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WPROWADZENIE 

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań diagnostycznych 

dotyczących problemów społecznych Miasta Łukowa.  

 

Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego 

rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie 

jakości ich życia. 1  Celem diagnozy społecznej jest dostarczenie informacji dotyczących stanu 

społeczności lokalnej i poszukiwanie przyczyn, dlaczego taki jest stan a nie inny. Bezpośrednio 

lub pośrednio odnosi się do sposobu realizowania potrzeb społecznych i zjawisk powodujących 

ograniczenia w ich odpowiednim zaspokojeniu. Diagnoza przeprowadzana jest w ramach 

procesów tworzenia przez instytucje publiczne programów i strategii, w tym w ramach systemu 

świadczenia pomocy społecznej w związku z realizacją zadań Ustawy o pomocy społecznej, 

zwanej dalej Ustawą. 2  Przepisy Ustawy nakładają na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek przygotowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, której istotnym 

elementem jest diagnoza sytuacji społecznej. Problemy społeczne dotyczą wielu osób 

w społeczności i mają charakter powtarzający się.3 Te, które mają masowy charakter, występują 

najczęściej albo mają szczególnie dotkliwe skutki społeczne, określane są mianem kwestii 

społecznych. Problemy zmieniają się w czasie i są zależne od wielu uwarunkowań zewnętrznych. 

Odczucia społeczne dotyczące ich skali mogą być różne i zależą od nastrojów społecznych. 

Społeczeństwo nie zawsze zdaje sobie sprawę, że pewne zjawiska mogą stać się poważnymi 

problemami społecznymi. Tak jest chociażby w przypadku nadużywania alkoholu czy uzależnień 

cyfrowych. Te problemy niejednokrotnie są bagatelizowane, albo umniejsza się ich negatywny 

wpływ na życie społeczne i rodzinne.  

 

Zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika Burmistrza Miasta Łuków do Spraw Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii badaniem objęto 

następujące problemy społeczne: 

                                                 

1 Schimanek T., Diagnozowanie problemów społecznych; 
2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami); 
3 Ibidem; 
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 postawy społeczne - bezrobocie, stan środowiska - zanieczyszczenie powietrza (smog), 

wody, krajobrazu (zaśmiecenie), bieda i ubóstwo, bezdomność, wzrost przestępczości 

kryzys norm moralnych, kryzys rodziny, przemoc w rodzinie, społeczna tolerancja 

dla przemocy, przekonania związane z metodami wychowawczymi, stosowanie kar 

fizycznych; 

 alkohol a dorośli mieszkańcy - częstotliwość spożywania alkoholu, dostępność 

alkoholu, przyzwolenie dorosłych na używanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie, 

postawy dorosłych mieszkańców wobec używania alkoholu, postawy mieszkańców 

wobec osób uzależnionych, sprzedaż alkoholu nieletnim, częstowanie dzieci alkoholem, 

świadomość dostępności pomocy; 

 alkohol a uczniowie - wiek inicjacji alkoholowej, ilość spożywanego alkoholu, odsetek 

młodzieży pijącej, częstotliwość spożywania alkoholu przez uczniów, postawy uczniów 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wobec używania alkoholu; 

 narkotyki i dopalacze - postawy uczniów szkół podstawowych 

oraz ponadpodstawowych wobec używania narkotyków i innych substancji odurzających, 

rodzaj substancji najczęściej stosowanych w społeczności lokalnej, źródła zaopatrywania, 

dostępność w środowisku lokalnym, uzależnienie od leków; 

 papierosy - rozpowszechnienie uzależnienia od wyrobów tytoniowych, popularność  

e-papierosów, świadomość szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów; 

 hazard i Internet - zjawisko uzależnienia od nowych mediów typu portale 

społecznościowe, telefon komórkowy, gry komputerowe, zakładów bukmacherskich, 

internetowych gier losowych, automatów, przestępstwa internetowe; 

 spędzanie wolnego czasu – sposoby, formy i propozycje spędzania wolnego czasu; 

 niebezpieczne miejsca – na terenie miejsca zamieszkania. 

 

Ze względu na dynamikę zmian zachodzących w otoczeniu, przede wszystkim w sytuacji 

gospodarczej, społecznej, uwarunkowaniach prawnych, czy też działaniach podejmowanych 

w celu rozwiązania problemów społecznych, diagnoza społeczna nie może być działaniem 

jednorazowym. Powinna być powtarzana i aktualizowana o nowe problemy społeczne. Wskazane 

jest również prowadzenie bieżącego monitoringu problemów społecznych. Celem bieżącego 

monitoringu jest uchwycenie zmiany w natężeniu i skali problemów społecznych oraz wskazanie 

na pojawianie się nowych niekorzystnych zjawisk społecznych. 
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METODOLOGIA BADANIA 
 

Źródłem danych diagnostycznych byli dorośli mieszkańcy Łukowa, uczniowie szkół 

podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych, sprzedawcy i właściciele sklepów z wyrobami 

alkoholowymi oraz instytucje publiczne z Łukowa, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łukowie, Urząd Miasta Łuków Wydział Spraw Społecznych, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Łuków ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dane pozyskano 

również z baz Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie.  

W badaniu wzięło udział 1 096 osób, w tym: 

 uczniowie – 921 osób, z tej grupy 197 osób w badaniu ESPAD, 

 dorośli mieszkańcy – 150 osób, 

 sprzedawcy – 25 osób. 

Badania były przeprowadzone w okresie od czerwca do września 2020 roku i składały się z kilku 

etapów: 

 etap I - planowanie badania diagnozującego problemy, określenie obszarów 

tematycznych, określenie możliwości realizacji diagnozy, 

 etap II - określenie problemów badawczych, wybór metod i technik badawczych, 

opracowanie harmonogramu, dobór próby, 

 etap III - proces zbierania danych, analiza i interpretacja danych, 

 etap IV - opracowanie wniosków i rekomendacji, opracowanie raportu z badania.  

W celu pozyskania danych zastosowano następujące metody i techniki: 

 analiza danych zastanych – dane ze źródeł wtórnych,  

 pozyskiwanie danych ze źródeł pierwotnych z badań dedykowanych – badania ankietowe 

techniką wywiadu bezpośredniego PAPI i CAPI 4  oraz badania ankietowe internetowe 

CAWI.5 

                                                 

4  Badania PAPI - wywiad z respondentem z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, w czasie którego to ankieter 

czyta poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, oraz zapisuje udzielane przez respondenta odpowiedzi. 

Badania CAPI - wywiad z wykorzystaniem elektronicznej postaci kwestionariusza prowadzony przez ankietera. 
5  CAWI - kwestionariusz ankiety przekazywany jest do respondenta za pośrednictwem internetu, który ankietę 

wypełnia samodzielnie i odsyła ją pocztą e-mail lub ankieta udostępniana jest on-line, najczęściej na portalu 

dedykowanym do badań z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania lub jest zamieszczana na stronie internetowej 

do samodzielnego pobrania przez respondenta. Technika ta zapewnia przeprowadzanie badań na grupach 

respondentów słabo dostępnych, co jest szczególnie istotne w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19 

i utrudnieniami w kontaktach bezpośrednich z respondentami. 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

11 

 

Kwestionariusz ankiety użyty do badań miał podobną konstrukcję niezależnie od badanej grupy. 

Składał się z pytań zamkniętych oraz jednego lub wielokrotnego wyboru. Pytania ankiet zostały 

dostosowane do profilu respondentów wg poszczególnych grup. Istotną częścią procesu 

badawczego było pozyskanie danych o charakterze: 

 obiektywnym - pochodzących ze statystyk publicznych, 

 subiektywnym – pochodzących od mieszkańców i placówek handlowych.     

 

Dzięki przyjętej metodologii uzyskano szerszy zakres danych dotyczących badanych problemów 

społecznych. 

 

Rekomendacje, wioski i analiza poszczególnych problemów zostały opisane bezpośrednio 

przy każdym problemie badawczym, dla każdej badanej grupy docelowej. 
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PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE ŁUKOWA, ISTOTNE 

DLA DIAGNOZY SPOŁECZNEJ 

 

Miasto Łuków położone jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. 6  W podziale 

administracyjnym od 1999 roku znajduje się jako miasto powiatowe w północnej części 

województwa lubelskiego. Ma status gminy miejskiej.  

 

Statystyczna charakterystyka ludności Łukowa wg danych Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS) za rok 20187 została zaprezentowana na podstawie opracowania Urzędu 

Statystycznego w Lublinie „Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy”. Zgodnie 

z metodologią GUS dane charakteryzujące strukturę ludności prezentowane w tym dokumencie 

są przygotowywane na podstawie: 

 bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy, które 

sporządzane są dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu 

powszechnego przy uwzględnieniu zmian w danym okresie spowodowanych ruchem 

naturalnym (urodzenia, zgony) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na 

pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności 

z tytułu zmian administracyjnych, 

 różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na terenie 

gminy, a liczbą osób czasowo nieobecnych (zameldowania i wymeldowania na pobyt 

czasowy z/do innych gmin), 

 rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o migracjach wewnętrznych 

i zagranicznych na pobyt stały, 

 sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych urodzeniach i zgonach. 

 

 

 

 

                                                 

6 Raport o Stanie Miasta Łuków w roku 2019; 
7  Dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym, tj. 

w podziale na gminy, powiaty i podregiony są publikowane przez GUS w grudniu następnego roku za rok poprzedni, na 

dzień opracowania niniejszej Diagnozy nie została jeszcze opracowana publikacja za 2019 rok. 
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Struktura zróżnicowania ludności Łukowa – stan na dzień 31.12.2018 r. 

parametr wartość w liczbach 

bezwzględnych 

struktura w % 

liczba ludności  ogółem, w tym: 30 025 100 

mężczyzn 14 431 48,06 

kobiet 15 594 51,94 

liczba ludności w 

wieku 

przedprodukcyjnym 

ogółem, w tym 5 740 100 

mężczyzn 2 888 50,31 

kobiet 2 852 49,69 

liczba ludności w 

wieku 

produkcyjnym 

ogółem, w tym 17 600 100 

mężczyzn 9 364 53,20 

kobiet 8 236 46,80 

w wieku mobilnym8 11 376 64,64 

liczba ludności w 

wieku 

poprodukcyjnym 

ogółem, w tym 6 685 100 

mężczyzn 2 179 32,60 

kobiet 4 506 67,40 

liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn 108 ---------- 

liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

71 ---------- 

ruch naturalny ludności – przyrost naturalny 30 0,99 ‰ 

 

Tabela nr 1 Struktura zróżnicowania ludności Łukowa w 2018 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie 

„Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Wiek mobilny wg GUS - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata, wiek niemobilny - grupa 

wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat. 
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Statystyczna charakterystyka rynku pracy Łukowa za rok 20189 została zaprezentowana, 

podobnie jak struktury ludności, na podstawie opracowania Urzędu Statystycznego w Lublinie 

„Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy” i została uzupełniona o dane 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie (PUP) prezentowane w „Sprawozdaniu o rynku pracy 

MRPiPS – 01” za 2018 r. Zgodnie z metodologią GUS dane o pracujących dotyczą osób 

wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód, bez osób pracujących na umowę 

zlecenie lub umowę o dzieło. Do osób pracujących zalicza się: 

 osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie 

lub wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z osobami zatrudnionymi dorywczo 

i sezonowo oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych, 

 pracujących na własny rachunek, 

 osoby wykonujące pracę nakładczą, 

 agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi 

przez agentów), 

 członków spółdzielni produkcji rolniczej, 

 duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 

 

Za długotrwale bezrobotnych uważa się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 

odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (nominalne) przypadające na 1 zatrudnionego 

obliczono przyjmując: 

 wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą 

oraz uczniów, a także osób zatrudnionych za granicą, 

 wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, 

 dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

 honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za pracę wynikające z umowy 

np.: dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych. 

 

 

                                                 

9  Dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym, tj. 

w podziale na gminy, powiaty i podregiony są publikowane przez GUS w grudniu następnego roku za rok poprzedni, 

na dzień opracowania niniejszej Diagnozy nie została jeszcze opracowana publikacja za 2019 rok. 
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Rynek pracy i wynagrodzenia w Łukowie – stan na dzień 31.12.2018 r. 

parametr wartość w liczbach 

bezwzględnych 

struktura w % 

liczba osób 

pracujących 

ogółem, w tym 9 212 100 

mężczyzn 4 179 45,36 

kobiet 5 033 54,64 

liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

ogółem, w tym 598 100 

mężczyzn 286 47,83 

kobiet 312 52,17 

Dane dla powiatu łukowskiego - stan na dzień 31.12.2018 r.10 

bezrobotni 

zarejestrowani w 

wieku do 30 r. ż. 

ogółem, w tym 727 100 

z prawem do zasiłku 80 11,00 

długotrwale 

bezrobotni 

ogółem, w tym 877 100 

z prawem do zasiłku 1 0,11 

wolne miejsca pracy - zatrudnienie lub inna 

praca zarobkowa 

70 -------------- 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

(PLN) 

3 578,47 -------------- 

 

Tabela nr 2 Struktura rynku pracy Łukowa i powiatu łukowskiego w 2018 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie 

„Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy” i „Sprawozdanie o rynku pracy MRPiPS – 01” 

za 2018 r. 

 

 

Opis statystyczny systemu edukacji w Łukowie za rok 2018 również został przeprowadzony 

na podstawie opracowania Urzędu Statystycznego w Lublinie „Województwo Lubelskie. 

Podregiony, Powiaty, Gminy”. W opracowaniu GUS prezentowane dane obejmują: 

 placówki wychowania przedszkolnego, 

 szkoły dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych – podstawowe, gimnazja, 

ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, 

 szkoły policealne.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjach uczył się ostatni rocznik uczniów (trzecie klasy). Dane 

obejmują szkoły i placówki prowadzone przez jednostki administracji centralnej (rządowej), 

jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwo) oraz inne osoby prawne 

i fizyczne. 

                                                 

10 Dane dotyczą powiatu łukowskiego Sprawozdanie o rynku pracy MRPiPS – 01 za 2018 r. - w opracowaniu GUS 

i sprawozdaniu PUP brak wyodrębnionych danych dla Łukowa. 
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System edukacji w Łukowie – rok szkolny 2018/2019 

typ szkoły wartość w liczbach 

bezwzględnych 

Liczba 

dzieci/uczniów/słuchaczy 

ogółem 

placówki przedszkolne 15 1 430 

szkoły podstawowe dla 

dzieci i młodzieży 

szkoły 7 2 805 

oddziały w szkołach 134 

gimnazja dla dzieci i 

młodzieży 

szkoły ------- 353 

oddziały w szkołach 16 

dane dla powiatu łukowskiego - rok szkolny 2018/201911 

branżowe szkoły i 

stopnia 1 dla młodzieży 

oraz szkoły specjalne 

przysposabiające 

do pracy  

branżowe 6 577 

przysposabiające do 

pracy 

2 42 

licea ogólnokształcące dla młodzieży 5 1 369 

technika dla młodzieży 4 1 657 

szkoły policealne 4 243 

szkoły dla dorosłych (licea) 7 241 

żłobki i kluby dziecięce 6 281 
 

Tabela nr 3 Struktura systemu edukacji w Łukowie i powiecie łukowskim w roku szkolnym 2018/2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie 

„Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Dane dotyczą powiatu łukowskiego - w opracowaniu GUS brak wyodrębnionych danych dla Łukowa. 
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DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH 

Rozdział I Podstawa formalno-prawna i analiza dokumentów 

o znaczeniu kluczowym 

 

1.1. Podstawa formalno-prawna  

 

Podstawę prawną opracowania dokumentu „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych 

dla Miasta Łuków”, zwanego dalej Diagnozą, stanowi Ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie 

z art. 16b ust. 1 i ust. 2 Ustawy, gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów 

społecznych, która zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej. Diagnoza społeczna 

jest także stosowana w opracowaniach strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, strategii 

rozwoju gminy, powiatu czy województwa.  

 

1.2. Dokumenty o znaczeniu kluczowym 

 

Kluczowymi dokumentami, z punktu widzenia diagnostycznego są: 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2020 rok, 

 

 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017 – 2020, 

 

 Raport o stanie Miasta Łuków w 2019 roku, 

 

 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych12. 

  

 

                                                 

12 Sprawozdanie typ: PARPA-G1 Rok: 2019, 2018, 2017. 
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1.2.1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Łuków na 2020 rok 

 

Program opracowano zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 

oraz Rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Podstawą prawną opracowania Programu był art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2-3 Ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa miejską strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania 

alkoholu i narkotyków.  

 

W Programie omówiono następujące problemy społeczne: 

 uzależnienie od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, w tym nowych 

substancji, tzw. „dopalaczy”, 

 przemoc związana z uzależnieniami, 

 nieprzestrzeganie przez sprzedawców napojów alkoholowych przepisów wynikających 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (sprzedaż osobom nieletnim, nietrzeźwym), 

 zakłócanie porządku i spokoju publicznego przez osoby nietrzeźwe, 

 wzrost kradzieży alkoholu w sklepach przez osoby nieletnie, 

 problemy związane z kondycją rodziny - rozbicie rodziny, zaniedbywanie dzieci, przemoc 

w rodzinie, powtarzanie negatywnego wzorca, 

 mała ilość patroli policyjnych monitorujących porządek publiczny. 

 

Punktem wyjścia do opracowania Programu były: 

 diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych opracowana w 2015 roku,  

 diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łukowskiego,  

 informacje pochodzące z bieżącego monitoringu dotyczące wybranych środowisk 

i problemów wymagających szczególnej uwagi przy projektowaniu oddziaływań 

profilaktycznych. 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

19 

 

Istotne ustalenia diagnostyczne i rekomendacje wynikające z Programu: 

1. wszystkie placówki oświatowe, działające na terenie Miasta, realizują zadania 

prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu o szkolne 

programy wychowawczo-profilaktyczne zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty; 

2. mieszkańcy najwyżej oceniają pracę pomocy społecznej i policji jako instytucji, do których 

mogą zwracać się o pomoc ofiary przemocy domowej, a najmniejszym zaufaniem darzą 

w tym zakresie instytucje kościelne i szkołę; 

3. zjawisko przemocy wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach, 

a najczęstszymi ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci i dorosłe kobiety; 

4. istnieje konieczność wdrożenia skutecznych programów rozwijających umiejętności 

rodziców związane ze wzmacnianiem więzi rodzinnych i dobrych relacji w rodzinie, 

kształtowaniem umiejętności aktywnego udziału w życiu dziecka, zwiększaniem wiedzy 

rodziców dotyczącej rozpoznawania objawów sięgania po substancje psychoaktywne 

oraz motywowania dziecka do zmiany ryzykownego zachowania; 

5. konieczne jest prowadzenie akcji profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, mających 

na celu zwiększenie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w celu odwrócenia 

uwagi od nadmiernego korzystania z komputera i Internetu, w tym gier hazardowych; 

6. konieczne jest objęcie rodzin z problemem alkoholowym pomocą o charakterze 

profilaktycznym i naprawczym;  

7. należy ograniczyć dostępność do legalnych i eliminować nielegalne substancje 

psychoaktywne w lokalnym środowisku; 

8. sięganie po narkotyki przez młodzież Łukowa ma charakter incydentalny - uczniowie 

rzadko przyznają się do własnych doświadczeń z narkotykami;  

9. istnieje obawa, że mogą zdarzyć się sytuacje wykorzystywania niewiedzy uczniów przez 

grupy przestępcze do dystrybucji narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających 

w szkołach oraz w lokalnym środowisku; 

10. duży odsetek osób zna w swoim środowisku lokalnym osoby, u których można kupić 

narkotyki, dopalacze lub inne środki odurzające; 

11. duża dostępność do alkoholu i łatwość jego zakupu – istnieje konieczność ograniczenia 

dostępności napojów alkoholowych poprzez racjonalne wyznaczenie liczby wydawanych 

zezwoleń na ich sprzedaż; 

12. zauważalny jest wzrost ilości wypijanego alkoholu w grupie dziewcząt i dorosłych 

kobiet; 

13. należy podjąć działania zwiększające porządek publiczny w Łukowie. 
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1.2.2. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 

 

Program został opracowany w oparciu o art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Konieczność podejmowania działań zapobiegających 

przemocy w rodzinie wynika również z Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

 

Celem Programu jest: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Łukowa, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

 zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

W Łukowie, działania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, koordynuje 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany 

przez Burmistrza Miasta Łuków. W oparciu o wytyczne ustawowe został powołany Punkt 

Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych.  

 

Istotne ustalenia diagnostyczne i rekomendacje wynikające z Programu: 

1. przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem 

społeczny; 

2. najczęściej identyfikowanymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety i dzieci; 

3. przemoc rodzinna dotyczy także mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych; 

4. statystyki nie oddają skali problemu przemocy w rodzinie, w szczególności gdy ofiarami 

są dzieci; 

5. konieczne jest zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa 

specjalistycznego zarówno dla osób doznających przemocy w rodzinie, jak i dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
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1.2.3. Raport o stanie Miasta Łuków w 2019 roku 

 

Obowiązek opracowania Raportu został określony w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. W dokumencie tym zaprezentowano podsumowanie działalności 

samorządu terytorialnego za wskazany okres, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii. Obszarem szczególnie istotnym z punktu widzenia opracowania niniejszej Diagnozy, 

który został poruszony w Raporcie, jest omówienie realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łukowie (MOPS) wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych i Miejskiego Programu Wspierania Rodziny. Ważne jest również omówienie zadań 

realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA). 

 

Istotne ustalenia diagnostyczne i rekomendacje wynikające z Programu: 

1. w MOPS funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej, którego członkowie służą 

pomocą w poszukiwaniu rozwiązań dla rodzin przeżywających trudności; 

2. w ramach programu rządowego „Asystent Rodziny” w MOPS zatrudniony był asystent 

rodziny, który ma obowiązek wspierania rodziny w rozwiązywaniu codziennych 

problemów i przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; 

3. na terenie Miasta funkcjonują świetlice terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

gdzie udzielana jest dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczna, społeczna, edukacyjna, 

opiekuńcza i wychowawcza oraz prowadzone jest dożywianie; 

4. na terenie Łukowa działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym 

dyżurujący specjaliści udzielają porad i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, osobom 

przeżywającym problemy rodzinne oraz rodzinom, których bliscy mają problemy 

z uzależnieniem, w Punkcie funkcjonuje „punkt mediacyjny” prowadzony 

przez kuratorów rodzinnych; 

5. w Łukowie funkcjonuje również Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodził 14 przedstawicieli podmiotów 

wymienionych w art.9a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - pracownicy 

socjalni, policjanci dzielnicowi, pedagodzy, przedstawiciele Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele sądu i służby zdrowia -

obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu prowadzi MOPS;  

6. MOPS współpracuje z parafiami Kościoła katolickiego i Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej (PKPS) w zakresie pomocy żywieniowej i rzeczowej; 
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7. realizowana jest współpraca z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

i zagrożonych wykluczeniem; 

8. w celu ograniczania ubóstwa i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom 

najuboższym oraz poprawy jakości życia i zwiększenia możliwości udziału w życiu 

społecznym realizowano projekt „Wyrównujemy szanse. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”; 

9. MOPS świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych 

i niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy innych osób; 

10. w Łukowie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek” dla osób powyżej 

18-tego roku z terenu Powiatu Łukowskiego, w tym Łukowa, chorych psychicznie 

i niepełnosprawnych intelektualnie; 

11. MOPS współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych, do których kieruje osoby 

bezdomne i pokrywa koszty ich pobytu oraz opracowuje program wychodzenia 

z bezdomności; 

12. działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

problemów narkomanii i przemocy w rodzinie, realizuje MKRPA, która współpracuje 

z pracownikami lecznictwa odwykowego, kuratorami, pedagogami, nauczycielami, 

Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Klubem Abstynenta, 

Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, TV Master i MOPS; 

13. w Mieście funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej, który udziela porad i wsparcia osobom będącym ofiarami przemocy 

w rodzinie lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej; 

14. w Łukowie działa telefon zaufania dla osób z problemami narkomanii oraz dla ofiar 

przemocy -„Pomarańczowa Linia”; 

15. zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie wspólnie realizują Wydział Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta i MOPS – działania polegają na obsłudze administracyjnej 

Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz MKRPA i Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

16. na terenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są programy 

profilaktyczne zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie ze standardami opracowanymi 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE): „Program Domowych Detektywów” - 

realizowany w dwóch szkołach, „Program Fantastyczne Możliwości” – realizowany 

w dwóch szkołach, Program "ARS - czyli jak dbać o miłość?" – realizowany w dwóch 
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szkołach, Projekt profilaktyczny "Przepis na rodzinne szczęście – zdrowo i bez nałogów", 

Projekt profilaktyczny "Wyspa zabaw", Projekt "Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie 

Rówieśnicze", Projekt profilaktyczny "Zdrowy styl życia z kulturą narodową i ludową", 

Projekt profilaktyczny "Wolność od nałogów przez praktyki religijne", Projekt "Bądź 

bezpieczny w niebezpiecznym świecie" oraz "Bezpieczeństwo w sieci", Projekt 

profilaktyczny "Miej odwagę powiedzieć NIE", Projekt "Tydzień bez nałogów", Projekt 

"Nie pal i nie truj innych", Projekt "Szkolny dzień bez przemocy", Program prewencyjny 

"Jestem Bezpieczny"; 

17. programy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami w szkołach realizuje również 

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie; 

18. pomoc dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy jest realizowana 

przez organizację pomocy i wsparcie dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i przemocą, stworzenie warunków do aktywnego i pożądanego spędzania 

wolnego czasu, stwarzanie okazji do odreagowania napięć i stresów, które w przyszłości 

mogłyby skłonić do podejmowania zachowań ryzykownych, wsparcie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej wywodzącej się z rodzin problemowych; 

19. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii są realizowane przez ograniczanie 

zjawiska używania narkotyków i substancji psychoaktywnych, w szczególności przez 

dzieci i młodzież, realizację działań profilaktycznych, warsztatów dla rodziców 

i nauczycieli, organizowanie spotkań profilaktycznych, uświadamianie zagrożeń 

związanych z używaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, promocję 

zdrowego i aktywnego życia poprzez szeroką ofertę zajęć sportowych, wspieranie działań 

opiekuńczo-wychowawczych skierowanych do dzieci z rodzin problemowych; 

20. realizowany jest Projekt „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków zastępczych”, 

którego celem jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków zastępczych, ułatwienie 

osobom uzależnionym udziału w programach terapeutycznych, prowadzenie zajęć 

edukacyjno-terapeutycznych poświęconych zapobieganiu nawrotom choroby, 

prowadzenie działań terapeutycznych dla kobiet uzależnionych od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych oraz doświadczających przemocy, prowadzenie działań 

terapeutyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na utrzymanie abstynencji, 

organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych, stwarzanie warunków do duchowego rozwoju osób odbywających 

podstawowe terapie uzależnień, wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek 

terapeutycznych; 
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21. MOPS realizował projekt socjalny dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat pn. „Używki 

lepiej zapobiegać niż leczyć”, którego celem było szerzenie wiedzy na temat szkodliwości 

sięgania po używki, tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku, uświadamianie 

destrukcyjnego wpływu używek na zdrowie oraz uświadamianie, że uleganie namowom 

środowiska i spożywanie alkoholu ”dla towarzystwa” jest oznaką słabości.  
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1.2.4. Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

Sprawozdanie jest składane rokrocznie przez samorządy do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) przy Ministerstwie Zdrowia. Z danych 

zamieszczonych w tych dokumentach wynika, że w Łukowie w zakresie profilaktyki obowiązuje: 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany wspólnie 

z Programem Przeciwdziałania Narkomanii,  

 uchwała w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

i podawania tych napojów, która była podjęta w oparciu o Diagnozę Lokalnych 

Problemów Alkoholowych.  

