludzi leków 

dostępnych bez recepty. Nasuwa się zatem potrzeba informowania ich  

o niebezpieczeństwach jakie wiążą się z choćby jednorazowym zażywaniem narkotyków 

(zwłaszcza jeśli mowa o nadal „popularnych” wśród młodzieży dopalaczach), piciem 

alkoholu czy paleniem papierosów. Potrzebę edukacji potęguje także fakt, że część osób 

dorosłych pytana o poziom własnej wiedzy na temat narkotyków także ocenia ją jako 



niewystarczającą (31%). Może to sugerować, że działania profilaktyczne muszą mieć bardziej 

kompleksowy charakter i obejmować wszystkie grupy mieszkańców gminy, zwłaszcza 

rodziców. Bardzo ważne, by zachęcać rodziców do rozmów na temat uzależnień z młodzieżą i 

zapewnić im wsparcie merytoryczne w tym temacie. 

 

 

Problem przemocy 

Istotnym problemem, zarówno jeśli chodzi o młodzież, jak i osoby dorosłe jest zjawisko 

przemocy w rodzinie. Dorośli mieszkańcy wskazali ja jako jeden z najistotniejszych 

problemów w społeczności lokalnej, a dodatkowo 50% dorosłych respondentów zna w sowim 

otoczeniu osoby doznające przemocy ze strony swoich najbliższych. Godna podkreślenia jest 

postawa dorosłych mieszkańców gminy wobec zachowań przemocowych. Mieszkańcy dość 

zgodnie zadeklarowali, ze stosowanie kar fizycznych nie jest dobrą metodą wychowawczą – 

90% respondentów jest tego zdania. Ważne, by wzmacniać taką postawę, a jednocześnie 

nadal nie ustawać w trudzie edukowania mieszkańców gminy. Te wyniki powinny być 

sygnałem dla osób zajmujących się w gminie profilaktyką, by informować mieszkańców o 

nowelizacjach prawnych odnośnie przemocy, sposobach reagowania i możliwościach pomocy 

pokrzywdzonym, instytucjach pomocowych w najbliższym otoczeniu.  

Niezwykle ważne jest także poruszanie kwestii przemocy z młodymi ludźmi. Aż 41% 

uczniów zetknęło się ze zjawiskiem przemocy w różnych jej formach, głównie wskazywali 

oni przemoc psychiczną i fizyczną, ale były też osoby wskazujące na przemoc seksualną. 

Pytani o powody przemocy w rodzinie mówili w dużej mierze o złej atmosferze w domu 

(54%) lub też naśladowaniu zachowań innych (53%). Bardzo ważne by młodzi ludzie mieli 

wiedzę o tym, co mogą zrobić zarówno w sytuacji kiedy sami są pokrzywdzeni, jak i wtedy, 

gdy problem dotyczy ich koleżanek czy kolegów. Żaden sygnał ze strony dziecka o tym, że 

może dziać mu się krzywda nie może być przez osoby dorosłe zlekceważony, tym bardziej, że 

to właśnie rodzice (62%) i nauczyciele (18%) są osobami, do których młodzież zwróciłaby się 

w przypadku doznawania przemocy. 

 