 

Sprawozdania za lata 2019, 2018, 2017 są kluczowym źródłem pozyskania danych zastanych 

(wtórnych) w badaniu przeprowadzonym w ramach niniejszej Diagnozy.  

 

Z przeprowadzonej szczegółowej analizy danych wyłania się podstawowy obraz diagnostyczny 

sytuacji związanej z problemami społecznymi Łukowa w latach 2017-2019, prezentowany 

w kolejnych zestawieniach liczbowych. 
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FINANSOWANIE DZIAŁAŃ13 

Struktura wydatków ponoszonych na realizację działań w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych (w PLN) 

rok działalności 2019 2018 2017 

łączna wysokość środków finansowych 

uzyskanych  

- z tytułu rocznych opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, 

których działalność polega na organizacji przyjęć, 

a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

605 410,87 609 785,12 594 302,17 

łączna wysokość środków finansowych 

uzyskanych  

- zmiana do roku poprzedniego (%) 

99,29 102,60 -------------- 

Inne środki finansowe  

- niż pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone 

na realizację Programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

0,00 0,00 0,00 

wysokość środków finansowych 

wykorzystanych  

- na realizację Programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych  

498 689,12 509 726,79 494 112,38 

wysokość środków finansowych 

wykorzystanych  

- na realizację Programu przeciwdziałania 

narkomanii  

99 986,57 99 574,13 99 627,34 

wysokość środków finansowych przekazanych  

- organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

wynikających z Programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych  

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

wysokość środków finansowych przekazanych  

- organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

wynikających z Programu przeciwdziałania 

narkomanii  

0,00 0,00 0,00 

inne wydatki ponoszone na realizację Programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w tym: 

34 800,00 brak danych – w 2018 i 

2017 roku obowiązywał 

inny  

zakres danych  

w sprawozdaniu 
- wynagrodzenie Pełnomocnika 16 800,00 

- sprzątanie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej 6 000,00 

- koszty lokalowe funkcjonowania Miejskiej 

Świetlicy Środowiskowej 

12 000,00 

 

Tabela nr 4 Struktura wydatków ponoszonych na realizację działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

                                                 

13 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Struktura wartości alkoholu sprzedanego na terenie Łukowa (w PLN) 

(na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących  

sprzedaż napojów alkoholowych) 

 

rok 

do 4,5%  

(oraz piwa) 

od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem 

piwa) 

pow. 18% razem Zmiana do 

roku 

poprzedniego 

(%) 

2019 16 527 530,94 3 144 058,74 12 493 656,38 32 165 246,06 109,42 

2018 15 378 747,82 2 675 919,96 11 342 065,91 29 396 733,69 98,05  

2017 15 337 720,00 2 771 116,00 11 871 096,00 29 979 932,00 ---------------- 

 

Tabela nr 5 Struktura wartości alkoholu sprzedanego na terenie Łukowa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

 

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUKOWIE14 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez uchwałę 

 1) spożycie poza miejscem sprzedaży 

według zawartości alkoholu 

2) spożycie w miejscu sprzedaży według 

zawartości alkoholu 

ogółem 

 

rok do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5 

do 18% 

(z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 

razem do  

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5 

do 18% 

(z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 

razem  

2019 60 22 22 104 40 23 23 86 190 

2018 60 22 22 104 40 23 23 86 190 

2017 brak danych – w 2017 roku obowiązywał inny zakres danych w sprawozdaniu 

 

Tabela nr 6 Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez uchwałę 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

                                                 

14 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych  

ważnych w roku  2019 2018 2017 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży - sklepy 

 

89 

 

86 

 

91 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży - lokale gastronomiczne 

 

47 

 

46 

 

44 

Razem:  136 132 135 

 
Tabela nr 7 Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

działających w roku 2019 2018 2017 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży - sklepy 

46 46 47 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 

lokale gastronomiczne 

20 20 20 

Razem:          66 66 67 

w tym: 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży - sklepy 

22 20 22 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży - lokale 

gastronomiczne 

14 14 14 

 
Tabela nr 8 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych  

przez uprawnione podmioty15 

rok przeprowadzenia kontroli 2019 2018 2017 

Łączna liczba kontroli 92 50 60 

Liczba kontroli przeprowadzonych przez członków 

gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

92 50 60 

Liczba kontroli przeprowadzonych przez inne 

uprawnione podmioty 

0 0 0 

 
Tabela nr 9 Liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych  

przez uprawnione podmioty 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

 

 

POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN W ŁUKOWIE 16 

 

Rodziny korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

rok udzielenia pomocy 2019 2018 2017 

ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy  403 263 301 

w tym 

liczba rodzin objętych pomocą z powodu 

uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez 

co najmniej jednego z członków rodziny 

42 49 50 

 

Tabela nr 10 Rodziny korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

 

                                                 

15 Przez kontrolę zgodnie z treścią sprawozdań rozumie się wizytę, zgodnie z wydanym upoważnieniem, w danym 

punkcie sprzedaży alkoholu objętym kontrolą. 

16 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Działania podjęte w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, realizowane w ramach 

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota (w PLN) 

rok prowadzenia działań 2019 2018 2017 

dofinansowanie szkoleń dla pracowników 

placówek leczenia uzależnienia od alkoholu 

6 000,00 5 000,00 7 500,00 

finansowanie zajęć ponadetatowych 

prowadzonych przez pracowników placówek 

leczenia uzależnienia od alkoholu  

20 100,00 28 260,00 40 000,00 

doposażenie placówek leczenia uzależnienia od 

alkoholu  

5 000,00 3 000,00 4 000,00 

dofinansowanie punktu konsultacyjno-

informacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym i ich rodzin  

20 590,00 

(1 punkt) 

20 000,00 

(1 punkt) 

22 000,00 

(1 punkt) 

dofinansowanie telefonu zaufania  2 000,00 

(1) 

2 000,00 

(1) 

2 000,00 

(1) 

razem finansowanie (PLN): 53 690,00 58 260,00 75 500,00 

 
Tabela nr 11 Działania podjęte w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, realizowane w ramach Programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

Osoby objęte wsparcie w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego 

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

rok udzielania wsparcia 2019 2018 2017 

osoby z problemem alkoholowym  

(liczba osób) 

40 102 98 

dorośli członkowie rodziny osoby z problemem 

alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA) 

(liczba osób) 

56 100 16 

osoby doznające przemocy w rodzinie  

(liczba osób) 

127 137 117 

osoby stosujące przemoc w rodzinie  

(liczba osób) 

27 15 7 

razem liczba osób: 250 354 238 

 

Tabela nr 12 Osoby objęte wsparcie w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Grupy wsparcia/stowarzyszenia/kluby abstynenta – środki przekazane na ich działania  

z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

kwot środków (w PLN) i liczba grup 

rok funkcjonowania 2019 2018 2017 

stowarzyszenia abstynenckie (organizacje formalne 

działające w oparciu o zapisy ustawy o 

stowarzyszeniach) 

0 0 1 100,00  

(1) 

Kluby abstynenta  23 600,00  

(1) 

19 120,00  

(1) 

16 690,00  

(1) 

samopomocowe grupy wsparcia dla osób z 

problemem alkoholowym  

(grupy AA – Anonimowych Alkoholików)  

0,00  

(6) 

0,00  

(6) 

0,00  

(6) 

samopomocowe grupy wsparcia dla dorosłych 

członków rodzin z problemem alkoholowym  

(grupy Al-Anon) 

0,00 

 (2) 

0,00 

 (2) 

0,00 

 (2) 

samopomocowe grupy wsparcia dla dorosłych 

dzieci alkoholików (grupy DDA) 

0,00 

(1) 

0,00 

(1) 

0,00 

(1) 

razem kwota i ilość grup wsparcia: 23 600,00 

(10) 

19 120,00  

(10) 

17 790,00  

(11) 

 
Tabela nr 13 Grupy wsparcia/stowarzyszenia/kluby abstynenta – środki przekazane na ich działania  

z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINACH17 

Działania podjęte w celu udzielenia wsparcia, w tym finansowane ze „środków alkoholowych” 

– formy wsparcia 

rok wsparcia 2019 2018 2017 

punkty konsultacyjne udzielające 

pomocy/porad dla ofiar przemocy w rodzinie 

– ogółem  

1 1 1 

w tym liczba finansowanych 

ze środków alkoholowych 

1 1 1 

telefony zaufania dla ofiar przemocy w 

rodzinie 

0 0 1 

ośrodki interwencji kryzysowej 0 1 1 

grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 0 0 1 

w tym liczba finansowanych 

ze środków alkoholowych 

0 0 1 

grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy w 

rodzinie 

0 0 1 

w tym liczba finansowanych 

ze środków alkoholowych 

0 0 1 

grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

198 60 91 

programy oddziaływań adresowanych do osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

0 1 1 

w tym liczba finansowanych 

ze środków alkoholowych 

0 1 1 

łączna ilość form udzielania wsparcia 199 63 97 
 

Tabela nr 14 Działania podjęte w celu udzielenia wsparcia, w tym finansowane ze „środków alkoholowych” 

– formy wsparcia  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach Programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie  

rok  

działań 
2019 2018 2017 

kwota (PLN) 39 190,00 28 720,00 33 000,00 

 

Tabela nr 15 Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach Programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

                                                 

17 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY18 

Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów 

Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA  

program rok 

realizacji 

liczba uczniów 

uczestniczących 

w programach 

liczba 

nauczycieli lub 

wychowawców 

uczestniczących 

w programach 

liczba rodziców 

uczestniczących 

w programach 

wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych w 
ramach gminnego 
Programu 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych  
na realizację 

programów (w 

PLN) 

programy z 

obszaru 

profilaktyki 

uniwersalnej 

skierowane 

do dzieci i 

młodzieży 

2019 923 32 746 15 810,00 

2018 632   40 700 20 400,00 

2017 865    62 646 19 881,00 

programy z 
obszaru 
profilaktyki 
selektywnej 

dla 

młodzieży z 

grup 

ryzyka  

2019 0 0 0 0,00 

2018 226  85 15 6 000,00 

2017 brak danych – w 2017 roku obowiązywał inny zakres danych  

w sprawozdaniu 

programy z 

obszaru 

profilaktyki 

uniwersalnej 

skierowane 

do dzieci i 

młodzieży 

2019 1 300 40 515 24 321,00 

2018 530  20 0 16 000,00 

2017 5 436  89 77 57 000,00 

programy z 

obszaru 

profilaktyki 
selektywnej 
dla młodzieży 
z grup ryzyka  

2019 14 1 14 2 200,00 

2018 10  2 0 3 200,00 

2017 152  39 31 3 570,00 

 

Tabela nr 16 Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów 

Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

                                                 

18 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Inne działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi finansowane w 
ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i liczba uczestników 

– kwota środków (w PLN) i liczba działań 

rok działań 2019 2018 2017 

spektakle 4 815,00 

(1 000) 

2 000,00 

(603) 

2 000,00 

(657) 

festyny i inne imprezy plenerowe  

(poza sportowymi) 

14 000,00 

(3 000) 

19 940,00 

(3 900) 

32 000,00 

(5 000) 

imprezy sportowe  

(turnieje, wyścigi, olimpiady itp. z 

wyjątkiem pozalekcyjnych zajęć 

sportowych)  

9 000,00 

(325) 

6 000,00 

(150) 

0,00  

(0) 

konkursy  

(plastyczne, literackie, muzyczne itp.) 

7 500,00 

(1 853) 

5 000,00 

(2 170) 

0,00  

(0) 

szkolenia i warsztaty dla rodziców z 

zakresu profilaktyki problemowej 

0,00  

(0) 

0,00  

(0) 

4 500,00 

(31) 

szkolenia/warsztaty dla 

nauczycieli/wychowawców w 

obszarze profilaktyki problemowej 

3 000,00 

(47) 

5 000,00 

(89) 

2 000,00 

(30) 

pozalekcyjne zajęcia sportowe 72 000,00 

(1 290) 

115 200,00 

(1 076) 

73 000,00 

(420) 
 

Tabela nr 17 Inne działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi finansowych w 

ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

Placówki pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka 
- liczba placówek i kwota środków (PLN) 

rok wsparcia 2019 2018 2017 

zajęcia dla dzieci z 

grup ryzyka  

- z programem 

socjoterapeutycznym 

realizowane 1-3 razy 

w tygodniu 

1 

 

13 950,00 

0 0 

realizowane 4 i 

więcej razy w 

tygodniu 

0 1 

 

94 760,00 

1 

 

62 400,00 

zajęcia dla dzieci z 

grup ryzyka  

- z programem 

opiekuńczym 

realizowane 1-3 razy 

w tygodniu 

0 1 

 

4 600,00 

1 

 

4 000,00 

realizowane 4 i 

więcej razy w 

tygodniu 

1 

 

65 700,00 

0 0 

 

Tabela nr 18 Placówki pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Dzieci korzystające z działań w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rzecz dożywiania, uczestniczące w pozalekcyjnych programach  

opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych 

rok wsparcia 2019 2018 2017 

Liczba dzieci 50 70 70 

wysokość środków finansowych  

(w PLN) 

 

11 000,00 10 300,00 20 000,00 

 

Tabela nr 19 Dzieci korzystające z działań w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rzecz dożywiania, uczestniczące w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
 

 

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym korzystające z innych form wsparcia w ramach 

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

rok wsparcia 2019 2018 2017 

Kolonie i obozy z 

programem 

socjoterapeutycznym  

 

Liczba dzieci 0 30 0 

wysokość środków 

finansowych  

(w PLN) 

0 12 000,00 0 

Kolonie i obozy z 

programem zajęć 

profilaktycznych 

Liczba dzieci 90 0 185 

wysokość środków 

finansowych  

(w PLN) 

6 100,00 0 30 925,00 

 

Tabela nr 20 Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym korzystające z innych form wsparcia w ramach 

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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EDUKACJA PUBLICZNA I PROFILAKTYKA DLA DOROSŁYCH19 

Finansowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dorosłych 

mieszkańców w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

- kwota środków (PLN) 

rok realizacji działań 2019 2018 2017 

szkolenia 10 000,00 10 000,00 2 000,00 

działania z zakresu edukacji 

publicznej (kampanie 

edukacyjne, plakaty, ulotki) 

27 500,00 8 000,00 12 000,00 

 

Tabela nr 21 Finansowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych wobec dorosłych 

mieszkańców w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

 

NIETRZEŹWOŚĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH20 

Działania związane z nietrzeźwością mieszkańców w miejscach publicznych 

rok realizacji działań 2019 2018 2017 

liczba nietrzeźwych osób 

nieletnich  

- zatrzymanych w policyjnych izbach 

dziecka lub odwiezionych do domów 

rodzinnych 

28 23 9 

liczba zatrzymań osób 

nietrzeźwych  

- w celu wytrzeźwienia w 

pomieszczeniach policyjnych 

218 207 233 

działania na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców: 

- edukacja społeczna na temat 

bezpieczeństwa na drogach 

- włączenie do programów szkolenia 

kandydatów na kierowców 

problematyki alkoholowej - 

programów o charakterze 

profilaktyczno–edukacyjnym 

- wydawanie 

ulotek, plakatów,  

- udział w 

kampaniach 

lokalnych na rzecz 

bezpieczeństwa na 

drogach 

- wydawanie 

ulotek, plakatów,  

- udział w 

kampaniach 

lokalnych na rzecz 

bezpieczeństwa na 

drogach 

- wydawanie 

ulotek, plakatów,  

- udział w 

kampaniach 

lokalnych na rzecz 

bezpieczeństwa na 

drogach, 

- współpraca z 

Policją w ramach 

akcji policyjnych  

 

Tabela nr 22 Działania związane z nietrzeźwością mieszkańców w miejscach publicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

                                                 

19 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
20 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI, ORGANIZACJAMI ORAZ MIĘDZYNARODOWA21 

Współpraca w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych 

 

rok współpracy 2019 2018 2017 

współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

z kościołami i 

związkami 

wyznaniowymi: 

 

1. zlecanie zadań do 

realizacji,  

2. wymiana 

informacji,  

3. konsultacje,  

4. inicjowanie 

działań, 

5. organizacja 

wspólnych 

przedsięwzięć 

zakres współpracy: 

 

1. leczenie uzależnienia 

od alkoholu,  

2. profilaktyka szkolna i 

środowiskowa,  

3. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym,  

4. pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

5. przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie,  

6. szkolenia i konferencje 

zakres współpracy: 

 

1. leczenie uzależnienia 
od alkoholu,  

2. profilaktyka szkolna i 

środowiskowa,  

3. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym,  

4. pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

5. przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

zakres współpracy: 

 

1. profilaktyka 

szkolna i 

środowiskowa,  

2. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym, 3. 

pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

4. edukacja publiczna 

(kampanie społeczne, 

wydawnictwa) 

współpraca ze 

stowarzyszeniami 

abstynenckimi: 

 

1. zlecanie do 

realizacji zadań, 

2. wymiana 

informacji, 

3. konsultacje, 

4. inicjowanie 

działań, 

5. organizacja 

wspólnych 

przedsięwzięć 

zakres współpracy: 

 

1.leczenie uzależnienia 

od alkoholu,  

2. profilaktyka szkolna i 

środowiskowa,  

3. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym,  

4. pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

5. przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie,  

6. edukacja publiczna 

(kampanie społeczne, 

wydawnictwa) 

zakres współpracy: 

 

1. leczenie uzależnienia 

od alkoholu,  

2. profilaktyka szkolna i 

środowiskowa,  

3. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym,  

4. pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

5. przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie,  

6. edukacja publiczna 

(kampanie społeczne, 

wydawnictwa) 

zakres współpracy: 

 

1. profilaktyka 

szkolna i 

środowiskowa,  

2. pomoc dorosłym 

członkom rodzin z 

problemem 

alkoholowym, 3. 

pomoc dzieciom z 

rodzin z problemem 

alkoholowym,  

4. przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie,  

5. szkolenia i 

konferencje 

 

Tabela nr 23 Współpraca w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie sprawozdań do Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 

  

                                                 

21 Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1 za lata: 2019, 2018, 2017 
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Rozdział II Podstawowe problemy społeczne – dane z badania 

instytucji publicznych 

 

2.1. Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Główną jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Łukowa jest 

MOPS. Pomoc społeczna jest świadczona przez MOPS na zasadach określonych w Ustawie 

o pomocy społecznej osobom i rodzinom, w szczególności z powodu22: 

 ubóstwa, sieroctwa, 

 bezdomności, bezrobocia, 

 niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

 trudności w integracji cudzoziemców,  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu i narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Formy udzielania pomocy społecznej: 

 świadczenia pieniężne – dla osób i rodzin, które spełniają określone kryterium 

dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych 

sytuacji, są przyznawane w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, 

specjalnego zasiłku celowego, 

 świadczenia niepieniężne - praca socjalna, finansowanie biletów kredytowanych, składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, 

poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne 

ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 

                                                 

22 http://mops.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:zasady-przyznawania-

pomocy&catid=9&Itemid=117  

http://mops.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:zasady-przyznawania-pomocy&catid=9&Itemid=117
http://mops.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:zasady-przyznawania-pomocy&catid=9&Itemid=117
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Analiza danych pozyskanych w badaniu ankietowym metodą CAWI, przeprowadzonym 

z przedstawicielem MOPS przedstawia się następująco: 

 

Rodziny korzystające z pomocy społecznej, w tym z powodu uzależnień 

Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS w Łukowie   

rok ogółem, w 
tym: 

1. rodziny korzystające 
ze świadczeń z powodu 
problemów uzależnień 

2. rodziny korzystające 
ze świadczeń z 

innych powodów 

w wartościach 
bezwzględnych 

udział % w wartościach 
bezwzględnych 

udział % 

2017 623 51 8,19% 572 91,81% 

2018 439 50 11,39% 389 88,61% 

2019 403 44 10,92% 359 89,08% 

 

Tabela nr 24 Rodziny korzystające z pomocy MOPS w Łukowie   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przeprowadzonego 

z przedstawicielem MOPS  

 

Z zestawienia danych wynika, że liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS ogółem rok 

do roku spada. Największy spadek wystąpił w roku 2018 względem roku poprzedniego - liczba 

rodzin z 2018 r. stanowiła 70,47% liczby rodzin z roku 2017. W 2018 roku z pomocy korzystały 

o 184 rodziny mniej niż w roku 2017.  W 2019 nastąpił kolejny spadek, jednak jego dynamika 

była już znacznie mniejsza – liczba rodzin z 2019 r. stanowiła 91,80% liczby rodzin z roku 2018. 

W 2019 roku z pomocy korzystało o 36 rodzin mniej niż w roku 2018. Dynamika spadku liczby 

rodzin korzystających z pomocy MOPS z powodu problemów uzależnień jest znacznie mniejsza 

niż w przypadku rodzin ogółem i przedstawiała się następująco – liczba rodzin w 2018 r. 

stanowiła 98% liczby rodzin z 2017 r., liczba rodzin w 2019 r. stanowiła 88% liczby rodzin z 2018 

r. W związku z tym udział pomocy świadczonej rodzinom z powodów uzależnień w liczbie rodzin 

ogółem każdego roku wzrasta i w 2019 r. wyniósł 10,92%. 

Z porównania danych można wywnioskować, że poprawie uległa sytuacja rodzin ogółem, jednak 

wciąż istotnym problemem społecznym pozostaje sytuacja rodzin z uzależnieniami. 

Oznacza, to że powinny być zintensyfikowane działania podejmowane na rzecz 

zapobiegania uzależnieniom w rodzinach.  
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Rodzaj pomocy udzielanej przez MOPS 

 

Rodzaj pomocy udzielanej przez MOPS w Łukowie 

rok ilość osób korzystających z pomocy MOPS  

ogółem według rodzajów pomocy 

świadczenia 
rzeczowe 

świadczenia 
pieniężne 

udzielanie 
porad 

2017 809 346 186 530 

2018 585 280 176 378 

2019 524 241 168 352 

 

Tabela nr 25 Rodzaj pomocy udzielanej przez MOPS w Łukowie   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MOPS  

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, liczba osób korzystających z pomocy MOPS ogółem rok 

do roku spada. Największy spadek wystąpił w roku 2018 względem roku poprzedniego - liczba 

osób z 2018 r. stanowiła 72,31% liczby osób korzystających w roku 2017. W 2018 roku z pomocy 

korzystały o 224 osoby mniej niż w roku 2017.  W 2019 r. nastąpił kolejny spadek, jednak jego 

dynamika była już znacznie mniejsza – liczba osób z 2019 r. stanowiła 89,57% liczby osób z roku 

2018. W 2019 roku z pomocy korzystało o 61 osób mniej niż w roku 2018. W każdym roku 

najwięcej osób korzystało z pomocy w postaci świadczenia porad, a najmniej ze świadczeń 

pieniężnych. Natomiast najmniejsza jest dynamika spadku ilości osób korzystających z pomocy 

w przypadku pomocy pieniężnej. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że coraz mniej osób korzysta z pomocy MOPS, co może 

wskazywać na poprawę sytuacji ogólnej. Jednak nadal istotny jest udział pomocy pieniężnej 

w pomocy ogółem, co może wskazywać na utrzymujące się stałe problemy finansowe tych samych 

osób w długim okresie czasu.   
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Powody przyznawania pomocy społecznej 

Powody przyznawania pomocy społecznej 

rok Niepeł-
nospra-
wność  

Bezro-
bocie  

Osoby 
dotknięte 
klęską 

żywioło=
wą 

Ubó-
stwo  

Bezradność  
opiekuńczo-

wycho-
wawcza 

osoby 
dotknięte 
długotrwa-
łą chorobą  

Alkoho-
lizm 

inne 

2017 154 127 0 210 24 111 50 62 

2018 139 95 0 178 22 112 49 56 

2019 128 80 0 150 20 110 42 62 

 

Tabela nr 26 Rodzaj pomocy udzielanej przez MOPS w Łukowie   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MOPS  

 

Powyższe zestawienie przedstawia różne powody przyznawania pomocy społecznej. Należy  

zwrócić uwagę na fakt, że najwięcej osób korzysta z pomocy ze względu na ubóstwo, co oznacza, 

że dynamiczny rozwój gospodarczy i wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kraju nie przekłada 

się wprost proporcjonalnie na spadek ubóstwa i poprawę sytuacji finansowej rodzin.  

 

Na względnie stałym i wysokim poziomie utrzymuje się liczba korzystających z pomocy 

ze względu na długotrwałe choroby. Na zbliżonym poziomie w badanym okresie utrzymuje się 

również liczba korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej, co 

wskazuje na to, że proces kształcenia umiejętności wychowawczych jest procesem długotrwałym 

i nie zawsze przynosi szybkie efekty. Należy się również zastanowić, czy w tym zakresie 

prawidłowo jest realizowane kształcenie na etapie szkolnym – niestety przedmiot „wychowanie 

do życia w rodzinie” (WDŻ) jest wciąż przedmiotem fakultatywnym. Na lekcjach WDŻ 

podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, 

pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem. Poruszane są też tematy 

związane z zagrożeniami płynącymi z różnych źródeł, uzależnieniami i ich konsekwencjami. 

Uczniowie poznają również zasady savoir – vivre w życiu codziennym, uczą się tolerancji 

i poszanowania innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka. Wdrożenie do szkół 

przedmiotu jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.   
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W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są 

one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest 

dyrektor szkoły), natomiast nie są niestety obowiązkowe dla ucznia. Dobrowolność udziału 

w lekcjach WDŻ wynika z respektowania prawa rodziców jako najważniejszych wychowawców 

dzieci, co  jest konsekwencją funkcjonującego porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje 

rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jak wynika z badań 

rodzice wielokrotnie nie są przygotowani do swojej roli życiowej i nie posiadają 

podstawowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. W badanym okresie nie wystąpiły 

natomiast przyczyny związane z klęskami żywiołowymi, które powodowałyby konieczność 

korzystania przez mieszkańców Łukowa z pomocy MOPS.  

 

Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową 

Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową 

rok pracuje pracuje 
dorywcz

o 

nie 
pracuj

e 

studiuj
e 

na 
rencie/emery

turze 

na zasiłku 
dla 

bezrobotny
ch 

bezrobotny, 
bez prawa 
do zasiłku  

inne 

2017 10 brak danych 
 

77 19 108 0 

2018 8 66 21 74 0 

2019 13 50 23 57 0 

 

Tabela nr 27 Struktura odbiorców pomocy społecznej udzielanej przez MOPS w Łukowie ze względu 

na aktywność zawodową 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MOPS  

 

Jak wynika z powyższego zestawienia MOPS nie posiada pełnych informacji o aktywności 

zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej. Z danych przekazanych w badaniu 

ankietowym wynika, że większość beneficjentów pomocy społecznej, to osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku. W 2019 roku nastąpił niewielki wzrost liczby osób pracujących i bezrobotnych 

z prawem do zasiłku, korzystających z takiej pomocy. Obserwowany jest spadek ilości rencistów 

i emerytów oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

Może to wskazywać na poprawę sytuacji niektórych osób ze względu na dodatkowe świadczenia 

finansowe emerytalno-rentowe - tzw. „trzynastki” i większą aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych.  
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 Dokumenty dotyczące przemocy w rodzinie - "niebieskie karty" 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie23 uznano, że przemoc w rodzinie 

narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania 

godności osobistej. Przemoc w rodzinie wg Ustawy oznacza jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności 

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

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

lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

Ustawa nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom 

równego traktowania i poszanowania ich praw i wolności, a osobie dotkniętej przemocą 

w rodzinie między innymi bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji 

kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienia bezpiecznego 

schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  

 

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 

tzw. „niebieskiej karty”. Jej celem jest informowanie pokrzywdzonych o przysługujących im 

prawach i możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji. 

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem 

zaistnienia przemocy w rodzinie i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy 

społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

Wszczęcie procedury następuje w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec 

członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę 

będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

                                                 

23 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zmianami 
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Przemoc w rodzinie - tzw. "niebieskie karty" 

rok  WNIOSKI  

ogółem sporządzone przez instytucje  

MOPS Miejską 
Komisję 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

placówki 
Służby 

Zdrowia  

placówki 
szkolno-

wychowawcze 

sądy i 
prokuratury 

inne instytucje 
i organizacje 

inne 

2017 146 0 0 0 0 0 1 0 

2018 126 0 0 0 1 0 0 0 

2019 126 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela nr 28 Przemoc w rodzinie tzw. "niebieskie karty" 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MOPS  

 

Z prezentowanych danych analitycznych wynika, że instytucje publiczne, poza dwoma 

przypadkami, w badanym okresie nie sporządzały wniosków o „niebieską kartę”, co oznacza że 

z inicjatywą wydania karty występują głównie osoby fizyczne. Liczba wniosków w 2019 roku 

utrzymała się na poziomie roku 2018, w którym nastąpił znaczny spadek w stosunku do roku 

2017 – o 20 wniosków.  

Mimo spadku liczby wniosków rekomenduje się nie zmniejszać skali działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy. 
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2.2. Działania profilaktyczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana 

zarządzeniem Burmistrza Łukowa Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.24 Inicjuje i monitoruje 

działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie 

Łukowa. Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań MKRPA należy:  

 inicjowanie działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

 realizowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

 wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży, 

 dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

                                                 

24 http://komisja.lukow.pl/kim-jestesmy/  

http://komisja.lukow.pl/kim-jestesmy/
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MKRPA organizuje zajęcia edukacyjno-terapeutyczne poświęcone zapobieganiu nawrotom 

picia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach współpracy z Całodobowym Oddziałem 

Leczenia Uzależnień w SP ZOZ w Łukowie25. Prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 

i Osób Uzależnionych, w którym udzielane są porady i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

osobom przeżywającym problemy rodzinne oraz rodzinom, których bliscy mają problemy 

z uzależnieniem. Wspiera Klub abstynenta „JUTRZENKA”, grupy anonimowych alkoholików 

(7 grup) i  Miejską Świetlicę Środowiskową „PARASOL”. Uczestniczy w realizacji programu 

„Trener Osiedlowy” skierowanego do dzieci i młodzieży przebywającej na boiskach, podwórkach, 

obiektach sportowych i rekreacyjnych w godzinach pozalekcyjnych. Głównym celem programu 

jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu na sportowo, zachęcenie 

do jakiejkolwiek formy ruchu oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb 

związanych ze sportem, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od palenia 

papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków. 

 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

rok ogólne 
posie-
dzenia 

posie-
dzenia  
podko-

misji 
interwen

cyjno-
motywują

cej  

prze-
prow
adzo-

ne 
roz-

mowy  

kontrole 
punktów 
sprzeda-

ży 
napojów 
alkoho-
lowych  

postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 

ogółem dotyczące 
jednorazo-

wych 
zezwoleń 

na sprzedaż 
napojów 
alkoholo-

wych  

dotyczące 
zezwoleń 

na sprzedaż 
napojów 

alkoholowych 
do spożycia 

w miejscu lub poza 
miejscem 
sprzedaży 

postano-
wienia 
nega-
tywne  

2017 21 11 37 60 22 0 22 4 

2018 17 10 29 50 16 0 16 1 

2019 40 10 25 92 55 0 55 6 

 

Tabela nr 29 Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie   

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MKRPA 

 

 

 

 

                                                 

25 http://komisja.lukow.pl/kim-jestesmy/  

http://komisja.lukow.pl/kim-jestesmy/
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Z analizy prezentowanych danych wynika, że: 

 

 wzrosła ilość posiedzeń ogólnych – w 2019 r. względem roku bazowego 2017 niemal 

2-krotnie; 

 posiedzenia podkomisji interwencyjno-motywującej utrzymują się na stałym poziomie 

w ciągu każdego roku; 

 zmalała ilość rozmów przeprowadzanych z członkami rodzin osób z problemem 

alkoholowym – w roku 2019 względem roku bazowego 2017 o 12, w całym okresie 

badanym zauważalny jest ich spadek rok do roku (ze względu na brak danych z MKRPA 

o przyczynie spadku ilości rozmów nie można wnioskować, że jest to efekt poprawy 

sytuacji w zakresie problemów alkoholowych w Łukowie); 

 w roku 2019 wzrosła ilość przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych względem roku bazowego 2017 o 32 (w badaniu nie podano efektów 

przeprowadzonych kontroli dla żadnego badanego okresu); 

 wzrosła w znacznym stopniu ilość wydanych postanowień opiniujących lokalizację 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych – w 2019 r. względem roku bazowego 2017 

aż o 33, co może wskazywać na wzrost zainteresowania sprzedawców;  

 należy zauważyć, że również wzrosła ilość negatywnych postanowień opiniujących 

lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jednak ich dynamika jest znacznie 

mniejsza niż w przypadku ilości wydanych postanowień opiniujących lokalizację punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych – w całym okresie ilość opinii negatywnych utrzymuje 

się jednak na niskim poziomie; 

 z danych uzupełniających do ankiety wynika, że poza w/w pozwoleniami MKRPA były 

wydawane jeszcze decyzje na zezwolenia jednorazowe (brak danych o ich ilości). 
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Działalność podkomisji interwencyjno-motywującej 

 

Działalność Podkomisji interwencyjno-motywującej 

rok przyjęte wnioski o 
leczenie odwykowe  

zlecenia przeprowadzenia 
badania 

przez biegłych sądowych 

wnioski kierowane do sądu o 
skierowanie na badania przez 

biegłych sądowych  

2017 77 0 12 

2018 71 0 12 

2019 76 0 14 

 

Tabela nr 30 Działalność podkomisji interwencyjno-motywującej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CAWI przedstawiciela MKRPA 

 

Podkomisja interwencyjno-motywująca działa w ramach MKRPA. Jej zadaniem 

jest prowadzenie postępowań związanych z badaniami w celu podjęcia leczenia odwykowego. 

Ilość przeprowadzonych postępowań w badanym okresie utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  
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Rozdział III Podstawowe problemy społeczne – analiza 

na podstawie badania dorosłych mieszkańców 

 

W rozdziale został przedstawiony problem uzależnień od alkoholu, papierosów i narkotyków, 

hazardu oraz problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców. Badaniu poddane 

zostały takie kwestie, jak: 

 postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym, 

 problemy bezrobocia i lokalnego rynku pracy, 

 zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, 

 zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz 

problematyką uzależnienia, 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów, 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od hazardu, 

 zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w tym przekonania dotyczące modelu 

wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar fizycznych, 

 zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz uzależnieniami od czynności związanych 

z nowymi technologiami. 

 

Analiza została wzbogacona o ocenę poziomu istotności różnych problemów społecznych 

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

społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako istotny. 

 

 

 

3.1. Struktura badanej próby  

 

 W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Łukowa udział wzięło 150 

dorosłych mieszkańców. Kobiety stanowiły 63% badanej próby, a mężczyźni 37%. Najwięcej 

osób stanowiły osoby w wieku 30-49 lat - 45,58%. 
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Struktura respondentów wg płci 

kobieta 94 63,00% 

mężczyzna 56 37,00% 

razem 150 100,00% 

 

Tabela nr 31 Struktura respondentów wg płci (opracowanie własne)  

 

 

 

Wykres nr 1 Struktura respondentów wg płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 

 

 

 

kobieta; 94; 63%

mężczyzna; 56; 
37%

Struktura respondentów wg płci

kobieta mężczyzna
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Struktura respondentów wg grup wiekowych  

wiek ilość osób % 

18 - 29 28 19,05% 

30 - 49 67 45,58% 

50 - 69 31 21,09% 

70 i więcej 21 14,29% 

razem 147 100,00% 

w zestawieniu nie uwzględniono 3 osób, które nie podały  
w ankiecie wieku 

 

Tabela nr 32 Struktura respondentów wg wieku (opracowanie własne) 

 

 

 

Wykres nr 2 Struktura respondentów wg płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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3.2. Ocena poziomu istotności podstawowych problemów 

w środowisku lokalnym 

 

W pierwszej części badania ankietowani oceniali poziom istotności podstawowych 

problemów społecznych w środowisku lokalnym związanych ze środowiskiem, poczuciem 

bezpieczeństwa i stanem materialnym, kryzysem rodzinnym i moralnym.  

 

Schemat udzielania odpowiedzi na pytanie był następujący: 

 

Problem Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Zanieczyszczenie powietrza (smog)     

Zanieczyszczenie wody     

Zanieczyszczenie krajobrazu 

(zaśmiecenie) 

    

Bezrobocie     

Bieda, ubóstwo     

Bezdomność     

Wzrost przestępczości     

Kryzys rodziny     

Kryzys norm moralnych     
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3.2.1. Problemy środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, 

krajobrazu) 

 

płeć 

Prze-

dział 

wieko-

wy 

Powietrze Woda Krajobraz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bar-

dzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieist

otny 

 

Zdecy

do-

wanie 

nieisto

tny 

Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

niei-

stotny 

 

Zdecydo

wanie 

nieisto-

tny 

Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Ra-

czej 

nieist

otny 

 

Zdecyd

owanie 

nieisto-

tny 

Ko-

biety 

18-29 12 7 0 0 11 8 0 0 11 8 0 0 

30-49 8 34 2 0 13 20 10 1 20 21 2 1 

50-69 6 11 1 0 2 11 3 2 7 10 1 0 

70 i 

więcej 
4 8 0 0 5 6 1 0 6 6 0 0 

brak 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

  

Mę-

żczyź

ni 

18-29 4 5 0 0 6 3 0 0 4 5 0 0 

30-49 6 14 3 0 4 15 4 0 11 12 0 0 

50-69 5 8 0 0 5 7 1 0 5 8 0 0 

70 i 

więcej 
1 8 0 0 2 6 0 1 3 6 0 0 

brak 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

 

Tabela nr 33 Ocena poziomu istotności lokalnych problemów związanych ze środowiskiem w ocenie 

respondentów (opracowanie własne) 

 

W ocenie młodych kobiet w grupie wiekowej 18-29 lat wszystkie problemy związane 

ze środowiskiem są bardzo istotne – ta grupa respondentów najczęściej wskazywała na ich 

wysoki poziom istotności (ponad 60% osób z tej grupy). Dla młodych mężczyzn w tej samej grupie 

wiekowej problemy te są niemniej istotne – najczęściej wskazywali odpowiedź, że są raczej 

istotne. Podejście obu grup do problemów środowiskowych jest więc zbliżone. Żadna z osób nie 

wskazała, że problemy te nie są istotne. Podobne wskazania, jak w pierwszej grupie wiekowej 

wystąpiły w grupie wiekowej 70 i więcej lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn oraz 

w grupie 50-69 lat mężczyzn. W grupach tych żadna z osób nie wskazała, że problemy 

te nie są istotne.  
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Inaczej przedstawia się rozkład wskazań w grupie kobiet w wieku 30-49 lat i 50-69 lat. Część 

z nich odpowiadała, że problemy te raczej nie są istotne, a nawet 3 osoby łącznie wskazały, 

że problemy z wodą zdecydowanie nie są istotne, a aż 13 osób wskazało, że te problemy raczej 

nie są istotne. Łącznie aż dla 36 kobiet w tej grupie problemy związane ze środowiskiem nie są 

istotne. Zbliżony jest układ wskazań w grupie mężczyzn w wieku 30-49 lat, z tej grupy łącznie 7 

osób wskazało, że problemy środowiska związane z powietrzem i wodą raczej nie są istotne. 

Łącznie aż dla 43 osób z tych grup problemy środowiskowe nie są istotne, co stanowi aż 43,88% 

ankietowanych osób z tej grupy.  

Należy zauważyć, że dla większości badanych problemy środowiska związane z krajobrazem 

są istotne, tylko 4 kobiety łącznie z wszystkich grup wskazały, że problemy te nie są istotne.  

 

Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. większość mieszkańców zauważa problemy związane ze środowiskiem, 

w szczególności osoby młode w wieku do 29 r. ż. i osoby starsze; 

2. w obu średnich grupach wiekowych mężczyźni znaczenie bardziej zwracają uwagę 

na stan środowiska niż kobiety; 

3. dla niemalże wszystkich grup ważny jest stan krajobrazu i powietrza, a mniej istotny 

jest stan wody, szczególnie dla kobiet; 

4. należy podjąć niezwłocznie kroki w celu zorganizowania kampanii edukacyjnej 

wśród dorosłych mieszkańców Łukowa, szczególnie osób w średnim wieku, w celu 

poprawy stanu ich świadomości, jak istotna jest dla obecnych i przyszłych pokoleń 

jakość środowiska, szczególnie życiodajnej wody.  
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3.2.2. Problemy związane z bezpieczeństwem ekonomicznym 

 

płeć 

przed

ział 

wieko

wy 

Bezrobocie Bieda Bezdomność 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bard

zo 

istot

ny 

Racz

ej 

istot

ny 

Raczej 

nieisto

tny 

 

Zdecydo

wanie 

nieistotn

y 

Bard

zo  

istot

ny 

Racz

ej 

istot

ny 

Raczej 

nieisto

tny 

 

Zdecydo

wanie 

nieistotn

y 

Bard

zo 

istot

ny 

Racz

ej 

istot

ny 

Raczej 

nieisto

tny 

 

Zdecydo

wanie 

nieistotn

y 

Kobi

ety 

18-29 10 9 0 0 9 10 0 0 6 8 5 0 

30-49 12 25 4 3 9 26 5 4 6 25 6 7 

50-69 3 7 7 1 4 6 6 2 1 9 5 3 

70 i 

więcej 
3 6 2 1 5 2 4 1 4 3 4 1 

brak 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

   

Mę-

żczyź

ni 

18-29 3 4 1 1 1 5 2 1 1 4 1 3 

30-49 4 13 4 2 2 14 5 2 2 10 7 4 

50-69 1 9 2 1 2 6 4 1 1 7 4 1 

70 i 

więcej 
0 4 3 2 0 3 5 1 0 3 5 1 

brak 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

 

Tabela nr 34 Ocena poziomu istotności lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem 

ekonomicznym w ocenie respondentów (opracowanie własne) 

 

W ocenie młodych kobiet w grupie wiekowej 18-29 lat wszystkie problemy związane 

z bezpieczeństwem ekonomicznym są istotne – ta grupa respondentów najczęściej wskazywała 

na ich wysoki poziom istotności, w szczególności obawy i lęki są związane z bezrobociem i biedą. 

Mniej z nich obawia się bezdomności – dla 5 osób jest to problem raczej nieistotny. Może 

to wynikać z braku uświadomienia, że bieda bardzo często i bezrobocie mogą stać się przyczyną 

bezdomności. Dla młodych mężczyzn w tej grupie wiekowej problemy te są nieco miej istotne – 

część z nich nie wykazuje żadnych obaw i lęków związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym.  

Aż 9 mężczyzn z tej grupy wiekowej wskazała, że problemy ekonomiczne są raczej nieistotne 

lub zdecydowanie nieistotne. Może to być związane z sytuacją na rynku pracy, na którym więcej 

jest dostępnych ofert zatrudnienia dla mężczyzn niż dla kobiet.  
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Poza tym to najczęściej młode kobiety są wyłączone z aktywności zawodowej ze względu 

na sprawowanie opieki nad członkami rodziny (dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne) i stąd 

ich większe obawy.  

 

W pozostałych grupach wiekowych rozkład jest bardziej zróżnicowany. Są osoby, które mają 

obawy i lęki - dla nich problemy bezrobocia, biedy i bezdomności są istotne, ale jest też grupa 

osób, dla której problemy ekonomiczne nie mają znaczenia. W tych grupach więcej jest wskazań, 

że problemy te nie są istotne niż w grupie wiekowej 18-29 lat. 

 

Strukturę procentową wskazań prezentuje poniższe zestawienie: 

Problem 

ekonomiczny 

Bezrobocie Bieda Bezdomność 

istotny problem - % 

wskazań 

73,77% 66,39% 59,66% 

nieistotny problem - 

% wskazań 

26,23% 33,61% 40,34% 

 

Z przeprowadzonej analizy danych można wyciągnąć następujące wnioski: 

 

1. młode osoby, szczególnie kobiety mają większe obawy i lęki w związku 

z bezpieczeństwem ekonomicznym, niż osoby z pozostałych grup wiekowych;  

2. bez względu na wiek respondenci nie odczuwają bardzo dużych obaw związanych 

z bezdomnością; 

3. należy podjąć kroki w celu zwiększenia szans młodych kobiet na rynku pracy, 

szczególnie w ich powrocie po okresie dezaktywności zawodowej w związku 

z pełnieniem obowiązków opiekuńczych w rodzinie.  
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3.2.3. Problemy związane z przestępczością 

 

Płeć Przedział 
wiekowy 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

1 2 3 4 

Bardzo  
istotny 

Raczej 
istotny 

Raczej 
nieistotny 

Zdecydowanie 
nieistotny 

Kobiety 18-29 7 7 4 1 

30-49 4 29 6 5 

50-69 3 8 4 3 

70 i więcej 2 6 4 0 

brak 0 1 0 0 

  
Mężczyźni 18-29 0 7 1 1 

30-49 3 12 6 2 

50-69 1 6 6 0 

70 i więcej 0 3 5 1 

brak 0 2 0 0 

 

Tabela nr 35 Ocena poziomu istotności lokalnych problemów związanych z przestępczością (opracowanie 

własne) 

 

W każdej grupie wiekowej istnieją obawy związane z przestępczością. Najmniej obaw mają 

mężczyźni w najmłodszej grupie wiekowej 18-29 lat i najstarszej grupie 70 i więcej lat. W obu 

tych grupach nikt nie wskazał, że przestępczość to bardzo istotny problem. Również w najstarszej 

grupie wiekowej najmniej kobiet wskazało, że problem przestępczości jest bardzo istotny – tylko 

16,67%. Taka struktura wskazań może być związana z niskim poczuciem lęku wśród starszych 

osób przed przestępstwami i związaną z tym dużą ich ufnością wobec innych ludzi. Dlatego też 

ta grupa często pada ofiarą wyłudzeń, oszustw i kradzieży. Najwięcej obaw związanych 

z zagrożeniami przestępczością mają osoby z grupy wiekowej 30-49 lat – zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni: 

 65,91% kobiet wskazuje na przestępczość jako raczej istotny problem, 

 52,17% mężczyzn wskazuje na przestępczość jako raczej istotny problem.   

Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć podstawowy wniosek: 

 konieczne jest podjęcie kroków w celu edukowania najstarszych osób w zakresie 

zwiększania ich ostrożności przed zagrożeniami związanymi z różnymi rodzajami 

przestępstw, szczególnie tych których ofiarami stają się najczęściej.   
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3.2.4. Problemy związane z kryzysem społecznym 

 

płeć 

Prze-

dział 

wiekowy 

Kryzys rodziny Kryzys norm moralnych 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Bar-

dzo  

isto-

tny 

Ra-

czej 

isto-

tny 

Raczej 

nieisto-

tny 

Zdecydo-

wanie 

nieistotny 

Bar-

dzo  

istot-

ny 

Ra-

czej 

istot-

ny 

Raczej 

nieisto-

tny 

Zdecydo-

wanie 

nieistotny 

kobiety 

18-29 7 8 4 0 7 10 2 0 

30-49 9 28 4 3 13 24 4 3 

50-69 5 9 3 1 4 12 2 0 

70 i 

więcej 
3 5 2 2 4 5 2 1 

brak 0 1 0 0 0 1 0 0 

  

mę-

żczyźni 

18-29 1 6 1 1 1 5 1 2 

30-49 4 9 9 1 5 10 7 1 

50-69 1 9 2 1 4 7 1 1 

70 i 

więcej 
0 4 4 1 1 4 3 1 

brak 0 2 0 0 0 2 0 0 

 

Tabela nr 36 Ocena poziomu istotności lokalnych problemów związanych z kryzysem społecznym w ocenie 

respondentów (opracowanie własne) 

 

We wszystkich grupach respondenci w podobnym stopniu traktują kryzys rodziny, jak 

i kryzys norm moralnych. Większość respondentów, bez względu na wiek, uważa kryzys 

społeczny raczej za istotny.  W najmłodszej grupie wiekowej 18-29 lat dla żadnej z kobiet, ani 

kryzys rodziny ani kryzys norm moralnych, nie jest zdecydowanie nieistotny.  

W grupie najstarszych mężczyzn żadna z osób nie uznała tych problemów społecznych 

za bardzo istotne, a w grupie najmłodszych mężczyzn zaledwie jedna osoba.  
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Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wnioski: 

1. należy podjąć działania edukacyjne wśród mężczyzn, szczególnie w grupie najmłodszych, 

w celu uświadomienia, jak ważną rolę spełnia rodzina i norma moralna dla właściwego 

rozwoju społecznego i osobniczego dzieci i młodzieży; 

2. należy wzmacniać pozytywne zachowania wśród młodych mężczyzn, kształtujących 

właściwy obraz ojca rodziny; 

3. istotne jest podnoszenie  moralności społecznej, m. in. przez pokazywanie pozytywnych 

zachowań i postaw.  
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3.3. Ocena istotności podstawowych zagrożeń społecznych 

 

3.3.1. Problemy związane z narkotykami, środkami 

odurzającymi i lekami 

 

Celem badawczym było określenie skali problemu społecznego, jakim jest zażywanie 

narkotyków i substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Łukowa oraz 

związanymi z tym uzależnieniami.  W zamierzeniu diagnozy było również sprawdzenie 

dostępności tych środków w lokalnej społeczności. W tym celu poproszono badanych o ocenę 

możliwości ich pozyskania na terenie Łukowa. W tej części badania respondenci odpowiadali na 

pytania: 

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

odurzające (narkotyki lub dopalacze)? 

 

2. Czy wie Pan/Pani, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 

 

3. Jakie substancje odurzające są przyjmowane przez osoby (znane osobiście 

lub „ze słyszenia”) z Pana/Pani otoczenia? 

 

4. Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub „ze słyszenia”) uzależnione 

od leków? 
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Problem 1. Osoby w otoczenia przyjmujące substancje odurzające 

   
płeć 

  
przedział 
wiekowy 

Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które przyjmują 
substancje odurzające (narkotyki lub dopalacze)? 

1 2 3 4 5 
nie znam 

nikogo 
znam 

1 osobę 
znam 

2-5 osób 
znam 

6-10 osób 
znam 

ponad 10 osób 
kobiety 18-29 7 1 6 4 1 

30-49 38 2 2 0 2 

50-69 13 1 3 1 0 

70 i więcej 10 2 0 0 0 

brak 1 0 0 0 0 

  
mężczyźni 18-29 5 0 3 0 1 

30-49 15 4 3 1 0 

50-69 12 0 1 0 0 

70 i więcej 9 0 0 0 0 

brak 1 1 0 0 0 
 

Tabela nr 37 Znajomość osób przyjmujących substancje odurzające (opracowanie własne) 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w każdej grupie wiekowej dominują osoby, które nie 

znają żadnej osoby przyjmującej substancje odurzające. Tylko 26% respondentów 

zadeklarowało, że zna takie osoby. Najwięcej osób przyjmujących substancje odurzające znają 

osoby w najmłodszej grupie wiekowej 18-29 lat – aż 12 spośród 19 kobiet (63,16%) 

i 4 spośród 9 mężczyzn (44,44%). Tylko w tej grupie są osoby zarówno wśród kobiet, jak 

i mężczyzn, które znają aż 10 i więcej takich osób. Wśród kobiet w grupie wiekowej 30-49 lat są 

2 takie osoby. W najstarszej grupie wiekowej 70 lat i więcej wśród mężczyzn nikt (100%) nie 

zna osób przyjmujących substancje odurzające, takie wskazania też dominują w grupie kobiet 

(83,33%).  
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Problem 2. Dostępność substancji odurzających 

Znajomość miejsc zakupu narkotyków/dopalaczy 

płeć przedział 
wiekowy 

TAK  NIE 
 

ilość 
wskazań 

Gdzie - miejsce ilość wskazań 

Kobie-
ty 

18-29 4 szkoła - 1 odpowiedź, na osiedlach 
mieszkaniowych- 2 odpowiedzi 

15 

30-49 1 wśród młodzieży na osiedlach 1 
odpowiedź 

43 

50-69 0 brak odpowiedzi 18 

70 i 
więcej 

0 12 

brak 0 1 

  
Mę-

żczy-
źni 

18-29 1 brak odpowiedzi 8 

30-49 3 za sklepem Lidl - 1 odpowiedź, na 
osiedlach mieszkaniowych - 1 odpowiedź 

20 

50-69 1 na placach zabaw, parkingach - 1 
odpowiedź 

12 

70 i 
więcej 

0 brak odpowiedzi 9 

brak 0 2 

 

Tabela nr 38 Dostępność substancji odurzających (opracowanie własne) 

 

Znaczna część, spośród wszystkich respondentów, nie ma wiedzy na temat dostępności 

substancji odurzających, tj. 94,68% kobiet i 91,07% mężczyzn. Tylko 6,67% respondentów 

ogółem zadeklarowało znajomość takich miejsc. Wśród kobiet w dwóch najstarszych grupach 

wiekowych 50-69 lat i 70 i więcej lat, żadna osoba nie deklaruje znajomości miejsc, gdzie można 

nabyć substancje odurzające.  

Natomiast wśród mężczyzn tylko w najstarszej grupie wiekowej są osoby deklarujące 

nieznajomość miejsc nabywania takich substancji. Spośród badanych największy jest udział 

dwóch najmłodszych grup wiekowych 18-29 lat i 30-49 lat,  osób znających miejsca nabycia 

substancji odurzających. Deklarujący znajomość takich miejsc wskazywali najczęściej jako 

miejsca nabycia osiedla mieszkaniowe.  

Wśród wskazanych miejsc znalazły się też dwa charakterystyczne miejsca: 

 teren wokół znanej placówki handlowej, 

 plac zabaw. 
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Problem 3. Rodzaj przyjmowanych substancji odurzających 

Rodzaj przyjmowanych substancji odurzających przez osoby w otoczeniu 

płeć 

przedzia

ł 

wiekowy 

Marih

uana 

Amfet

amina 
LSD 

Eksta-

sy 

Heroi

na 

Dopal

acze 
Leki 

inne środki, 

jakie? 

nie wiem, 

jakie 

substancje 

przyjmują 

nie 

słyszałem 

o takich 

osobach 

kobiety 

18-29 7 7 5 1 3 3 1 
Mefedron-2 

wskazania 
2 9 

 

30-49 2 2 1 0 0 1 0 
Mefedron- 1 

wskazania 
0 42  

 

50-69 0 0 0 0 0 0 0 
Mefedron-2 

wskazania 
3 13  

 
70 i 

więcej 
0 0 0 0 0 0 0 brak 0 10  

brak 0 0 0 0 0 0 0 brak 0 1  

   

mężczyź

ni 

18-29 2 2 0 0 0 2 0 
Mefedron-1 

wskazanie 
2 5 

 

 

30-49 1 3 1 1 1 1 1 
Mefedron-1 

wskazanie 
4 16 

 

 
50-69 0 0 0 0 0 1 0 brak 0 12  

70 i 

więcej 
0 0 0 0 0 0 0 brak 0 

9 
 

brak 0 0 0 0 0 0 0 brak 1 1  

razem wszystkich 

osób 
12 14 7 2 4 8 2  7 12 118  

 

Tabela nr 39 Rodzaj przyjmowanych substancji odurzających przez osoby w otoczeniu (opracowanie 

własne) 

 

Spośród respondentów aż 118 osób (78,67%) wskazało, że nie wie, jakie substancje 

odurzające są przyjmowane przez osoby z ich otoczenia.  

Nie oznacza, to jednak że w ich otoczeniu nie ma takich osób. Większość wskazań pozytywnych 

odnoszących się do znajomości substancji odurzających zażywanych przez osoby z otoczenia, 

dotyczyła dwóch najmłodszych grup wiekowych 18-29 lat i 30-49 lat, zarówno kobiet, jak 

i  mężczyzn. Tylko jedna  taka osoba jest w grupie wiekowej 50-69 lat (z grupy mężczyzn). 

Największa ilość wskazań odnosi się do marihuany i amfetaminy.  Duży jest też udział osób 

wskazujących na jedną z najaktywniej działających substancji LSD (o właściwościach 

psychodelicznych).  
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Mimo prowadzonych wielu akcji przeciw tzw. „dopalaczom”, wciąż są one w dystrybucji, 

na co wskazują odpowiedzi respondentów. Spośród innych substancji wskazano aż 7-krotnie 

na mefedron, który obecnie jest uważany za dopalacz. Jest szczególnie popularny w Wielkiej 

Brytanii wśród osób młodych.  

 

 

Problem 4. Osoby uzależnione od leków 

 

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze słyszenia"), uzależnione od leków? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 

Tak znam Nie jestem pewny/a, 
mam podejrzenia, że 

tak 

Nie znam 

kobiety 18-29 4 5 10 

30-49 2 2 40 

50-69 1 1 16 

70 i więcej 1 0 11 

brak 0 0 1 

  
mężczyźni 18-29 1 0 8 

30-49 3 2 18 

50-69 0 2 11 

70 i więcej 0 0 9 

brak 0 0 2 

 

Tabela nr 40 Uzależnienie od leków przez osoby w otoczeniu (opracowanie własne) 

 

Spośród respondentów, tylko 16% (24 osoby) dostrzega problem lekomanii wśród osób 

z otoczenia. Aż 84% (126 osób) nie dostrzega takiego problemu w otoczeniu. W największym 

stopniu jest on zauważany przez młode kobiety w wieku 18-29 lat i mężczyzn w wieku 30-49 

lat. W ogóle nie jest on dostrzegany przez mężczyzn w najstarszej grupie wiekowej 70 i więcej 

lat.  
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Wnioski z analizy danych badawczych: 

1. najbardziej rozpowszechniona jest wiedza o osobach przyjmujących substancje 

odurzające w najmłodszej grupie respondentów, co może z jednej strony wskazywać, że 

ten problem społeczny w największym stopniu dotyczy tej grupy, ale może też oznaczać, 

że osoby w średnim wieku skuteczniej ukrywają ten fakt przed otoczeniem; 

2. „problem narkotykowy” dotyczy każdej grupy wiekowej, choć w różnym stopniu; 

3. istnienie „problemu narkotykowego” unaocznia fakt, że obowiązujące przepisy i związane 

z nimi restrykcje są mało skuteczne i wciąż jest łatwość w nabyciu substancji 

odurzających; 

4. niepokojący jest duży udział osób z najmłodszych grup wiekowych wśród znających 

w otoczeniu osoby przyjmujące substancje odurzające - mimo wielu kampanii 

przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży problem ten nie słabnie; 

5. wciąż w obiegu są tzw. „dopalacze”, co wskazuje na niską efektywność wykrywalności 

źródeł ich produkcji i dystrybucji; 

6. znacznie mniejsza część respondentów deklaruje znajomość miejsc nabywania substancji 

odurzających niż tych, którzy zadeklarowali znajomość osób przyjmujących takie 

substancje - niski poziom wskazań może oznaczać obawy niektórych przed ujawnieniem 

i likwidacją takich miejsc jako miejsc nielegalnego procederu; 

7. niski poziom wskazań na osoby uzależnione od leków może wynikać z powszechnego 

problemu społecznego związanego z akceptowaniem „lekomanii”, problem ten jest 

powszechnie ignorowany, a postawy te są kształtowane dodatkowo powszechnymi 

reklamami leków w mediach - należy wprowadzić programy edukacyjne o lekomanii;  

8. należy zintensyfikować działania edukacyjne o uzależnieniach, nie tylko wśród młodzieży 

i dzieci, ale również wśród osób dorosłych; 

9. konieczne jest zintensyfikowanie dalszych działań edukacyjnych kierowanych 

do wszystkich grup, bez względu na wiek, podnoszących wiedzę o śmiercionośnym 

działaniu substancji odurzających, szczególnie dopalaczy i nieznanych substancji;  

10. promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień i proponowanie pozytywnych 

alternatyw w stosunku do środków uzależniających, traktowanych jako antidotum 

na problemy życiowe; 

11. należy zintensyfikować działania organów kontroli i ścigania przestępstw 

narkotykowych; 

12. należy niezwłocznie podjąć działania kontrolne przez odpowiednie organa porządkowe 

w zakresie patrolowania miejsc dystrybucji ujawnionych w badaniu ankietowych, 

w szczególności place zabaw i tereny wokół dużych placówek handlowych, parkingi 

publiczne. 
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3.3.2. Problemy społeczne związane z hazardem (uzależnienia 

behawioralne) 

 

W tej części badania respondenci odpowiadali na pytania związane z uzależnieniami 

behawioralnymi26, jakimi są uzależnienia od hazardu. Respondentom postawiono pytania 

1. Jak ocenia Pan/Pani rozpowszechnienie uzależnienia od hazardu w Pana/Pani 

środowisku? 

2. Czy zna Pan/ Pani osoby, które obstawiają zakłady bukmacherskie, biorą udział 

w internetowych grach losowych, grają na automatach itd.? 

3. Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc osoba uzależniona od hazardu w Pana/Pani 

rejonie zamieszkania? 

 

Problem 1. Rozpowszechnienie zjawiska uzależnienia od hazardu 

Rozpowszechnienie uzależnienia od hazardu w środowisku 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 4 

bardzo 
powszechne 

dość 
powszechne 

dość 
rzadkie 

bardzo 
rzadkie 

kobiety 18-29 1 6 3 9 

30-49 1 18 2 23 

50-69 2 4 2 10 

70 i więcej 1 4 0 7 

brak 0 1 0 0 
 

męż-
czyźni 

18-29 0 2 2 5 

30-49 0 8 3 12 

50-69 0 3 2 8 

70 i więcej 0 2 1 6 

brak 0 0 1 1 

 

Tabela nr 41 Rozpowszechnienie zjawiska uzależnienia od hazardu (opracowanie własne) 

                                                 

26 Terminem „uzależnienia behawioralne” określa się formy zaburzeń (nałogów) nie związanych z przyjmowaniem 

substancji psychoaktywnych, a z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności. Formalnie, do grupy tych 

zaburzeń możemy zaliczyć jedynie zaburzenie uprawiania hazardu, natomiast nieformalnie – szereg zachowań, które 

stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka), 

a nie sam fakt angażowanie się w nie. To odróżnia tzw. uzależnienia behawioralne od zachowań problemowych czy 

ryzykownych, do których możemy zaliczyć np. porzucanie szkoły – Rowicka M. Uzależnienia behawioralne profilaktyka 

i terapia, 2015 
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Z analizy prezentowanych danych wynika, że na zjawisko rozpowszechnienia uzależnienia 

od  hazardu znacznie częściej wskazują kobiety niż mężczyźni, bez względu na grupę wiekową. 

Tylko kobiety, w każdej grupie wiekowej, wskazały że jest to zjawisko bardzo rozpowszechnione. 

W prawdzie są to pojedyncze osoby, jednak zauważają wysoką istotność tego problemu 

społecznego. Z całej grupy respondentów większość określiła to zjawisko jako bardzo rzadkie, 

podobnie jest w strukturze w podziale na kobiety i mężczyzn. 

Strukturę procentową wskazań prezentuje poniższe zestawienie: 

skala zjawiska bardzo rzadkie 

w wartościach 

bezwzględnych 

w % 

ogółem, w tym 81 54 

kobiety 49 33 

(w stosunku do całej grupy kobiet 52%) 

mężczyźni 32 21  

(w stosunku do całej grupy mężczyzn 57%)  

 

 

 

Problem 2. Osoby w otoczeniu biorące udział w działaniach mogących prowadzić 

do uzależnienia od hazardu 

Znajomość osób w otoczeniu obstawiających zakłady bukmacherskie, biorących udział w 
internetowych grach losowych, grających na automatach itd.? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 

tak, znam wiele 
takich osób 

tak, znam kilka 
takich osób 

nie, nie znam 
takich osób 

kobiety 18-29 1 9 9 

30-49 2 9 33 

50-69 0 1 17 

70 i 
więcej 

1 2 9 

brak 0 0 1 

  
mężczy-

źni 
18-29 0 4 5 

30-49 3 11 9 

50-69 1 5 7 

70 i 
więcej 

1 2 6 

brak 0 1 1 

 

Tabela nr 42 Znajomość osób w otoczeniu biorących udział w działaniach mogących prowadzić 

do uzależnienia od hazardu (opracowanie własne) 
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Spośród badanych, tylko w dwóch grupach ponad połowa wskazań dotyczy znajomości kilku 

lub wielu takich osób: 

 wśród mężczyzn z grupy wiekowej 30-49 lat jest to 61%, 

 wśród kobiet z grupy wiekowej 18-29 lat jest to 53%. 

Najwięcej osób wskazywało, że nie zna osób w otoczeniu obstawiających zakłady 

bukmacherskie, biorących udział w internetowych grach losowych, grających na automatach. 

Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  

 

Strukturę procentową wskazań prezentuje poniższe zestawienie: 

skala zjawiska Odpowiedź: nie, nie znam takich osób 

w wartościach 

bezwzględnych 

w % 

ogółem, w tym 97 65 

kobiety 69 46 

(w stosunku do całej grupy kobiet 73%) 

mężczyźni 28 19 

(w stosunku do całej grupy mężczyzn 50%)  

 

 

Problem 3. Miejsca uzyskania pomocy przez osoby uzależnione od hazardu 

Blisko 1/3 respondentów wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku uzależnienia 

od hazardu, stanowią oni 28% wszystkich badanych, tj. 42 osoby. Najwięcej osób, które wiedzą , 

gdzie szukać takich miejsc i potrafi je wskazać, stanowią kobiety w najstarszych grupach 

wiekowych 50-69 lat oraz 70 i więcej lat - po 50 % w każdej z tych grup. Natomiast wśród 

mężczyzn najwięcej osób potrafi wskazać takie miejsca w grupie wiekowej 30-49 lat, tj. 64%.  

 

Wśród miejsc najczęściej wskazywanych przez osoby deklarujące ich znajomość były: 

 

miejsce ilość wskazań w liczbach 
bezwzględnych  

% wskazań  

MOPS 4 10% 

szpital 7 17% 

ośrodki i poradnie leczenia uzależnień 
i terapii 

24 57% 

internet 1 2% 

nie podano nazwy miejsca 6 14% 

razem 42 100% 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu: 

  

Gdzie może uzyskać pomoc osoba uzależniona od hazardu w Pana/Pani rejonie zamieszkania? 

płeć 
przedziały 

wiekowe 

1 2 

gdzie 

ilość 

odpowiedzi - 

gdzie? 
nie wiem tak wiem 

kobiety 

18-29 15 4 
Ośrodek terapii uzależnień 2 

MOPS 1 

nie podano miejsca 1 

30-49 32 12 

Ośrodek ul. Rogalińskiego 1 

Ośrodek ul. Wojska Polskiego 2 

W szpitalu 2 

Poradnia od uzależnień 1 

Centrum leczenia uzależnień 1 

Ośrodek od uzależnień 2 

nie podano miejsca 3 

50-69 12 6 

Ośrodek ul. Rogalińskiego 1 

Ośrodek od uzależnień 1 

Ośrodek terapii uzależnień 1 

Poradnia uzależnień 1 

szpital 1 

nie podano miejsca 1 

70 i więcej 8 4 

ośrodek od uzależnień 1 

MOPS 1 

w szpitalu 1 

nie podano miejsca 1 

brak 1 0     

  

męż-

czyźni 

18-29 8 1 W internecie 1 

30-49 14 9 

Ośrodek od uzależnień 3 

MOPS 1 

Centrum leczenia uzależnień 1 

Ośrodek przy ul. Wojska Polskiego 1 

W szpitalu 2 

MOPS 1 

50-69 10 3 centrum leczenia uzależnień 1 
 
 

70 i więcej 7 2 Ośrodek terapii uzależnień 1  

Ośrodek od uzależnień 1  

brak 1 1 w szpitalu 1  

 

Tabela nr 43 Miejsca uzyskania pomocy przez osoby uzależnione od hazardu (opracowanie własne) 
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Wnioski z analizy dotyczącej zjawiska hazardu: 

1. na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów można wywnioskować, że 

zjawisko uzależnienia od hazardu nie jest istotnym problemem społecznym w Łukowie; 

2. jeżeli już zjawisko to kogoś dotyczy, to na równi niemalże dotyczy kobiet jak i mężczyzn; 

3. największą grupę osób znających miejsca, gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione 

od hazardu, stanowią kobiety w najstarszych grupach wiekowych 50-69 lat oraz 40 

i więcej lat, tj. po 50 % w każdej z tych grup – nie oznacza to jednak, że problem tego 

uzależnienia dotyczy głównie tej grupy osób; 

4. w celu podjęcia kroków związanych z efektywnym przeciwdziałaniem tego rodzaju 

uzależnieniom należy przeprowadzić pogłębioną diagnozę uzależnienia od hazardu, 

z której można wnioskować odnośnie skali tego zjawiska, grup których ono dotyczy, 

czynności uzależniających oraz przyczyn sięgania po ten rodzaj uzależnień; 

5. należy przeprowadzić kampanię edukacyjną dotyczącą tych uzależnień skierowaną 

do wszystkich grup wiekowych, szczególnie osób najbardziej podatnych, które powinny 

być zdiagnozowane w badaniu pogłębionym; 

6. konieczne jest prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do wszystkich 

osób, bez względu na wiek, promujących zdrowe zachowania rodzinne i społeczne wolne 

od hazardu, ograniczających ryzyko uzależnień i zwiększających siłę oddziaływania 

czynników chroniących zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnień. 
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3.3.3. Problemy społeczne związane z papierosami 

i e-papierosami 

 

Kolejna część badania miała na celu zbadanie skali zjawiska palenia papierosów, w tym 

e-papierosów, przez dorosłych mieszkańców Łukowa. W tej części respondenci odpowiadali 

na pytania: 

1. W jakim wieku po raz pierwszy spróbował/a Pan/ Pani papierosa? 

2. Czy pali Pan/Pani papierosy? 

3. Czy pali Pan/Pani e-papierosy? 

4. Jak Pana/Pani zdaniem palenie e-papierosów wpływa na zdrowie? 

5. Czy uważasz, że wyroby tytoniowe są na tyle szkodliwe, że palenie zagraża życiu? 

 

 

Problem 1. Wiek inicjacji papierosowej 

W jakim wieku po raz pierwszy spróbował/a Pan/Pani papierosa? 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 4 5 6 7 

nigdy nie 
próbowałem/

am 
papierosów 

poniżej 
9 roku 
życia 

9-12 lat 13-15 lat 16-18 lat powyżej 
18 roku 
życia 

brak 
odpowie

dzi 

Kobie--
ty 

18-29 3 1 0 7 1 7 0 

30-49 2 2 0 14 1 24 1 

50-69 1 1 0 3 0 13 0 

70 i więcej 0 0 0 7 0 5 0 

brak 0 0 0 1 0 0 0 

  
 

Męż-
czyźni 

18-29 1 0 0 5 0 3 0 

30-49 1 1 0 8 0 13 0 

50-69 0 0 1 1 2 9 0 

70 i więcej 1 2 0 0 0 6 0 

brak 0 0 0 0 0 2 0 

 

Tabela nr 44 Wiek inicjacji papierosowej mieszkańców Łukowa (opracowanie własne) 
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W badanej grupie respondentów tylko jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie 

w ankiecie. Z osób udzielających odpowiedzi większość wskazań o wiek inicjacji papierosowej 

dotyczy okresu powyżej 18 r.ż., zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn.  

W grupie najstarszej kobiet 70 i więcej lat oraz w grupie najmłodszej mężczyzn 18-29 lat, 

najwięcej wskazań dotyczyło wieku „wczesnych nastolatków” 13-15 r. ż. W przypadku kobiet 

w grupie najmłodszej 18-29 lat największa ilość wskazań wieku inicjacji papierosowej dotyczy 

dwóch przedziałów wieku na takim samym poziomie – po 7 odpowiednio 13-15 lat i powyżej 18 

roku życia.  

 

Strukturę osób, które nigdy nie podjęły inicjacji papierosowej prezentuje poniższe zestawienie 

udziału procentowego: 

grupa nigdy nie próbowałem/am papierosów 

w wartościach 

bezwzględnych 

w % 

ogółem, w tym 9 6 

kobiety 6 4 

(w stosunku do całej grupy kobiet 6%) 

mężczyźni 3 2 

(w stosunku do całej grupy mężczyzn 5%)  

 

Wśród respondentów są też osoby, które wcześnie rozpoczęły inicjację papierosową, bo już 

w wieku dziecięcym poniżej 9 r.ż. W grupie tej dominują kobiety, w tym z najmłodszej grupy 

wiekowej 18-29 lat. Łącznie 4 kobiety pierwszy raz sięgnęły po papierosy poniżej 9 r.ż. 

i 3 mężczyzn, czyli 7 takich osób co razem stanowi 5% ogółu badanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

73 

 

Problem 2. Częstotliwość palenia papierosów 

Częstotliwość palenia papierosów 
 

płeć przedział 
wieku 

nie palę  tak, palę okazyjnie  tak, palę regularnie  

1 2 3 
kobiety 18-29 19 0 0 

30-49 39 1 4 

50-69 17 0 1 

70 i więcej 12 0 0 

brak 1 0 0 

   
mężczyźni 18-29 8 0 1 

30-49 18 3 2 

50-69 10 1 2 

70 i więcej 7 1 1 

brak 2 0 0 

 

Tabela nr 45 Częstotliwość palenia papierosów przez mieszkańców Łukowa (opracowanie własne) 

 

W badanej grupie respondentów aż 89% osób nie pali papierosów, tj. 133 osoby. Tylko 4% 

osób pali sporadycznie, tj. 6 osób. Natomiast regularni palacze to 11 osób, czyli 7% badanych. 

Łącznie osoby palące stanowią 11%, tj. 17 takich osób. Z grupy palaczy kobiety to 6 osób, a 11 

to mężczyźni.  Najmniej osób palących to osoby młode w wieku 18-29 lat – jedna taka osoba pali 

regularnie i żadna sporadycznie. Rozkład osób palących wśród mężczyzn w poszczególnych 

grupach wiekowych jest zbliżony. Nie ma natomiast kobiet palących w dwóch skrajnych grupach 

najmłodszej 18-29 lat i najstarszej 70 i więcej lat. 
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Problem 3. E-papierosy 

Czy pali Pan/Pani e-papierosy? 
 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 4 

nie palę tak, palę 
okazyjnie 

tak, palę 
regularnie  

brak 
odpowiedzi 

kobiety 18-29 15 2 2 0 

30-49 36 3 3 2 

50-69 17 1 0 0 

70 i więcej 12 0 0 0 

brak 1 0 0 0 
 

mężczyźni 18-29 6 0 3 0 

30-49 18 2 3 0 

50-69 12 1 0 0 

70 i więcej 9 0 0 0 

brak 2 0 0 0 

 

Tabela nr 46 Palenie e-papierosów przez mieszkańców Łukowa (opracowanie własne) 

 

W badanej grupie respondentów aż 85% nie pali e-papierosów, tj. 128 osób. Dwie osoby nie 

udzieliły odpowiedzi – kobiety z grupy 30-49 lat. Tylko 6% pali sporadycznie, tj. 9 osób. 

Natomiast regularni amatorzy e-papierosów to 11 osób, czyli 7% badanych (analogicznie jak 

w przypadku papierosów tradycyjnych). Łącznie osoby palące stanowią 13%, tj. 20 takich osób. 

Z grupy palaczy kobiety to 11 osób, a 9 to mężczyźni. W grupie najstarszej 70 i więcej lat żadna 

osoba nie pali e-papierosów, ani sporadycznie ani regularnie. Najmniej osób palących to osoby 

w grupie wiekowej 50-69 lat – dwie takie osoby palą okazjonalnie (1 kobieta, 1 mężczyzna) 

i żadna osoba sporadycznie.  
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Problem 4. Ocena szkodliwości e-papierosów 

Ocena wpływu palenia e-papierosów na zdrowie 
 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 4 

są bardziej 
szkodliwe 

niż tradycyjne 
papierosy 

są tak samo 
szkodliwe 

niż tradycyjne 
papierosy 

są mniej 
szkodliwe 

niż tradycyjne 
papierosy 

nie mają 
negatywnego 

wpływu na 
zdrowie 

kobiety 18-29 7 8 3 1 

30-49 12 16 16 0 

50-69 4 6 7 1 

70 i więcej 6 2 4 0 

brak 0 0 1 0 

  
mężczyźni 18-29 3 1 5 0 

30-49 7 11 5 0 

50-69 4 6 3 0 

70 i więcej 3 5 1 0 

brak 2 0 0 0 

 

Tabela nr 47 Ocena wpływu palenia e-papierosów na zdrowie (opracowanie własne) 

 

Żaden z mężczyzn, bez względu na wiek, nie wyraził się pozytywnie o e-papierosach. 

W grupie kobiet też znikoma ilość respondentów pozytywnie odniosła się do e-papierosów – 

zaledwie dwie osoby wskazały, że nie mają negatywnego wpływu na zdrowie, jedna z grupy 

18-29 lat i jedna 30-49 lat.  

 

W badanej grupie respondentów ocena porównawcza e-papierosów i papierosów tradycyjnych 

przedstawia się następująca: 

 32%, tj. 48 osób oceniało e-papierosy jako bardziej szkodliwe, 

 37% co stanowi 55 osób oceniło, że są tak samo szkodliwe,   

 30%, tj. 45 osób oceniło, że są mniej szkodliwe. 
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Problem 5. Wpływ wyrobów tytoniowych – zagrożenie życia 

Czy uważasz, że wyroby tytoniowe są na tyle szkodliwe, że palenie zagraża życiu? 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 

Nałogowe palenie 
zagraża życiu 

Nałogowe i 
okazyjne palenie 

zagraża życiu 

 Palenie 
nie zagraża życiu 

kobiety 18-29 8 10 1 

30-49 17 19 8 

50-69 5 9 4 

70 i więcej 3 8 1 

brak 0 1 0 

  
mężczyźni 18-29 3 4 2 

30-49 8 9 6 

50-69 5 6 2 

70 i więcej 3 4 2 

brak 1 1 0 

 

Tabela nr 48 Ocena wpływu wyrobów tytoniowych na zdrowie i życie (opracowanie własne) 

 

Respondenci najczęściej wskazywali, zarówno kobiety jak i mężczyźni w każdej grupie 

wiekowej, że nałogowe i okazyjne palenie zagraża życiu, tj. 71 takich osób, co stanowi 47%. 

Pozostałe wskazania były następujące: 

 w opinii 53 osób, tj. 35% nałogowe palenie zagraża życiu, 

 wg 26 respondentów, tj. 17% palenie nie zagraża życiu. 

Rozkład wskazań jest zbliżony w poszczególnych grupach respondentów. 
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Wnioski z analizy dotyczącej papierosów i e-papierosów: 

1. na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów można wywnioskować, że 

zjawisko społeczne uzależnienia od papierosów i e-papierosów nie ma bardzo dużego 

poziomu istotności, 

2. dosyć znaczną część osób stanowią takie, które nie dostrzegają zagrożeń dla życia 

związanych z paleniem wyrobów tytoniowych (bez względu na ich postać); 

3. niemalże wszyscy zauważają szkodliwość e-papierosów (w każdej grupie respondentów); 

4. po e-papierosy w zasadzie nie sięgają osoby najstarsze 70 i więcej lat; 

5. bardzo wczesny jest wiek inicjacji papierosowej, bo w zasadzie dotyczy już dzieci poniżej 

9 r. ż.; 

6. należy zintensyfikować programy edukacyjne kierowane do opiekunów dzieci w zakresie 

zwiększenia kontroli; 

7. konieczne jest dalsze edukowanie zarówno dzieci, jak i ich opiekunów oraz promowanie 

zdrowego stylu życia bez papierosa; 

8. nadal należy prowadzić kampanię edukacyjną dotyczącą zagrożeń dla życia związanych 

z paleniem wyrobów tytoniowych w każdej postaci zarówno tradycyjnej, jak 

i e-papierosów; 

9. konieczna jest dalsza realizacja programów profilaktycznych ograniczających 

oddziaływanie czynników ryzyka, szczególnie związanych z negatywnymi postawami 

dorosłych, a jednocześnie zwiększającymi siły oddziaływania czynników chroniących.  
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3.3.4. Problemy społeczne związane ze piciem alkoholu 

  

 Celem tej części ankiety było zbadanie postaw i przekonań dorosłych mieszkańców Łukowa 

na temat alkoholu. Przed ankietowanymi zostały postawione następujące pytania diagnozujące 

problemy społeczne związane ze spożywaniem alkoholu: 

1. W jakim wieku po raz pierwszy spróbował/a Pan/Pani alkoholu? 

2. Jak często pije Pan/Pani alkohol? 

3. Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc osoba uzależniona od alkoholu w Pana/Pani 

rejonie zamieszkania?  

4. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia 

picia? 

5. Jak ocenia Pan/Pani ilość sklepów i lokali w Pana/Pani okolicy, gdzie można kupić 

alkohol? 

6. Jak zareagował(a)by Pan/Pani na informację, że Pana/Pani dziecko pije alkohol? 

7. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniami? (dotyczącymi alkoholu) 

8. Czy częstuje Pani/Pan swoje dziecko, tj. daje do spróbowania alkohol, np. przy okazji 

rodzinnych spotkań? 

9. Według Pana/Pani  na przestrzeni ostatnich 10 lat,,,(stwierdzenia dotyczące alkoholu). 

 

Problem 1. Wiek inicjacji alkoholowej 

Analizując dane z badania można zauważyć, że większość respondentów sięgnęła po alkohol 

powyżej 18 r. ż., zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn. Jest to 95 takich osób, co stanowi 63% 

ogółu badanych. W pozostałej grupie osób sięgających po alkohol poniżej 18 r. ż. dominują 

osoby, które inicjację alkoholową miały w wieku dorastania między 16 a 18 r. ż. Są to 43 osoby, 

co stanowi 29% ogółu badanych. W grupie respondentów są też osoby, które inicjację alkoholową 

miały już w wieku dziecięcym – 1 kobieta z grupy wiekowej 30-49 lat.  

W grupie mężczyzn osoba z najwcześniejszym wiekiem inicjacji alkoholowej należy do tej 

samej grupy wiekowej – taka osoba jest jedna, a po alkohol sięgnęła w wieku również dziecięcym 

między 9 a 12 r. ż. W grupie wczesnych nastolatków między 13 a 15 r. ż. po alkohol sięgnęło 7% 

badanych, tj. 10 takich osób.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

W jakim wieku po raz pierwszy spróbował Pan/Pani alkoholu? 
 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 4 5 6 
nigdy nie 

próbowałem/ 
am 

alkoholu 

poniżej 
9 roku 
życia 

9-12 
lat 

13-15 
lat 

16-18 
lat 

powyżej 
18 roku 

życia 

kobiety 18-29 0 0 0 2 8 9 

30-49 0 1 0 1 12 30 

50-69 0 0 0 0 5 13 

70 i 
więcej 

0 0 0 0 2 10 

brak 0 0 0 0 0 1 

  
mężczyźn

i 
18-29 0 0 0 2 3 4 

30-49 0 0 1 0 9 13 

50-69 0 0 0 3 0 10 

70 i 
więcej 

0 0 0 1 4 4 

brak 0 0 0 1 0 1 

 

Tabela nr 49 Wiek sięgania po raz pierwszy po alkohol (opracowanie własne) 

 

Problem 2. Częstotliwość spożywania alkoholu 

Jak często pije Pan/Pani alkohol? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 4 5 6 
prawie 

codziennie 
kilka 
razy 

w 
tygodniu 

raz 
w 

tygodniu 

kilka 
razy 

w roku 

nie piję 
alkohol

u 

kilka razy 
w miesiącu 

kobiety 18-29 0 0 0 3 2 14 

30-49 3 1 8 11 4 17 

50-69 0 0 3 5 4 6 

70 i 
więcej 

0 0 2 3 1 6 

brak 0 1 0 0 0 0 
  

mężczyźn
i 

18-29 0 1 1 1 0 6 
30-49 1 2 5 2 3 10 
50-69 0 1 5 1 0 6 

70 i 
więcej 

0 0 1 4 1 3 

brak 0 0 1 1 0 0 

 

Tabela nr 50 Częstotliwość spożywania alkoholu (opracowanie własne) 
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Z analizy wskazań respondentów wynika, że najwięcej osób spożywa alkohol kilka razy 

w miesiącu – takich osób jest 68, co stanowi 45% badanej grupy. 4 osoby (3% badanych) 

bardzo często spożywają alkohol, bo prawie codziennie. Wszystkie te osoby są w grupie 

wiekowej 30-49 lat, w tym 3 osoby, to kobiety i jeden mężczyzna. Częstotliwość spożywania 

alkoholu najmniejsza jest w grupie osób najmłodszych w wieku 18-29 lat.  

 

Struktura częstotliwości spożywania alkoholu przedstawia poniższe zestawienie.  

częstotliwość 

spożywania 

prawie 

codziennie 
kilka razy 

w tygodniu 
raz 

w tygodniu 
kilka razy 

w roku 
nie piję 

alkoholu 
kilka razy 

w miesiącu 

ilość osób w 

wartościach 

bezwzględnych 

4 6 26 31 15 68 

struktura w % 3% 4% 17% 21% 10% 45% 

 

 

Problem 3. Miejsca uzyskania pomocy przez osoby uzależnione od alkoholu 

Blisko 1/2 respondentów wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku uzależnienia 

od alkoholu, stanowią oni 43% wszystkich respondentów, tj. 65 osób. Pozostałe osoby 

stanowiące 57% respondentów nie wie, gdzie szukać takiej pomocy. Najwięcej osób wskazuje, 

że pomoc można uzyskać w klubie AA (44%) i szpitalu (29%). W każdej grupie wiekowej 

są zarówno osoby znające takie miejsca, jak i osoby, które takich miejsc nie znają.  

 

Wśród miejsc najczęściej wskazywanych przez osoby deklarujące ich znajomość były: 

 

miejsce ilość wskazań w 
liczbach 

bezwzględnych  

% wskazań  

MOPS 1 2% 

szpital 19 29% 

ośrodki  11 17% 

klub AA 29 44% 

lekarz 5 8% 

komisja przeciwalkoholowa 1 2% 

razem 66 100% 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc osoba uzależniona od alkoholu w Pana/Pani 

rejonie zamieszkania? 

płeć 
przedział 

wiekowy 

1 2 
Gdzie 

Ilość odpowiedzi - 

gdzie? nie wiem tak wiem 

kobiety 

18-29 10 9 

Ośrodek terapii uzależnień 2 

Klub AA 2 

Szpital 4 

lekarz 1 

30-49 24 20 

Ośrodek terapii uzależnień 1 

Klub AA 10 

Szpital 7 

lekarz 1 

Ośrodek ul. Rogalińskiego 1 

50-69 8 10 

Ośrodek terapii uzależnień 1 

Klub AA 3 

Szpital 2 

lekarz 1 

Ośrodek ul. Rogalińskiego 1 

MOPS 1 

Komisja przeciwalkoholowa 1 

70 i więcej 4 8 Klub AA 6 

Szpital 2 

brak 1 0 brak   

 

mężczyźni 

18-29 6 3 
Klub AA 2 

Szpital 1 

30-49 17 6 

Ośrodek terapii uzależnień 3 

Klub AA 1 

Szpital 1 

U lekarza 1 

50-69 10 3 
Ośrodek terapii uzależnień 1 

Klub AA 2 

70 i więcej 3 6 

Ośrodek terapii uzależnień 1 

Klub AA 3 

Szpital 2 

lekarz 1 

brak 2 0  brak   

 

Tabela nr 51 Miejsca pomocy osobom dla osób uzależnionych od alkoholu (opracowanie własne) 
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Problem 4. Ilość spożywanego alkoholu 

Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia? 

płeć przedział wiekowy 1 2 3 4 5 6 

1-2 
porcje 

3-4 
porcje 

5-6 
porcji 

7,8 lub 
9 porcji 

10- 
więcej 

Nie piję 
alkoholu 

kobiety 18-29 2 15 0 0 0 2 

30-49 5 33 3 0 0 3 

50-69 6 6 2 0 0 4 

70 i więcej 6 4 1 0 0 1 

brak 0 1 0 0 0 0 

  
mężczyźni 18-29 3 3 2 1 0 0 

30-49 2 15 2 1 1 2 

50-69 4 8 1 0 0 0 

70 i więcej 2 6 0 0 0 1 

brak 1 1 0 0 0 0 

 

Tabela nr 52 Ilość spożywanego alkoholu (opracowanie własne) 

 

Na potrzeby badania przyjęto, że standardowa porcja alkoholu (tzn. 10g czystego100% 

alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% 

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

Z analizy wskazań respondentów wynika, że najwięcej osób spożywa od 3 do 4 porcji alkoholu – 

takich osób jest 92, co stanowi 61% badanej grupy. Natomiast najmniej osób spożywa 10 i więcej 

porcji  - jest to 1 taka osoba. Kobiety wyróżniają się mniejszą ilością spożywanego alkoholu 

w trakcie „typowego picia” niż mężczyźni. W tym pytaniu o dwie osoby mniej niż w pozostałej 

części badania wpisały, że nie piją alkoholu.  

 

Struktura częstotliwości spożywania alkoholu przedstawia poniższe zestawienie: 

 

częstotliwość 
spożywania 

1-2 
porcje 

3-4 
porcje 

5-6 
porcji 

7,8 lub 9 
porcji 

10- 
więcej  
porcji 

Nie piję 
alkoholu 

ilość osób 
w wartościach 
bezwzględnych 

31 92 11 2 1 13 

struktura w % 21% 61% 7% 1% 1% 9% 
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Problem 5. Dostępność placówek sprzedaży alkoholu 

Jak ocenia Pan/Pani ilość sklepów i lokali w Pana/Pani okolicy, gdzie można kupić alkohol? 

płeć przedział wiekowy 1 2 3 

Jest ich za mało Jest ich odpowiednia 
ilość 

Jest ich za dużo 

kobiety 18-29 0 10 9 

30-49 0 33 11 

50-69 0 10 8 

70 i więcej 0 8 4 

brak 0 1 0 

  
mężczyźni 18-29 0 7 2 

30-49 1 12 10 

50-69 0 12 1 

70 i więcej 0 4 5 

brak 0 1 1 

 

Tabela nr 53 Dostępność placówek sprzedaży alkoholu (opracowanie własne) 

 

W ocenie mieszkańców Łukowa ilość placówek sprzedaży alkoholu jest wystarczająca, 

a nawet dla znacznej części z nich za duża. 98 osób (65%) wskazało, że placówek jest 

odpowiednia ilość. Zdaniem 51 osób (34%) placówek jest za dużo. Tylko 1 osoba, mężczyzna 

w wieku 30-49 lat, wskazał, że placówek takich jest za mało.  

 

Problem 6. Sposoby reagowania na informacje o spożywaniu alkoholu przez dzieci 

Częstotli-
wość 

spożywania 

Zdecydowanie 
wyciągnęłaby

m/ąłbym 
konsekwencje 

Porozmawiałbym
/łabym z 

dzieckiem i 
starał(a) się 

pomóc 

Był(a)bym 
niezadowolony(
a), ale nic bym z 

tym nie zrobił(a) 

W ogóle 
bym nie 

zareagow
ał/a 

Nie mam 
dzieci, więc 

nie wiem 

ilość osób w 
wartościach 
bezwzględny

ch 

22 76 18 17 17 

struktura w 
% 

15% 51% 12% 11% 11% 

 

Większość z respondentów (51%) wypowiedziała się, że w przypadku dowiedzenia się 

o piciu alkoholu przez dziecko porozmawiałaby z nim i starała się jemu pomóc. Aż 11% (17 osób) 

w ogóle nie zareagowałaby.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

 

Jak zareagował(a)by Pan/Pani na informację, że Pana/Pani dziecko pije alkohol? 

płeć przedział 
wieku 

1 2 3 4 5 

Zdecydowanie 
wyciągnęłabym

/ąłbym 
konsekwencje 

Porozmawiałby
m/łabym z 
dzieckiem i 
starał(a) się 

pomóc 

Był(a)bym 
niezadowolo
ny(a), ale nic 

bym z tym 
nie zrobił(a) 

W ogóle 
bym nie 
zareago

wał/a 

Nie mam 
dzieci, więc 

nie wiem 

kobiety 18-29 2 8 3 1 5 

30-49 5 28 3 6 2 

50-69 2 10 1 1 4 

70 i 
więcej 

2 6 3 0 1 

brak 0 1 0 0 0 

   
mężczy

zna 
18-29 1 2 3 0 3 

30-49 4 10 3 6 0 

50-69 4 7 1 1 0 

70 i 
więcej 

2 3 1 2 1 

brak 0 1 0 0 1 

 

Tabela nr 54 Sposoby reagowania na informacje o spożywaniu alkoholu przez dzieci (opracowanie własne) 
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Problem 7. Poglądy na temat spożywania i dostępności alkoholu 

stwierdzenie Alkohol 
zawarty w 
piwie jest 
mniej 
groźny niż 
ten zawarty 
w wódce 

Dostęp do 
alkoholu 
powinien 
być 
ograniczony 
lub 
kontrolo= 
wany 

Osoby pijące 
alkohol 
zagrażają 
bezpieczeń= 
stwu w moim 
środowisku 
lokalnym 

Osoby 
nieletnie 
mogą z 
łatwością 
kupić 
alkohol w 
lokalnych 
sklepach 

Picie 
alkoholu 
pomaga w 
trudnych 
sytuacjach 
życiowych 

Prowadze
nie 
samocho-
du po 
niewielkie
j ilości 
alkoholu 
jest 
bezpie0cz
ne 

Kobiety w 
ciąży 
mogą 
bezpie-
cznie pić 
niewielkie 
ilości 
alkoholu 

w wartościach bezwzględnych 

zdecydowanie  
zgadzam się 

12 27 83 32 1 2 2 

zdecydowanie  
nie zgadzam 

się 

23 7 5 36 71 80 84 

w wartościach procentowych 

zdecydowanie  
zgadzam się 

8% 18% 55% 21% 1% 1% 1% 

zdecydowanie  
nie zgadzam 

się 

15% 5% 3% 24% 47% 53% 56% 

 

Respondenci wskazywali na zagrożenia w środowisku społecznym związane z piciem 

alkoholu odnosząc się do podanych stwierdzeń. Ponad połowa jako istotne zagrożenie wskazała, 

że osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu w środowisku lokalnym –83 osoby, 

co stanowi 55% respondentów. Te zagrożenia były najczęściej wskazywane przez badanych 

z każdej grupy wiekowej. Tyko 3% osób nie uznało tego problemu za istotny. Ponad 50% 

badanych uznało również za istotne problemy społeczne wynikające z dwóch zagrożeń: 

- „prowadzenie samochodu po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne” – 80 osób, 

co stanowi 53% badanych, 

- „kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu” – 84 osoby, co stanowi 

56% badanych.  

 

Tylko jedna osoba (1% badanych) twierdzi, że picie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach 

życiowych. Spośród wszystkich respondentów tylko 18%, tj. 27 osób , wypowiedziało się 

za ograniczeniem dostęp do alkoholu lub jego kontrolowaniem.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 
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kobiety 

18-29 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
2 3 10 4 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
14 5 5 5 0 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
3 8 2 1 4 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 3 2 9 15 19 19 

 

30-49 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
1 8 26 12 1 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
28 10 10 8 3 0 1 

Raczej nie 

zgadzam się 
8 24 5 2 2 0 2 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
7 2 3 22 38 44 41 

 

50-69 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
1 6 14 5 0 0 1 

Raczej zgadzam 

się 
9 3 1 2 1 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
3 8 1 1 1 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
5 1 2 10 16 18 17 

 

70 i 

więcej 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 2 10 3 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
9 2 0 0 1 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
1 7 1 4 2 1 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
2 1 1 5 9 11 12 

 

brak 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 0 1 1 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
1 0 0 0 0 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
0 1 0 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 0 0 0 1 1 1 
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Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

 

mężczyź

ni 

18-29 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 5 4 4 0 1 1 

Raczej zgadzam 

się 
6 1 2 2 0 1 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
2 3 2 1 2 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
1 0 1 2 7 7 8 

  

30-49 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 1 12 2 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
18 10 7 8 2 1 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
4 10 4 2 4 2 1 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
1 2 0 11 17 20 22 

 

50-69 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
8 4 8 2 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
0 1 2 2 0 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
0 5 2 1 2 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
5 3 1 8 11 13 13 

 

70 i 

więcej 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 1 6 2 0 0 0 

Raczej zgadzam 

się 
5 2 2 4 1 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
2 6 1 3 0 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
2 0 0 0 8 9 9 

 

brak 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
0 0 2 1 0 1 0 

Raczej zgadzam 

się 
2 0 0 0 0 0 0 

Raczej nie 

zgadzam się 
0 2 0 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 0 0 0 2 1 2 

 

Tabela nr 55 Poglądy na temat spożywania i dostępności alkoholu (opracowanie własne) 
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Problem 8. Częstowanie dzieci alkoholem przez osoby dorosłe 

Częstowanie 
dzieci 

alkoholem 

Tak, bardzo 
często (np. przy 
okazji każdego 

spotkania 
rodzinnego) 

Tak, raczej często 
(np. co drugie 

spotkanie 
rodzinne) 

Raczej rzadko (np. 
tylko przy okazji 
szczególnych 
wydarzeń 

rodzinnych) 

Bardzo 
rzadko 

Nie,  
nigdy 

ilość osób w 
wartościach 

bezwzględnych 

9 5 10 27 99 

struktura w % 6% 3% 7% 18% 66% 

 

Z analizy danych zgromadzonych w toku badania wynika, że aż 34%, tj. 51 osób dorosłych, 

częstuje dzieci alkoholem, przy czym wiek badanych nie ma tu znaczenia. W tej grupie 9 (6% 

badanych) osób robi to bardzo często. Z zestawienia wskazań, wynika, że częściej robią to kobiety 

– aż 6 na 9 wskazujących osób to kobiety (przy czym wiek nie ma tu znaczenia). 66%, tj. 99 

badanych, to osoby które deklarują, że nigdy nie częstują dzieci alkoholem.  

 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

Czy częstuje Pan/Pani swoje dziecko, tj. daje do spróbowania alkoholu np. przy okazji 
rodzinnych spotkań? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 4 5 

Tak, bardzo 
często (np. przy 
okazji każdego 

spotkania 
rodzinnego) 

Tak, raczej 
często (np. co 

drugie 
spotkanie 
rodzinne) 

Raczej rzadko 
(np. tylko przy 

okazji 
szczególnych 
wydarzeń 

rodzinnych) 

Bardzo 
rzadko 

Nie,  
nigdy 

kobiety 18-29 2 0 0 3 14 

30-49 1 1 1 10 31 

50-69 1 0 0 1 16 

70 i więcej 2 1 1 2 6 

brak 0 0 0 0 1 

  
mężczyź

ni 
18-29 1 0 1 1 6 

30-49 0 2 5 5 11 

50-69 1 1 0 4 7 

70 i więcej 1 0 2 0 6 

brak 0 0 0 1 1 

 

Tabela nr 56 Poglądy na temat spożywania i dostępności alkoholu (opracowanie własne) 
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Problem 9. Opinie na temat zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat dotyczące osób 

pijących alkohol i sytuacji związanych z piciem alkoholu 

 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat: 

stwierdzenie widok osób 
pijących 
alkohol w 
miejscach 
publicznych 
jest… 

widok osób 
pijanych lub 
awanturujących się 
pod wpływem 
alkoholu jest ... 

przypadki 
rozstrzygania 
spraw poprzez 
alkohol ("płacenie 
alkoholem, 
"opijanie spraw") 
są… 

obecnie dorośli 
i nieletni piją … 

w wartościach bezwzględnych 

częsty 28 19 50 40 

nie widzę zmiany 17 22 29 41 

podobny 85 41 37 42 

rzadszy 20 68 34 27 

w wartościach procentowych 

częsty 19% 13% 33% 27% 

nie widzę zmiany 11% 15% 19% 27% 

podobny 57% 27% 25% 28% 

rzadszy 13% 45% 23% 18% 

 

Respondenci wskazywali na opinie o osobach pijących alkohol i ich zachowaniu oraz piciu 

alkoholu przez dorosłych i nieletnich, odnosząc się do podanych stwierdzeń.  

W opinii 27% badanych, tj. 40 osób, nadal problemem jest picie alkoholu zarówno przez 

dorosłych, jak i nieletnich. Jednocześnie taki sam odsetek, tj. 27% twierdzi, że w tym zakresie nie 

widzi żadnej zmiany. 33%, tj. 50 osób spośród respondentów, uważa że na przestrzeni 10 lat 

nadal częste są „przypadki rozstrzygania spraw poprzez alkohol ("płacenie alkoholem, 

"opijanie spraw"). Dla 15 % respondentów nadal nie zmieniło się nic w widoku osób pijanych 

lub awanturujących się pod wpływem alkoholu, a dla 13% nadal jest on częsty. Jako nadal 

częsty widok osób pijących alkohol w miejscach publicznych określiło 19% badanych, a 11% 

nie widzi w tym zakresie żadnej poprawy. Występowanie tego zjawiska dla ponad połowy 

respondentów, tj. 57% (85 osób), jest podobne w ciągu ostatnich 10 lat. 

Najmniej problemów dotyczących osób pijanych, czy też sytuacji związanych z piciem 

alkoholu, zauważają osoby z najstarszej grupy wiekowej. Osoby te najczęściej wskazywały, że 

te problemy są rzadsze lub podobne.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? - na przestrzeni ostatnich 10 lat: 

płeć 
przedział 

wiekowy 

stwierdz-

enia 

1 2 3  4 

Widok osób 

pijących 

alkohol w 

miejscach 

publicznych 

jest… 

Widok osób 

pijanych lub 

awanturującyc

h się pod 

wpływem 

alkoholu jest ... 

Przypadki 

rozstrzygania 

spraw poprzez 

alkohol 

("płacenie 

alkoholem, 

"opijanie spraw") 

są… 

Obecnie 

dorośli i 

nieletni piją … 

kobiety 

18-29 

Częsty 4 5 7 7 

Podobny 8 5 6 6 

Rzadszy 4 5 4 3 

Nie widzę 

zmiany 
3 4 2 3 

   

30-49 

Częsty 4 5 15 13 

Podobny 33 10 10 10 

Rzadszy 3 21 9 6 

Nie widzę 

zmiany 
4 8 10 15 

  

50-69 

Częsty 5 3 4 5 

Podobny 5 4 5 5 

Rzadszy 4 7 3 4 

Nie widzę 

zmiany 
4 4 6 4 

   

70 i 

więcej 

Częsty 2 0 3 2 

Podobny 7 4 2 2 

Rzadszy 3 8 5 3 

Nie widzę 

zmiany 
0 0 2 5 

   

brak 

Częsty 0 0 1 0 

Podobny 1 0 0 0 

Rzadszy 0 1 0 1 

Nie widzę 

zmiany 
0 0 0 0 
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Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? - na przestrzeni ostatnich 10 lat: 

mężczyźn

i 

18-29 

Częsty 1 1 3 5 

Podobny 7 2 4 2 

Rzadszy 1 6 0 0 

Nie widzę 

zmiany 
0 0 2 2 

   

30-49 

Częsty 7 4 7 3 

Podobny 10 9 5 10 

Rzadszy 4 8 7 5 

Nie widzę 

zmiany 
2 2 4 5 

   

50-69 

Częsty 3 0 6 2 

Podobny 7 5 3 4 

Rzadszy 0 5 3 2 

Nie widzę 

zmiany 
3 3 1 5 

   

70 i 

więcej 

Częsty 2 1 3 2 

Podobny 5 2 2 3 

Rzadszy 1 6 3 3 

Nie widzę 

zmiany 
1 0 1 1 

   

brak 

Częsty 0 0 1 1 

Podobny 2 0 0 0 

Rzadszy 0 1 0 0 

Nie widzę 

zmiany 
0 1 1 1 

 

Tabela nr 57 Poglądy na temat spożywania i dostępności alkoholu (opracowanie własne) 
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Wnioski z analizy: 

1. niepokojącym zjawiskiem jest częstowanie dzieci alkoholem przez osoby dorosłe 

(aż 34% respondentów), w tym przez kobiety; 

2. opinia społeczna zauważa, że nadal istnieje niechlubny zwyczaj „załatwiania” spraw 

alkoholem lub przy alkoholu; 

3. za niepokojący należy uznać problem wczesnej inicjacji alkoholowej, nawet dzieci 

poniżej 9 r.ż. (mimo, że to pojedyncze sytuacje, ale są zjawiskiem niepokojącym, które 

tolerowane społecznie może nasilać się); 

4. niepokojącym zjawiskiem jest częste picie alkoholu przez kobiety w wieku między 30 

a 49 r.ż. (często są to matki małych dzieci i tzw. „wczesnych nastolatków”); 

5. za niepokojące należy uznać zachowania opiekunów dzieci, którzy nie podjęliby 

żadnych kroków w przypadku dowiedzenia się, że ich dziecko pije alkohol – aż 17% 

badanych; 

6. w opinii 1/3 badanych dorosłych mieszkańców Łukowa (34%) ilość miejsc sprzedaży 

alkoholu jest za duża, należy więc podjąć uchwałę zmniejszającą ilość dopuszczalnych 

maksymalnych pozwoleń na prowadzenie stałych punktów sprzedaży alkoholu; 

7. niewielki odsetek badanych akceptuje picie alkoholu przez kobiety w ciąży, kierowców 

samochodów, czy też rozwiązywanie problemów przez alkohol, co należy uznać 

za pozytywny wymiar społeczny; 

8. konieczne jest zintensyfikowanie działań edukacyjnych kierowanych do wszystkich 

grup, bez względu na wiek, podnoszących wiedzę o silnym działaniu uzależniającym 

alkoholu, jego negatywnych skutkach społecznych, rodzinnych, zdrowotnych i ciągłe 

uświadamianie, że alkohol nierzadko prowadzi do bezdomności, ubóstwa, rodzinnych 

tragedii i ciężkich chorób; 

9. konieczna jest dalsza realizacja programów profilaktycznych ograniczających 

oddziaływanie czynników ryzyka, w szczególności związanych z negatywnymi 

postawami dorosłych zachęcających dzieci do inicjacji alkoholowej, czy działań 

ryzykownych zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych 

psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji; 

10. promowanie działań chroniących przed uzależnieniami i wczesną inicjacją alkoholową 

- wiedzy, zachowań, postaw i umiejętności potrzebnych do skutecznego 

funkcjonowania w życiu dorosłym bez uzależnień; 

11. należy zwiększyć kontrole nad rodzinami z tzw. „problemem alkoholowym”, czy nie 

dochodzi w nich do częstowania małych dzieci alkoholem; 

12. należy zintensyfikować kontrole miejsc sprzedaży alkoholu i picia na ulicy. 
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3.3.5. Problemy społeczne związane z piciem alkoholem 

w ocenie sprzedawców i ich pracowników 

 

Badanie sprzedawców było przeprowadzone w oparciu o odrębny kwestionariusz ankiety 

dedykowanej dla tej grupy respondentów. Celem było zbadanie postaw i przekonań sprzedawców 

alkoholu wobec problemu społecznego związanego z piciem alkoholu – pracowników i właścicieli 

placówek sprzedających alkohol.  

W badaniu diagnozującym wzięło łącznie 25 sprzedawców, w tym 20 pracowników 

i 5 właścicieli placówek sprzedających alkohol. Kobiety stanowiły 76% badanej grupy, 

a mężczyźni 24%.  

  

Struktura sprzedawców wg płci 

kobieta 19 76% 

mężczyzna 6 24% 

razem 25 100% 

 

Tabela nr 58 Struktura sprzedawców wg płci (opracowanie własne)  

 

 

Wykres nr 3 Struktura sprzedawców wg płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

kobieta; 19; 76%

mężczyzna; 6; 
24%

Struktura sprzedawców wg płci

kobieta mężczyzna
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 Struktura sprzedawców wg grup wiekowych  

wiek ilość osób % 

20-29 5 20,83% 

30-39 6 25,00% 

40-49 7 29,17% 

50-59 4 16,67% 

60-69 2 8,33% 

razem 24 100,00% 

w zestawieniu nie uwzględniono 1 osoby, która nie podała  
w ankiecie wieku 

 

Tabela nr 59 Struktura sprzedawców wg wieku (opracowanie własne) 

 

 

Wykres nr 4 Struktura sprzedawców wg płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Wśród sprzedawców dominują osoby młode i w średnim wieku. W badanej grupie nie było 

żadnej osoby w wieku powyżej 69 r. ż. i poniżej 20 r. ż. Najwięcej osób stanowiły osoby 

w wieku 40-49 lat - 29,17%. 
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Struktura sprzedawców wg pozycji zawodowej 

pracownik sklepu 20 80% 

właściciel sklepu 5 20% 

razem 25 100% 

 

Tabela nr 60 Struktura sprzedawców wg pozycji zawodowej (opracowanie własne)  

 

 

 

 

Wykres nr 5 Struktura sprzedawców wg pozycji zawodowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Wśród ankietowanych dominowali pracownicy sklepów, którzy stanowili 80% badanej próby.  

 

 

20; 80%

5; 20%

Struktura sprzedawców wg pozycji 
zawodowej

pracownik sklepu właściciel sklepu
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Problemy społeczne, związane z piciem alkoholu, były diagnozowane przez postawienie przed 

ankietowanymi sprzedawcami następujących pytań diagnozujących: 

 

1. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

 

2. Jak często zdarza się, że osoba nieletnia próbuje kupić alkohol w Pana/Pani sklepie? 

 

3. Jak często zdarza się, że ktoś spożywa alkohol w obrębie Pana/Pani sklepu? 

 

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

z używaniem alkoholu w obrębie sklepu? 

   

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

o interwencję w sprawie nieprzyjemnego zajścia związanego z używaniem alkoholu 

w obrębie sklepu?       

 

6. Czy kiedykolwiek sprzedał Pan/sprzedała Pani alkohol osobie, o której wiedział/a Pan/ 

Pani, że jest nieletnia? 

 

7. W przypadku wątpliwości, jak często pyta Pan/Pani o dowód potwierdzający 

pełnoletniość klienta. 

 

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

miejscowości? 
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Problem 1. Opinie sprzedawców na temat spożycia i dostępności alkoholu 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

 

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

sprzedawca stwierdzenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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pracownik Zdecydowanie 
zgadzam się 

2 10 5 4 0 1 0 1 0 

Raczej 
zgadzam się 

1 5 4 3 0 0 0 1 2 

Raczej nie 
zgadzam się 

7 0 5 5 3 0 0 2 4 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 
się 

10 5 6 8 17 19 20 16 14 

  

właściciel Zdecydowanie 
zgadzam się 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Raczej 
zgadzam się 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Raczej nie 
zgadzam się 

2 1 1 2 1 1 1 1 0 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 
się 

2 3 2 3 4 4 4 3 4 

 

Tabela nr 61 Poglądy sprzedawców na temat spożywania i dostępności alkoholu (opracowanie własne) 

 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

98 

 

 
 
 
 

stwierdzenie 

A
lk

o
h

o
l z

aw
ar

ty
 w

 p
iw

ie
 

je
st
 m

n
ie
j g
ro
źn
y
 n
iż
 t
en

 
za
w
ar
ty
 w
 w
ó
d
ce

 

D
o
st
ęp

 d
o
 a
lk
o
h
o
lu
 

p
o
w
in
ie
n
 b
y
ć 
o
gr
an

ic
zo
n
y
 

lu
b

 k
o

n
tr

o
lo

w
an

y
 

O
so
b
y
 p
ij
ąc
e 
al
k
o
h
o
l 

za
gr
aż
aj
ą 
b
ez
p
ie
cz
eń

st
w
u
 

w
 m

o
im

 ś
ro
d
o
w
is
k
u
 

lo
k

al
n

y
m

 

O
so
b
y
 n
ie
le
tn
ie
 m

o
gą
 z
 

ła
tw

o
śc
ią
 k
u
p
ić
 a
lk
o
h
o
l w

 
lo

k
al

n
y

ch
 s

k
le

p
ac

h
 

P
ic

ie
 a

lk
o

h
o

lu
 p

o
m

ag
a 

w
 

tr
u

d
n

y
ch

 s
y

tu
ac

ja
ch

 
ży
ci
o
w
y
ch

 

P
ro

w
ad

ze
n

ie
 s

am
o

ch
o

d
u

 
p
o
 n
ie
w
ie
lk
ie
j i
lo
śc
i 

al
k

o
h

o
lu

 je
st

 b
ez

p
ie

cz
n

e
 

K
o
b
ie
ty
 w
 c
ią
ży
 m

o
gą
 

b
ez
p
ie
cz
n
ie
 p
ić
 n
ie
w
ie
lk
ie
 

il
o
śc
i a
lk
o
h
o
lu

 

A
lk
o
h
o
l p

o
w
in
ie
n
 b
y
ć 

d
o
st
ęp

n
y
 d
la
 o
só
b
 p
o
n
iż
ej
 

1
8
 r
o
k
u
 ż
y
ci
a 

W
 o

k
o

li
cy

 je
st

 z
b

y
t 

d
u
żo
 p
u
n
k
tó
w
 s
p
rz
ed

aż
y
 

n
ap

o
jó
w
 a
lk
o
h
o
lo
w
y
ch

 

w wartościach bezwzględnych 

zdecydowanie  
zgadzam się 

3 11 6 4 0 1 0 2 1 

zdecydowanie  
nie zgadzam 

się 

12 8 8 11 21 23 24 19 18 

w wartościach procentowych 

zdecydowanie  
zgadzam się 

12% 44% 24% 16% 0% 4% 0% 8% 4% 

zdecydowanie  
nie zgadzam 

się 

48% 32% 32% 44% 84% 92% 96% 76% 72% 

 

Sprzedawcy wskazywali na problemy związane z piciem alkoholu odnosząc się do podanych 

w pytaniu określonych stwierdzeń. Najwięcej sprzedawców – aż 96%, tj. 24 osoby – wskazało, 

że zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić 

niewielkie ilości alkoholu. Negatywnie odnieśli się również do stwierdzenia, że prowadzenie 

samochodu po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne – 92%, tj. 23 osoby.  

Najmniej spośród badanych - 32%, tj. 8 osób, zdecydowanie negatywnie oceniło 

stwierdzenia: 

 dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub kontrolowany, 

 osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu w moim środowisku lokalnym. 

 

44% badanych, czyli 11 osób zdecydowanie nie zgadza się, że osoby nieletnie mogą z łatwością 

kupić alkohol w lokalnych sklepach.  
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Problem 2. Częstotliwość zakupu alkoholu 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym 

zestawieniu:  

sprzedawca stwierdzenie  Jak często zdarza się, że 
osoba nieletnia próbuje 

kupić alkohol w 
Pana/Pani sklepie 

Jak często zdarza się, że 
ktoś spożywa alkohol w 

obrębie Pana/Pani 
sklepu? 

pracownik Kilka razy dziennie 0 0 

Kilka razy w tygodniu 4 1 

Kilka razy w miesiącu 5 1 

Kilka razy w roku 8 6 

Nie zdarza się 3 12 

właściciel   
Kilka razy dziennie 0 0 

Kilka razy w tygodniu 1 0 

Kilka razy w miesiącu 1 0 

Kilka razy w roku 1 1 

Nie zdarza się 2 4 

 

Tabela nr 62 Częstotliwość zakupu alkoholu (opracowanie własne) 

 

W opinii sprzedawców kilka razy w tygodniu zdarza się, że osoby nieletnie próbują dokonać 

zakupu alkoholu – problem ten zauważają zarówno pracownicy, jak i właściciele sklepów – 20% 

badanych, tj. łącznie 5 osób. Tyle samo badanych wskazuje, że taki problem nie zdarza się 

w ogóle – 20%, tj. łącznie 5 osób.  

 

Natomiast przypadki spożywania alkoholu w obrębie sklepu wskazywane 

przez sprzedawców są bardziej sporadyczne. Na częstotliwość „kilka razy w tygodniu” wskazała 

tylko 1 osoba – pracownik sklepu, natomiast żaden właściciel nie zauważa istnienia takiego 

problemu. W opinii większości badanych – 64%, tj. 16 takich osób - problem ten w ogóle 

nie występuje.   
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Problem 3. Zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu: 

 

sprzedawca stwierdzenie Czy zdarzyło się w ciągu 
ostatnich 3 miesięcy jakieś 

nieprzyjemne zajście 
związane z używaniem 

alkoholu w obrębie sklepu?       

Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy  
trzeba było wezwać policję/straż 
miejską z prośbą o interwencję w 
sprawie nieprzyjemnego zajścia 

związanego z używaniem alkoholu 
w obrębie sklepu?       

pracownik tak 3 1 

nie 17 19 

właściciel tak 0 0 

nie 5 5 

 

Tabela nr 63 Zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu (opracowanie własne) 

 

 

Spośród badanych sprzedawców 88%, tj. 22 osoby, nie zauważa problemów 

z nieprzyjemnymi zajściami związanymi ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu. Na takie 

zdarzenia wskazały tylko 3 osoby – pracownicy sklepów.  

 

Sporadyczne są też przypadki interwencji policji/straży miejskiej w związku 

z nieprzyjemnymi zajściami związanymi ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu. 

Na konieczność interwencji organów porządkowych wskazała tylko 1 osoba – pracownik sklepu, 

natomiast żaden właściciel nie zauważa istnienia takiego problemu. 
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Problem 4. Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

sprzedawca Czy kiedykolwiek sprzedał Pan/sprzedała 
Pani alkohol osobie, o której wiedział/a 

Pan/ Pani, że jest nieletnia? 

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

klienta 
pracownik tak, często mi się to zdarza 0 zawsze 5 

tak, zdarzyło się to kilka razy 0 często 14 

nie, nigdy nie sprzedałem/am  16 rzadko 1 

nie jestem pewny/a 4 nigdy 0 

właściciel tak, często mi się to zdarza 0 zawsze 5 

tak, zdarzyło się to kilka razy 0 często 0 

nie, nigdy nie sprzedałem/am  5 rzadko 0 

nie jestem pewny/a 0 nigdy 0 

 

Tabela nr 64 Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim (opracowanie własne) 

 

84% sprzedawców, tj. 21 osób, zadeklarowało, że nigdy nie sprzedało alkoholu nieletnim. 

Natomiast 16%, tj. 4 osoby, nie ma co do tego pewności – tak zadeklarowali wyłącznie 

pracownicy sklepów. Żaden ze sprzedawców nie deklaruje, że zdarzyło się mu sprzedać alkohol 

nieletnim.  

 

56% sprzedawców, tj. 14 osób deklaruje, że często w przypadku wątpliwości pyta o dowód 

potwierdzający pełnoletność. Natomiast 40%, tj. 10 osób deklaruje, że w przypadku wątpliwości 

postępuje tak zawsze. 100% pracodawców zawsze podejmuje takie działania. 1 osoba 

(pracownik) deklaruje, że rzadko stosuje takie procedury.  
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Problem 5. Funkcjonowanie kontroli sprzedaży alkoholu 

  Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

sprzedawca Jak, Pana/Pani zdaniem funkcjonuje kontrola sprzedaży alkoholu 
w Pana/Pani miejscowości? 

pracownik bardzo dobrze 9 

raczej dobrze 9 

raczej słabo 1 

bardzo słabo 1 

właściciel bardzo dobrze 3 

raczej dobrze 1 

raczej słabo 1 

bardzo słabo 0 

 

Tabela nr 65 Funkcjonowanie kontroli sprzedaży alkoholu (opracowanie własne) 

 

 

88% sprzedawców, tj. 22 osoby zaopiniowały, że kontrola sprzedaży alkoholu w Łukowie 

funkcjonuje bardzo dobrze lub dobrze. Tak wskazywali zarówno pracownicy, jak i właściciele 

punktów sprzedaży alkoholu. Natomiast w opinii 3 osób, w tym 2 pracowników i 1 właściciela, 

funkcjonowanie tej kontroli jest słabe.  
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Wnioski z analizy: 

1. ocena sprzedawców i dorosłych mieszkańców jest nieco inna w zakresie funkcjonowania 

kontroli sprzedaży alkoholu – z analizy postaw mieszkańców można wysunąć wniosek, że 

ilość kontroli powinna być większa, natomiast sprzedawcy uważają w większości, że 

kontrola funkcjonuje dobrze; 

2. w opinii sprzedawców w zasadzie nie istnieje problem picia alkoholu w otoczeniu 

placówek sprzedaży i z osobami spożywającymi alkohol w takich miejscach – są 

to sytuacje incydentalne, jednak dorośli mieszkańcy wciąż zauważają problemy z takimi 

osobami i sytuacjami, co budzi niepokój części z nich; 

3. w opinii sprzedawców zdarzają się sytuacje usiłowania zakupu alkoholu przez osoby 

nieletnie, co koreluje z analizą wieku inicjacji alkoholowej na podstawie badań 

mieszkańców; 

4. należy zwiększyć częstotliwość kontroli zarówno wśród sprzedawców, jak i osób 

przygodnych w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaży 

i spożywania alkoholu przez nieletnich; 

5. należy zintensyfikować działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży opóźniające 

wiek inicjacji alkoholowej i ostrzegające o negatywnych skutkach spożywania alkoholu 

na wielu płaszczyznach.  
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3.3.6. Problemy społeczne związane komputerem, Internetem, 

nowymi mediami 

 

Ta część diagnozy miała na celu zbadanie skali zjawiska nowych zachowań problematycznych, 

tj. tzw. zaburzeń w korzystaniu z komputerów, Internetu, telefonów komórkowych, 

mediów oraz przestępczości internetowej. Tan rodzaj zaburzeń jest związany z postępem 

technologicznym, którego konsekwencją jest powszechne stosowanie komputerów, Internetu, 

telefonów komórkowych i nowych mediów w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym, 

szczególnie w dobie pandemii COVID-19.   

Pytania diagnozujące zostały zadane respondentom w następujący sposób: 

1. Jak ocenia Pan/Pani rozpowszechnienie uzależnienia od komputerów/Internetu 

w Pana/Pani środowisku? 

2. Jaka grupa wiekowa według Pana/Pani jest najbardziej zagrożona uzależnieniem 

od nowych mediów (smartfon, komputer, Internet)? 

3. Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub „ze słyszenia”), które padły 

ofiarą przestępstwa internetowego (np. włamania na konto, oszustwa, wyłudzenia, 

zniesławienia)? 

 

Problem 1. Rozpowszechnienie uzależnienia od komputerów i Internetu 

rozpowszechnienie 
uzależnienia od 

komputerów i Internetu 

bardzo 
powszechne 

dość 
powszechne 

dość 
rzadkie 

bardzo 
rzadkie 

ilość osób w wartościach 
bezwzględnych 

35 94 12 9 

struktura w % 23% 63% 8% 6% 

 

Większość badanych zauważa istnienie problemu uzależnienia od komputerów i Internetu -  

63%, tj.  94 takie osoby. 14%, tj. 21 osób łącznie uważa, że jest to zjawisko rzadkie. W tej grupie 

dominują osoby w wieku 30-49 lat, a więc takie, które często Internet i komputer wykorzystują 

w pracy zawodowej, ale też w życiu codziennym w celu załatwienia spraw osobistych 

i podtrzymywania kontaktów towarzyskich. Osoby te w związku z epidemią COVID-19 jako 

rodzice również musieli podjąć wyzwanie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem tych mediów. 

Trudno jest więc im dostrzec rodzące się niebezpieczeństwa nowych uzależnień, bo taki jest teraz 

schemat ich życia codziennego. Komputer i Internet jest powszechnie obecny w ich życiu 

w związku z postępującymi zmianami cywilizacyjnymi.  
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Natomiast rozwijający się dynamicznie problem nowych uzależnień zauważa 100% grupy 

osób młodych w wieku 18-29 lat, oceniając to zjawisko jako powszechne, pomimo że ich styl 

życia jest podobny do grupy 30-49 lat. Podobnie nowe zagrożenia cywilizacyjne ocenili mężczyźni 

z najstarszej grupy wiekowej 70 i więcej lat (100% grupy).  

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Jak ocenia Pan/Pani rozpowszechnienie uzależnienia od komputerów/Internetu w Pana/Pani 
środowisku? 

 
płeć przedział 

wiekowy 
1 2 3 4 

Bardzo 
powszechne 

Dość 
powszechne 

Dość 
rzadkie 

Bardzo 
rzadkie 

kobiety 18-29 4 15 0 0 

30-49 8 25 7 4 

50-69 4 11 1 2 

70 i więcej 8 3 1 0 

brak 0 1 0 0 

  
mężczyźni 

  
18-29 1 8 0 0 

30-49 5 15 2 1 

50-69 3 9 0 1 

70 i więcej 2 7 0 0 

brak 0 0 1 1 

 

Tabela nr 66 Dostrzeganie problemu uzależnień od komputerów/Internetu (opracowanie własne) 

 

Problem 2. Wiek uzależnienia od nowych mediów (smartfon, komputer, Internet) 

wiek uzależnienia dzieci uczęszczające 
do szkoły 

podstawowej 
(6-15 lat) 

młodzież 
uczęszczająca 

do szkoły 
ponadpodstawowej 

(15-18 lat) 

młodzi 
dorośli 

(18-25 lat) 

dorośli 
(25 i 

więcej) 

ilość osób 
w wartościach 
bezwzględnych 

75 29 14 32 

struktura w % 50% 19% 9% 21% 

 

Wysoki jest odsetek osób zwracających uwagę na problem uzależnień dzieci w wieku 

szkolnym - połowa badanych ocenia, że najbardziej narażeni na nowe rodzaje uzależnień 

behawioralnych są uczniowie szkoły podstawowej – 50%, tj. 75 osób. Natomiast 21% badanych 
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wskazała, że narażone na te uzależnienia są najbardziej osoby powyżej 25 r.ż. 29% 

respondentów  uważa, że jednak najbardziej narażeni są ludzie młodzi, tj. młodzież i tzw. młodzi 

dorośli do 25 r.ż.  Z analizy wynika, że największe obawy dorosłych mieszkańców w kwestii 

nowych uzależnień budzi uzależnienie dzieci.  

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Jaka grupa wiekowa według Pana/Pani jest najbardziej zagrożona uzależnieniem od nowych 
mediów (smartfon, komputer, Internet)? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 4 

Dzieci 
uczęszczające 

do szkoły 
podstawowej 

(6-15 lat) 

Młodzież 
uczęszczająca 

do szkoły 
ponadpodstawowej 

(15-18 lat) 

Młodzi 
dorośli 
(18-25 

lat) 

Dorośli 
(25 i 

więcej) 

kobiety 18-29 9 4 3 3 

30-49 21 6 4 13 

50-69 11 3 1 3 

70 i więcej 6 3 2 1 

brak 1 0 0 0 

   
mężczy-

źni 
18-29 3 3 2 1 

30-49 11 7 1 4 

50-69 8 2 0 3 

70 i więcej 4 0 1 4 

brak 1 1 0 0 

 

Tabela nr 67 Ocena wieku uzależnienia od nowych mediów (opracowanie własne) 
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Problem 3. Ofiary przestępstw internetowych 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze słyszenia"), które padły ofiarą 
przestępstwa internetowego (np. włamanie na konto, oszustwo, wyłudzenia, zniesławienia)? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 

Nie Tak Nie jestem pewny/ 
a, mam podejrzenia, 

że tak 

kobiety 18-29 11 6 2 

30-49 36 5 3 

50-69 16 2 0 

70 i więcej 10 0 2 

brak 0 1 0 

  
mężczyźni 18-29 7 1 1 

30-49 19 1 3 

50-69 11 1 1 

70 i więcej 9 0 0 

brak 1 0 1 

 

Tabela nr 68 Ofiary przestępstw internetowych (opracowanie własne) 

 

występowanie problemu nie tak nie jestem pewny/ 
a, mam podejrzenia, że tak 

ilość osób w wartościach 
bezwzględnych 

120 17 13 

struktura w % 80% 11% 9% 

 

W badanej grupie 80%, tj. 120 respondentów nie zna osób, które stały się ofiarami 

przestępstw internetowych. 20% (30 osób) albo zna takie osoby, albo ma podejrzenia, że takie 

osoby są, jednak nie ma co do tego pewności. Najczęściej tak wskazywały osoby w wieku 18-29 

lat i 30-49 lat, a więc osoby, które najczęściej korzystają z internetu w prowadzeniu spraw 

zawodowych i osobistych.  
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Wnioski z analizy: 

1. niepokojącym zjawiskiem jest występowanie niewłaściwych zachowań w korzystaniu 

z komputerów, internetu, telefonów komórkowych i nowych mediów, w szczególności 

w grupie dzieci i młodzieży, co budzi słuszne obawy respondentów;   

2. niepokój budzi niski odsetek osób dostrzegających nowy rodzaj zachowań 

problematycznych u osób dorosłych w wieku 30-49 lat; 

3. wysoki poziom wskazań na nowe zachowania problematyczne ogółem wskazuje, że 

problem ten szybko się rozpowszechnia i obejmuje w zasadzie każdą grupę społeczną; 

4. należy  niezwłocznie wdrożyć działania zmniejszające prawdopodobieństwo 

pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych 

konsekwencji nadmiernego korzystania z komputerów, Internetu, telefonów 

komórkowych i nowych mediów np.: programy profilaktyczne ukierunkowane 

na ograniczanie występowania czynników ryzyka i zwiększanie siły oddziaływania 

czynników chroniących oparte o strategie działań alternatywnych polegających 

na oferowaniu zdrowych, przystosowawczych form aktywności, tak aby nie 

występowało angażowanie się w sposób patologiczny w inne (głównie uzależnienia); 

5. należy wdrożyć programy edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych 

o funkcjonowaniu nowych rodzajów przestępstw związanych z Internetem.  
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3.3.7. Problemy społeczne związane z występowaniem zjawisk 

przemocy 

 

Ta część diagnozy miała na celu zbadanie skali zjawiska przemocy w rodzinie i otoczeniu 

respondentów oraz postaw społecznych wobec zjawiska przemocy rodziców wobec dzieci 

(psychicznej i fizycznej).  

 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie oznacza 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste, w szczególności narażające 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. 

Pytania diagnozujące zostały zadane respondentom w następujący sposób: 

1. Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub „ze słyszenia”) doświadczające 

przemocy w rodzinie? 

2. W jaki sposób zareagowałby/aby Pan/i na przejaw przemocy w rodzinie? 

3. Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc ofiara przemocy w Pana/Pani rejonie 

zamieszkania? 

4. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

 

 

Problem 1. Doświadczanie przemocy w rodzinie  

występowanie problemu Tak Nie jestem pewny/a, ale 
mam podejrzenia, że 

tak 

Nie 

ilość osób w wartościach 
bezwzględnych 

14 19 117 

struktura w % 9% 13% 78% 

 

W badanej grupie 78%, tj. 117 respondentów nie zna osób, które doświadczają przemocy 

w rodzinie. 13% (19 osób) albo zna takie osoby, albo ma podejrzenia, że takie osoby są, jednak 

nie ma co do tego pewności. Najczęściej tak wskazywały osoby w wieku średnim wieku z grup 
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30-49 lat i 50-69 lat. W najmniejszym stopniu z tym problemem spotykają się osoby 

z najstarszej grupy wiekowej 70 i więcej lat – żaden mężczyzna i tylko dwie kobiety.  

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze słyszenia") doświadczające 
przemocy w rodzinie? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 

Tak Nie jestem pewny/a, ale 
mam podejrzenia, że tak 

Nie 

kobiety 18-29 5 1 13 

30-49 4 6 34 

50-69 3 4 11 

70 i więcej 0 2 10 

brak 0 1 0 

  
mężczyźni 18-29 1 0 8 

30-49 0 3 20 

50-69 1 1 11 

70 i więcej 0 0 9 

0 0 1 1 

 

Tabela nr 69 Osoby doświadczające przemocy w rodzinie (opracowanie własne) 

 

Problem 2. Postawy wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie 

postawa nie reaguję, 
czuję się 
bezradny 

nie reaguję, 
kiedy 

stwierdzam, 
że to nic 

poważnego 

pozostawiam 
sprawę 

do 
rozwiązania 

pomiędzy 
uczestnikami 

sprzeczki 

staję 
w obronie 

ofiary 

informu
ję 

Policję 

inne 
zachow

anie 

ilość osób w 
wartościach 

bezwzględnych 

3 10 10 44 79 4 

struktura w % 2% 7% 7% 29% 53% 3% 

 

91% respondentów wykazuje postawę aktywną wobec problemu doświadczania przemocy 

przez osoby z ich otoczenia. Najczęściej respondenci proszą w tej kwestii o pomoc Policję (53%, 

tj. 79 badanych). 7% respondentów (10 osób), w sytuacji gdy stwierdzi, że zagrożenie nie jest 

poważne wycofuje się z interweniowania. 2% badanych (3 osoby) wykazuje postawę całkowicie 

pasywną postawę wobec osób doświadczających przemocy i nie podejmuje żadnych kroków 
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by im pomóc – postawę taką reprezentują wyłącznie mężczyźni. Postawę pasywną wykazują 

również osoby twierdzące, że pozostawiają problem do rozwiązania pomiędzy uczestnikami 

sprzeczki – 7% badanych, tj. 10 takich osób.  

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

W jaki sposób zareagowałby/aby Pan/i na przejaw przemocy w rodzinie? 

płeć prze-
dział 

wieko
wy 

1 2 3 4 5 6 
nie 

reaguję, 
czuję się 
bezradny 

nie reaguję, 
kiedy 

stwierdzam, 
że to nic 

poważnego 

pozosta-
wiam 
sprawę 

do 
rozwiązania 
pomiędzy 
uczestni-

kami 
sprzeczki 

staję 
w 

obro-
nie 

ofiary 

Informu-
ję Policję 

inne 
za-

chow
anie 

jakie? 

kobie-
ty 

18-29 0 1 4 8 6 0   

30-49 0 4 4 9 27 0   

50-69 0 1 0 3 13 1 Zależy 
od 
sytuacji 

70 i 
więcej 

0 2 0 6 4 0   

brak 0 0 0 0 1 0   

  
męż-
czyźni 

18-29 0 0 0 6 3 0   

30-49 1 1 1 8 11 1 Brak 
odpowie
dzi 

50-69 0 0 1 2 9 1 Zależy 
od 
sytuacji 

70 i 
więcej 

2 1 0 1 4 1 Zbieram 
dowody, 
świadkó
w, 
nagrania 

brak 0 0 0 1 1 0   

 

Tabela nr 70 Postawy wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie  (opracowanie własne) 
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Problem 3. Miejsca pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

70% respondentów (105 osób) wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku 

doświadczania przemocy w rodzinie. Pozostałe osoby stanowiące 30% respondentów (45 

osób) nie wie, gdzie szukać pomocy. Najwięcej osób wskazujących na miejsca pomocy podaje, że 

pomoc można uzyskać ze strony Policji – 61% (59 osób) i w MOPS 25% (24 osoby).  Najmniej 

osób liczy na pomoc ze strony rodziny i księży oraz Urzędu – zaledwie po jednej osobie. Mało 

osób liczy na telefon zaufania w zakresie tego rodzaju pomocy – zaledwie 2 osoby.  

 

W każdej grupie wiekowej są zarówno osoby znające takie miejsca, jak i osoby, które takich 

miejsc nie znają.  

 

Wśród miejsc najczęściej wskazywanych przez osoby deklarujące ich znajomość były: 

 

miejsce ilość wskazań w 
liczbach 

bezwzględnych  

% wskazań  

Policja 59 61% 

MOPS 24 25% 

psychiatra/psycholog/poradnia/ośrodek 6 6% 

telefon zaufania  2 2% 

Urząd Miasta 1 1% 

rodzina 1 1% 

ksiądz 1 1% 

niebieska karta 2 2% 

razem 96 100% 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc ofiara przemocy w Pana/Pani rejonie zamieszkania? 

płeć 
przedział 

wiekowy 

1 2 

Nie Tak Gdzie? ilość wskazań 

kobiety 

18-29 3 16 

Policja 8 

MOPS 7 

psychiatra/psycholog 1 

30-49 13 31 

MOPS 7 

ośrodek  1 

Policja 21 

brak odpowiedzi 2 

50-69 5 13 

Policja 4 

ośrodek 1 

niebieska karta 1 

MOPS 1 

poradnia psychologiczna 1 

Urząd Miasta 1 

telefon zaufania 1 

brak odpowiedzi 3 

70 i więcej 4 8 

Policja 4 

MOPS 1 

brak odpowiedzi 3 

brak 1 0     

  

mężczyźni 

18-29 5 4 

Policja 2 

MOPS 1 

poradnia psychologiczna 1 

30-49 5 18 

Policja 10 

rodzina 1 

psycholog 1 

ksiądz 1 

niebieska karta 1 

MOPS 3 

brak odpowiedzi 1 

50-69 5 8 
Policja 5 

MOPS 3 

70 i więcej 3 6 

Policja 4 

telefon zaufania 1 

MOPS 1 

brak 1 1 Policja 1 
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Tabela nr 71 Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie  (opracowanie własne) 

 

Problem 4. Opinie na temat problemu przemocy w rodzinie 

stwierdzenie Przyczyną 
przemocy 
w 
rodzinie 
jest 
alkohol 

Przemoc 
zdarza się 
tylko w 
rodzinach 
z marginesu 
społecznego 

Ofiarą 
przemocy w 
rodzinie 
może stać się 
zarówno 
kobieta, jak i 
mężczyzna 

Przemoc w 
rodzinie 
to prywatna 
sprawa, 
nikt nie 
powinien się 
wtrącać 

Przemoc 
jest tylko 
wtedy, gdy 
są widoczne 
ślady na 
ciele ofiary 

Policja nie 
powinna 
interwenio-
wać w 
sprawach 
rodzinnych 

w wartościach bezwzględnych 

Zdecydowanie 
prawdziwe 

25 2 139 0 1 0 

Zdecydowanie 
nieprawdziwe 

11 92 2 147 147 148 

w wartościach procentowych 

Zdecydowanie 
prawdziwe 

17% 1% 93% 0% 1% 0% 

Zdecydowanie 
nieprawdziwe 

7% 61% 1% 98% 98% 99% 

 

W opinii niemal 100 % respondentów nieprawdziwe są stwierdzenia:  

 przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać – 98% (147 

osób),  

 przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary - 98% (147 osób), 

 Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych - 99% (148 osób).  

 

93% respondentów, tj. 139 osób uważa, że ofiarą przemocy w rodzinie może stać się zarówno 

kobieta, jak i mężczyzna.  

 

Tylko 2 osoby (1%) uważają, że przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego 

(dysfunkcyjnych).  

 

Spośród wszystkich respondentów tylko 17%, tj. 25 osób (spośród 150 badanych) 

wypowiedziało się, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy uważa Pan/Pani poniższe twierdzenia za prawdziwe? 

płeć 
przedział 

wiekowy 
stwierdzenie 

1 2 3 4 5 6 

Przyczyną 

przemocy 

w 

rodzinie 

jest 

alkohol 

Przemoc 

zdarza się 

tylko w 

rodzinach 

z marginesu 

społecznego 

Ofiarą 

przemocy 

w rodzinie 

może stać 

się 

zarówno 

kobieta, jak 

i 

mężczyzna 

Przemoc 

w rodzinie 

to 

prywatna 

sprawa, 

nikt nie 

powinien 

się 

wtrącać 

Przemoc 

jest tylko 

wtedy, 

gdy są 

widoczne 

ślady na 

ciele 

ofiary 

Policja nie 

powinna 

interweniować 

w sprawach 

rodzinnych 

kobiety 

18-29 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
2 0 18 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
16 0 1 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
1 4 0 0 1 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
0 15 0 19 18 19 

 

30-49 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
6 1 41 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
28 0 2 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
5 16 1 1 0 1 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
5 27 0 43 44 43 

  

50-69 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
7 0 17 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
8 2 0 1 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
2 3 1 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
1 13 0 17 18 18 

  

70 i 

więcej 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
3 0 10 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
8 1 2 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
1 4 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
0 7 0 12 12 12 

  

brak 
Zdecydowanie 

prawdziwe 
0 0 1 0 0 0 
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Czy uważa Pan/Pani poniższe twierdzenia za prawdziwe? 

Raczej  

prawdziwe 
0 1 0 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
1 0 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
0 0 0 1 1 1 

  

mężczyźni 

18-29 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
0 0 8 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
7 0 1 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
2 4 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
0 5 0 9 9 9 

  

30-49 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
2 1 21 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
14 1 1 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
6 9 0 1 1 1 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
1 12 1 22 22 22 

  

50-69 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
2 0 12 0 1 0 

Raczej  

prawdziwe 
7 0 0 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
2 6 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
2 7 1 13 12 13 

  

70 i 

więcej 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
2 0 9 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
3 2 0 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
2 1 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
2 6 0 9 9 9 

  

brak 

Zdecydowanie 

prawdziwe 
1 0 2 0 0 0 

Raczej  

prawdziwe 
1 1 0 0 0 0 

Raczej  

nieprawdziwe 
0 1 0 0 0 0 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 
0 0 0 2 2 2 
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Tabela nr 72 Opinie na temat problemu przemocy w rodzinie (opracowanie własne) 

Problem 5. Opinie na temat stosowania przemocy wobec dzieci 

 

stwierdzenie Aby 
prawidłowo 
wychować 
dziecko, 
należy od 
czasu do 
czasu dawać 
klapsa 

Dziecko 
powinno bać 
się rodziców, 
wtedy łatwiej 
o posłuszeń-
stwo i 
szacunek 

Stosowanie 
kar 
fizycznych 
powinno 
być 
zakazane 
prawem 

Kary fizyczne 
hartują dziecko 
i pozwalają mu 
lepiej radzić 
sobie w 
przyszłości 

Łagodne 
kary 
fizyczne nie 
są przemocą 
w rodzinie 

Bicie 
dziecka jest 
oznaką 
bezradności 
rodziców 

w wartościach bezwzględnych 

zdecydowanie 
zgadzam się 

25 2 137 0 1 0 

zdecydowanie 
nie zgadzam się 

11 92 3 147 147 148 

w wartościach procentowych 

zdecydowanie 
zgadzam się 

17% 1% 91% 0% 1% 0% 

zdecydowanie 
nie zgadzam się 

7% 61% 2% 98% 98% 99% 

 

Niemal 100 % respondentów nie zgadza się ze stwierdzeniami: 

 bicie dziecka jest oznaką bezradności rodziców – 99% (148 osób),  

 łagodne kary fizyczne nie są przemocą w rodzinie - 98% (147 osób), 

 kary fizyczne hartują dziecko i pozwalają mu lepiej radzić sobie w przyszłości - 98% (147 

osób).  

 

Powyższe wskazania dotyczą każdej grupy respondentów. 91% respondentów, tj. 137 osób 

uważa, że stosowanie kar fizycznych powinno być zakazane prawem. Tylko 2 osoby (1%) 

uważają, że dziecko powinno bać się rodziców, wtedy łatwiej o posłuszeństwo i szacunek. 

Spośród wszystkich respondentów aż 17%, tj. 25 osób (spośród 150 badanych) zdecydowanie 

zgadza się, że aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu dać klapsa. 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

płeć 

Prze-

dział 

wieko-

wy 

stwierdzenia 

1 2 3 4 5 6 

Aby 

prawidłowo 

wychować 

dziecko, 

należy od 

czasu do czasu 

dawać klapsa 

Dziecko 

powinno bać 

się rodziców, 

wtedy łatwiej 

o posłuszeń-

stwo i 

szacunek 

Stosowa-

nie kar 

fizyczny-

ch 

powinno 

być 

zakazane 

prawem 

Kary fizyczne 

hartują 

dziecko i 

pozwalają mu 

lepiej radzić 

sobie w 

przyszłości 

Łagodne 

kary 

fizyczne 

nie są 

przemocą 

w rodzinie 

Bicie 

dziecka 

jest 

oznaką 

bezra-

dności 

rodziców 

kobie

ty 

18-29 

zdecydowanie 

zgadzam się 
2 0 18 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
16 0 1 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
1 4 0 0 1 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 15 0 19 18 19 

 

30-49 

zdecydowanie 

zgadzam się 
6 1 41 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
28 0 2 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
5 16 0 1 0 1 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
5 27 1 43 44 43 

 

50-69 

zdecydowanie 

zgadzam się 
7 0 17 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
8 2 0 1 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
2 3 1 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
1 13 0 17 18 18 

 

70 i 

więcej 

zdecydowanie 

zgadzam się 
3 0 10 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
8 1 2 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
1 4 0 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 7 0 12 12 12 

 

brak 

zdecydowanie 

zgadzam się 
0 0 1 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
0 1 0 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
1 0 0 0 0 0 
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Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami? 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 0 0 1 1 1 

 

mę-

żczy-

źni 

18-29 

zdecydowanie 

zgadzam się 
0 0 8 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
7 0 1 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
2 4 0 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 5 0 9 9 9 

 

30-49 

zdecydowanie 

zgadzam się 
2 1 21 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
14 1 1 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
6 9 0 1 1 1 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
1 12 1 22 22 22 

 

50-69 

zdecydowanie 

zgadzam się 
2 0 12 0 1 0 

raczej 

zgadzam się 
7 0 0 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
2 6 0 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
2 7 1 13 12 13 

 

70 i 

więcej 

zdecydowanie 

zgadzam się 
2 0 9 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
3 2 0 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
2 1 0 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
2 6 0 9 9 9 

 

brak 

zdecydowanie 

zgadzam się 
1 0 0 0 0 0 

raczej 

zgadzam się 
1 1 1 0 0 0 

raczej  

nie zgadzam się 
0 1 1 0 0 0 

zdecydowanie 

nie zgadzam się 
0 0 0 2 2 2 
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Tabela nr 73 Opinie na temat stosowania przemocy wobec dzieci (opracowanie własne) 

 

Wnioski z analizy: 

1. osobom badanym  w większości znane są miejsca, w których można uzyskać pomoc 

w przypadku występowania przemocy w rodzinie; 

2. niski jest poziom zaufania społecznego wobec księży, urzędów (MOPS nie jest 

traktowany jako urząd) i rodziny, w przypadku konieczności poszukiwania pomocy; 

3. znikoma ilość osób liczy, że pomoc mogą uzyskać przez „telefon zaufania”, 

4. większość badanych uważa, że przemoc dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nie jest 

to tylko przypadłość tzw. rodzin patologicznych; 

5. kilkanaście procent osób przyjmuje postawę pasywną wobec osób doświadczających 

przemocy; 

6. kilkanaście procent respondentów akceptuje tzw. „lekkie” klapsy wobec dzieci; 

7. należy zintensyfikować działania kampanii społecznych promujących „telefon zaufania” 

jako szybką pomoc dla doświadczających przemocy; 

8. należy wdrożyć programy edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych 

o konieczności niesienia pomocy osobom dotkniętym przemocą i niepozostawania 

biernym wobec tego problemu społecznego; 

9. należy rozpowszechnić programy terapeutyczne skierowane do wszystkich osób bez 

względu na wiek, które wykazują postawy agresji psychicznej i fizycznej wobec 

otocznia,  w celu redukowania takich zachowań; 

10. należy prowadzić działania edukacyjne w społeczeństwie ukierunkowane 

na poszanowanie godności każdego dziecka i jego praw; 

11. należy realizować programy dla dorosłych opiekunów dzieci skierowane na redukcję 

zachowań agresywnych wobec dzieci; 

12. należy zintensyfikować realizację programów ukierunkowanych na podnoszenie 

wrażliwości społecznej na krzywdę i przemoc psychiczną i fizyczną wobec dzieci.  
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3.3.8. Problemy społeczne związane z miejscami 

niebezpiecznymi 

 

Ta część badania miała na celu zidentyfikowanie miejsc, w których respondenci mogą spotkać 

się z zagrożeniem dla ich życia i zdrowia z różnych przyczyn. Osoby badane odpowiadały na 

pytanie: 

1. Proszę napisać, jakie jest najbardziej niebezpieczne według Pana/Pani miejsce lub miejsca 

na terenie Pana/Pani miejsca zamieszkania.  

występowanie miejsc niebezpiecznych w opinii 
respondentów 

wartości 
bezwzględne 

wartości 
procentowe 

nie ma takiego miejsca 84 56% 

są takie miejsca 66 44% 

Razem: 150 100% 

 

Tabela nr 74  Opinie na temat miejsc niebezpiecznych w Łukowie (opracowanie własne) 

 

Większość badanych osób twierdzi, że w Łukowie nie ma miejsc niebezpiecznych, tj. 56% (84 

osoby). Takie wskazania były w każdej grupie wiekowej. W taki sposób wskazało sto procent 

mężczyzn w grupie wiekowej najstarzej 70 i więcej lat.  

 

 

Najbardziej niebezpieczne miejsca w Łukowie 

miejsce wartości bezwzględne wartości procentowe 

Dworzec PKP 9 14% 

Dworzec PKS 2 3% 

osiedla 19 29% 

ul. Browarna 13 20% 

centrum miasta 4 6% 

parki, tereny zielone, działki 15 23% 

bary 1 2% 

Lidl i tereny za marketem 3 5% 
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Za najbardziej niebezpieczne miejsce uznano osiedla mieszkaniowe, czyli tam gdzie są 

największe skupiska mieszkańców – 29 % spośród wszystkich wskazanych miejsc w mieście. 

Niepokój respondentów ze względu na poczucie bezpieczeństwa budzi również rejon ulicy 

Browarnej i centrum miasta – tak wskazało łącznie 26% badanych. Miejscami bezpiecznymi są 

też parki i tereny zielone. Szczególną uwagę należy zwrócić na tereny wokół marketów – Lidl 

i inne duże placówki handlowe w mieście, tym bardziej, że były one wskazane przez badanych 

jako miejsca sprzedaży środków odurzających.  

 

Wniosek z analizy: 

 należy podjąć niezwłocznie kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście, głównie 

przez zwiększenie bezpośrednich kontroli przeprowadzanych przez odpowiednie 

instytucje oraz likwidować przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Najbardziej niebezpieczne miejsce lub miejsca na terenie zamieszkania 

płeć przedział wiekowy wskazania 

kobiety 

18-29 

Dworzec PKP 1 

Dworzec PKS 1 

osiedla 3 

nie ma takiego miejsca 8 

parki 1 

ul. Browarna 5 

30-49 

centrum miasta 1 

Dworzec PKP 4 

osiedla 6 

nie ma takiego miejsca 23 

parki 3 

ul. Browarna 3 

tereny zielone 4 

50-69 

centrum miasta 1 

osiedla 3 

nie ma takiego miejsca 12 

parki 2 

70 i więcej 

osiedla 1 

nie ma takiego miejsca 10 

ul. Browarna 1 

brak Parki 1 

 

mężczyźni 18-29 

bary 1 

centrum miasta 1 

Dworzec PKP 1 

działki 1 

nie ma takiego miejsca 3 

Parki 1 
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Najbardziej niebezpieczne miejsce lub miejsca na terenie zamieszkania 

Lidl 1 

30-49 

centrum miasta 1 

Dworzec PKP 2 

osiedla 3 

nie ma takiego miejsca 12 

tereny za marketem 1 

ul. Browarna 3 

tereny zielone 1 

50-69 

Dworzec PKP 1 

Dworzec PKS 1 

nie ma takiego miejsca 6 

osiedla 2 

tereny zielone 1 

Lidl 1 

ul. Browarna 1 

70 i więcej nie ma takiego miejsca 9 

brak 
nie ma takiego miejsca 1 

osiedla 1 

 

Tabela nr 75 Opinie na temat miejsc niebezpiecznych w Łukowie (opracowanie własne) 
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3.3.9. Problemy społeczne związane z miejscami spędzania 

wolnego czasu i jego formy 

 

Dostępność i atrakcyjność form spędzania wolnego czasu w mieście to bardzo ważna 

alternatywa wobec czynników powodujących różnego rodzaju uzależnienia, sposoby 

rozładowywania napięć i agresji, rozwiązywania problemów trudnych. Ich brak powoduje, że 

osoby dotknięte różnego rodzaju problemami społecznymi, życiowymi, zdrowotnymi, 

rodzinnymi nie widząc innego rozwiązania sięgają po środki uzależniające lub powodujące 

zachowania problematyczne. W celu zdiagnozowania tego problemu respondentom zadano w tej 

części następujące pytania diagnozujące: 

1. Czy w Pana/Pani miejscu zamieszkania jest wystarczająca ilość interesujących 

propozycji spędzania wolnego czasu? 

2. W jaki sposób najczęściej spędza Pan/Pani wolny czas? 

 

Problem 1. Dostępność do miejsc spędzania wolnego czasu 

Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy w Pana/Pani miejscu zamieszkania jest wystarczająca ilość interesujących propozycji spędzania 
wolnego czasu? 

płeć przedział 
wiekowy 

1 2 3 4 
tak, jest 

wystarczająca 
ilość instytucji 

kultury i 
rozrywki oraz 

ciekawych 
wydarzeń 

tak, jest 
wystarczająca ilość 
instytucji kultury i 
rozrywki, ale zbyt 
mało ciekawych 

wydarzeń 

tak, jest 
wystarczająca 
ilość ciekawych 

wydarzeń, ale zbyt  
mało instytucji 

kultury i rozrywki 

nie ma 
wystarczającej 
ilości instytucji 

kultury i 
rozrywki oraz 

ciekawych 
wydarzeń 

kobiety 18-29 5 3 4 7 

30-49 18 12 5 9 

50-69 10 3 1 4 

70 i więcej 6 4 2 0 

brak 0 0 1 0 
 

mężczyźni 18-29 6 3 0 0 

30-49 9 7 4 3 

50-69 4 2 3 4 

70 i więcej 6 1 1 1 

0 2 0 0 0 

 

Tabela nr 76 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu w Łukowie (opracowanie własne) 
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występowani
e miejsc 
niebezpieczn
ych w opinii 
responden-
tów 

tak, jest 
wystarczająca 
ilość instytucji 

kultury i 
rozrywki oraz 

ciekawych 
wydarzeń 

tak, jest 
wystarczająca 
ilość instytucji 

kultury i rozrywki, 
ale zbyt mało 

ciekawych 
wydarzeń 

tak, jest 
wystarczająca ilość 

ciekawych 
wydarzeń, ale zbyt  
mało instytucji 

kultury i rozrywki 

nie ma wystarczającej 
ilości instytucji 

kultury i rozrywki 
oraz ciekawych 

wydarzeń 

wartości 
bezwzględne 

66 35 21 28 

wartości 
procentowe 

44% 23% 14% 19% 

 

Najwięcej badanych osób uważa, że dostępność miejsc kultury, rozrywki oraz ciekawych 

wydarzeń jest wystarczająca – osoby takie stanowią 44% badanych, tj. 66 osób (ze 150). Tak 

wskazywały osoby z większości badanych grup. Osoby zdaniem, których takich form 

spędzania wolnego czasu jest niewystarczająca ilość stanowią 19%, tj. 28 osób badanych (ze 

150). Z badanych grup takie wskazania dominowały w grupie młodych kobiet w wieku 18-29 

lat, przy czym braku takich miejsc zupełnie nie zauważają mężczyźni z tej grupy wiekowej. 

Natomiast dla 37% (łącznie 56 osób) ilość takich miejsc jest tylko częściowo wystarczająca – 

albo brakuje ciekawych wydarzeń albo jest zbyt mało miejsc rozrywki i kultury. Na brak takich 

miejsc w najmniejszym stopniu uwagę zwracały osoby w wieku 70 lat i więcej, zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni, a więc grupy osób  najmniej  aktywnych zawodowo.  

 

Problem 2. Sposób spędzania wolnego czasu 

Sposób spędzania 
wolnego czasu 

Aktywnie 
sport, spacer, prace w ogrodzie 

lub na działce itd. 

Biernie 
czytanie, oglądanie telewizji, 

korzystanie z Internetu 
w wartościach 
bezwzględnych 

78 72 

w wartościach 
procentowych 

52% 48% 

 

Większość badanych osób, tj. 52% (78 takich osób) spędza czas aktywnie. Natomiast 48% 

respondentów, tj. 72 takie osoby, preferują bierną formę spędzania wolnego czasu np.: czytanie, 

oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu. W grupie tej wyraźnie dominują osoby w wieku 70 

i więcej lat oraz mężczyźni w wieku 30-49 lat, a więc wieku największej aktywności 

zawodowej. Osoby młode w wieku 18-29 lat i mężczyźni w wieku 50-69 lat wykazują większą 

aktywność.  
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Szczegółowa struktura odpowiedzi respondentów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

W jaki sposób najczęściej spędza Pan/Pani wolny czas? 
płeć przedział wiekowy 1 2 

Aktywnie 
sport, spacer, prace w 

ogrodzie lub na działce itd. 

Biernie 
czytanie, oglądanie telewizji, 

korzystanie z Internetu 

kobiety 18-29 11 8 

30-49 24 20 

50-69 10 8 

70 i więcej 6 6 

brak 1 0 

  
mężczyźni 18-29 6 3 

30-49 10 13 

50-69 7 6 

70 i więcej 3 6 

brak 0 2 

 

Tabela nr 77 Sposoby spędzania wolnego czasu (opracowanie własne) 
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Wnioski z analizy: 

 

1. znaczna część badanych osób, uważa że w Łukowie jest wystarczająca ilość miejsc 

spędzania wolnego czasu, kultury i rozrywki oraz ciekawych wydarzeń, jednak nie jest 

to większość osób co oznacza, że część z nich nie będzie mogła znaleźć dla siebie 

odpowiedniej alternatywy w przypadku konieczności odreagowania sytuacji trudnej albo 

chęci aktywnego odpoczynku;  

 

2. znaczna część mieszkańców spędza wolny czas pasywnie, co może wynikać z pierwszej 

sytuacji, w szczególności dotyczy to osób z najstarszej grupy wiekowej – ponad 50% jej 

liczebności - taki stan może prowadzić w efekcie do wykluczenia społecznego seniorów; 

 

3. należy zwiększyć zakres oferty sposobów spędzania wolnego czasu w zakresie aktywizacji 

społecznej seniorów przez realizację programów finansowanych ze środków publicznych 

skierowanych do tej grupy i wspieranie finansowe oraz organizacyjne organizacji 

pozarządowych i nieformalnych grup inicjatywnych działających na rzecz grup 

senioralnych, pomocne w tym zakresie byłyby również przedsiębiorstwa społeczne 

działające w obszarze ekonomii społecznej; 

 

4. należy wdrożyć programy edukacyjne,  skierowane do wszystkich grup wiekowych, 

dotyczące zdrowego stylu życia związanego z aktywnymi sposobami spędzania wolnego 

czasu, tak aby czas poświęcany na komputer, Internet, hazard, używki był minimalny 

lub wykluczony całkowicie; 

 

5. należy rozpowszechnić programy terapeutyczne skierowane do wszystkich osób, 

bez względu na wiek, które wykazują postawy agresji, w których to programach pojawiają 

się aktywne formy rekreacji jak np.: typu sport, fitness i inne formy wysiłku fizycznego.  
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Rozdział IV Podstawowe problemy społeczne – analiza 

na podstawie badania uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

 

 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza postaw i przekonań uczniów 

wobec istotnych problemu społecznych związanych z uzależnieniami, przemocą, zachowaniami 

problemowymi, więzami rodzinnymi i społecznymi, wolnym czasem i hobby .  

 

Badaniu poddane zostały takie kwestie jak: 

 czas spędzany na korzystaniu z komputera, smartfona, Internetu, 

 samopoczucie w przypadku braku dostępu do Internetu, 

 przestępstwa internetowe, 

 więzi rodzinne i społeczne, 

 wagarowanie, 

 przemoc w szkole, w rodzinie,  

 uzależnienie od hazardu, 

 uzależnienie od papierosów, 

 uzależnienie od alkoholu, 

 uzależnienie od substancji odurzających, 

 sposoby spędzania wolnego czasu, realizowanie hobby.  

 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono w zakresie podstawowym 

dotyczącym diagnozy ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) oraz 

w zakresie pogłębionym metodą CAWI przy użyciu elektronicznego formularza ankiety 

przekazywanego do respondenta za pośrednictwem Internetu na portalu dedykowanym do 

prowadzenia badań społecznych. Respondenci ankietę wypełniali samodzielnie. Kwestionariusze 

ankiet były uczniom udostępniane on-line poprzez placówki edukacyjne. Zastosowana technika 

badawcza zapewniła przeprowadzenie badań na grupach respondentów słabo dostępnych oraz 

bieżącą kontrolę poprawności wypełnienia kwestionariusza.  
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4.1. Struktura badanej próby 

 

 W diagnozie problemów społecznych przeprowadzonej wśród uczniów udział wzięło 921  

osób - badania pogłębione - uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. Z tej grupy w badaniu ESPAD udział wzięło 197 uczniów z klas ósmych.  

 

Liczebność poszczególnych grup uczniów przedstawiała się następująco: 

 

 

Wykres nr 6 Liczebność uczniów wg szkolnych grup wiekowych  
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4.2. Ocena istotności podstawowych relacji społecznych uczniów 

z otoczeniem  

 

W początkowej części badania uczniowie byli pytani o relacje rodzinne i społeczność szkolną. 

Natomiast na zakończenie ankiety w pytaniach dotyczących zachowań społecznych uczniowie 

byli  również pytani o sposoby spędzania wolnego czasu i hobby.  Uczniowie odpowiadali na 

pytania jednokrotnego wyboru.   

 

4.2.1. Relacje rodzinne uczniów 

 

Problemy społeczne uczniów związane z relacjami rodzinnymi były diagnozowane przez 

postawienie następujących pytań diagnozujących: 

1. Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami lub opiekunami? 

2. Czy gdyby wydarzyło się coś niepokojącego (np. ktoś Ci groził, prześladował Cię, namawiał 

do zrobienia czegoś złego), to czy zaufałbyś swojemu rodzicowi lub opiekunowi 

i powiedział mu o swoim problemie? 

 

 

Problem 1. Relacja z rodzicami/opiekunami 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami lub opiekunami? 

 klasa klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba odp. 

Bardzo dobre 75,83% 91 63,70% 193 52,61% 262 

Raczej dobre 23,33% 28 34,98% 106 41,16% 205 

Raczej złe 0,83% 1 1,32% 4 4,42% 22 

Bardzo złe 0,00% 0 0,00% 0 1,81% 9 

  100,00%   100,00%   100,00%   
 

Tabela nr 78 Relacje uczniów z rodzicami/opiekunami (opracowanie własne) 
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Najlepiej relacje rodzinne oceniają uczniowie najmłodsi – z klas piątych 75,83% ocenia je 

jako bardzo dobre. W najstarszej grupie wiekowej tylko połowa badanych oceniła je jako 

bardzo dobre - 52,61%. W tej grupie są też osoby, które te relacje oceniają wręcz jako bardzo 

złe – 1,81%. Tak nie odpowiedziała żadna osoba z pozostałych grup uczniów. Jako złe relacje 

w najbliżej rodzinie ogółem oceniło 0,83% uczniów klas piątych, 1,32% klas 6-8 i 6,22% klas 

ponadpodstawowych. Im starsza grupa wiekowa tym relacje te są coraz gorzej oceniane. 

 

Problem 2. Zaufanie do rodziców/opiekunów 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy gdyby wydarzyło się coś niepokojącego (np. ktoś Ci groził, prześladował Cię, namawiał do 
zrobienia czegoś złego), to czy zaufałbyś swojemu rodzicowi lub opiekunowi i powiedział mu 

o swoim problemie? 
 klasa klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba odp. 

Zdecydowanie tak 71,67% 86 55,12% 167 42,57% 212 

Raczej tak 23,33% 28 34,65% 105 40,36% 201 

Raczej nie 4,17% 5 8,25% 25 12,65% 63 

Zdecydowanie nie 0,83% 1 1,98% 6 4,42% 22 

  100,00%   100,00%   100%   

 

Tabela nr 79 Relacje uczniów z rodzicami/opiekunami (opracowanie własne) 

 

Największym zaufaniem swoich rodziców/opiekunów darzą osoby najmłodsze - 71,67%. 

W najstarszej grupie wiekowej takim zaufaniem darzy ich mniej niż połowa badanych - 

42,57%. W każdej grupie wiekowej są osoby, które zdecydowanie nie darzą zaufaniem swoich 

rodziców/opiekunów. Łącznie brak zaufania względem najbliższej rodziny w poszczególnych grupach 

ogółem deklaruje 5% uczniów klas piątych, 10,23% klas 6-8 i aż 17,07% klas ponadpodstawowych. 

Im starsza grupa wiekowa tym zaufanie jest coraz mniejsze.  
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Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym gorzej oceniane są relacje rodzinne przecz uczniów 

i darzą oni swoich rodziców/opiekunów mniejszym zaufaniem; 

 

2. w każdej grupie wiekowej są uczniowie, którzy nie mają zaufania do swoich 

rodziców/opiekunów; 

 

3. pogarszające się w raz z wiekiem relacje rodzinne mogą stawać się przyczyną do 

poszukiwania przez młodzież wsparcia w grupach rówieśniczych lub u osób ze świata 

przestępczego albo być przyczyną zachowań problematycznych i przyczyniać się 

do sięgania po środki uzależniające;  

 

4. należy wdrożyć programy ukierunkowane na wzmacnianie dobrych relacji rodzinnych 

i wzajemne zrozumienie międzypokoleniowe w rodzinie.   
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4.2.2. Relacje uczniów ze społecznością szkolną 

 

Problemy społeczne uczniów związane z relacjami szkolnymi były oceniane przez 

postawienie następujących pytań diagnozujących: 

1. Czy gdyby wydarzyło się coś niepokojącego (np. ktoś Ci groził, prześladował Cię, 

namawiał do zrobienia czegoś złego), to czy zaufałbyś któremuś z nauczycieli 

i powiedział mu o swoim problemie? 

2. Jak czujesz się w swojej klasie? 

3. Czy byłeś/aś kiedyś na wagarach? 

4. Jeśli byłeś/byłaś na wagarach, to z jakiego powodu? 

 

Problem 1. Zaufanie uczniów do nauczycieli 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy gdyby wydarzyło się coś niepokojącego(np. ktoś Ci groził, prześladował Cię, namawiał do 
zrobienia czegoś złego), to czy zaufałbyś któremuś z nauczycieli i powiedział u o swoim 

problemie? 
  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba odp. % Liczba odp. 

Zdecydowanie tak 30,83% 37 17,82% 54 7,23% 36 

Raczej tak 48,33% 58 46,53% 141 32,93% 164 

Raczej nie 18,33% 22 25,74% 78 42,97% 214 

Zdecydowanie nie 2,50% 3 9,90% 30 16,87% 84 

  100,00%   100,00%   100,00%   

Tabela nr 80 Relacje uczniów z rodzicami/opiekunami (opracowanie własne) 

 

Poziom zaufania uczniów do swoich nauczycieli jest ogólnie bardzo niski, szczególnie 

w najstarszej grupie wiekowej. Niechętnie zgłosiliby się do nich ze swoimi problemami. 

Największym zaufaniem nauczycieli obdarzają osoby najmłodsze – 30,83%. W najstarszej 

grupie wiekowej takim zaufaniem darzy nauczycieli zaledwie - 7,23%. W każdej grupie 

wiekowej są osoby, które zdecydowanie nie darzą zaufaniem nauczycieli. Łącznie brak zaufania 

względem swoich pedagogów w poszczególnych grupach ogółem deklaruje 20,83% uczniów 

klas piątych, 35,64% klas 6-8 i aż 59,84% klas ponadpodstawowych. Im starsza grupa 

wiekowa tym zaufanie do pedagogów jest coraz mniejsze.  
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Problem 2. Relacje społeczne w klasie 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Jak czujesz się w swojej klasie? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 
ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba odp. % Liczba odp. 

Bardzo dobrze, lubię 
swoją klasę 

55,00% 66 40,59% 123 31,93% 159 

Raczej dobrze 37,50% 45 49,83% 151 57,03% 284 

Raczej źle 7,50% 9 5,28% 16 7,63% 38 

Bardzo źle, 
chciałbym/abym 
zmienić klasę 

0,00% 0 4,29% 13 3,41% 17 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 81 Relacje społeczne w klasie (opracowanie własne) 

 

Zdecydowana większości uczniów, niezależnie od poziomu edukacyjnego, czuje się dobrze 

w swojej społeczności klasowej. Poziom wskazań, że dobrze czuję się w klasie w każdej grupie 

jest zbliżony i wynosi odpowiednio: 

 klasy 5 – 92,50%, 

 klasy 6-8 – 90,43% 

 szkoła ponadpodstawowa – 88,96%.  

 

W badanej grupie są jednak uczniowie na każdym poziomie edukacji, którzy w mniejszym lub 

większym stopniu źle się czują w społeczności klasowej. Problem ten najbardziej zarysowuje 

się w klasach szkoły ponadpodstawowej – łącznie 11,04 %.  
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Problem 3. Opuszczanie lekcji – wagarowanie 

Problem wagarów dotyczy przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Najrzadziej wagarują uczniowie najmłodsi. Uczniowie klasy 5 wagarują sporadycznie – ogółem 

jest to 8,33%. Im klasy starsze tym więcej jest osób wagarujących i wzrasta częstotliwość 

wagarowania. W klasach starszych szkoły podstawowej 6-8, ilość wagarujących wzrasta 

skokowo względem klasy młodszej i jest to już ogółem wagarujących uczniów 38,28 % 

(wagarowanie z różną częstotliwością). Natomiast w szkole ponadpodstawowej z różną 

częstotliwością wagaruje ponad połowa uczniów – 66,67%.  

Wśród powodów wagarowania najczęściej uczniowie wskazują na przyczyny szkolne i to w każdej 

grupie wiekowej i jest to: 

 stres związany z nieprzygotowaniem się do zajęć, 

 niechęć do przedmiotu lub nauczyciela. 

W każdej grupie wiekowej uczniowie wagarują również za przyzwoleniem rodziców. W 

najstarszej grupie wiekowej znaczny jest odsetek uczniów wagarujących za namową znajomych - 

17,87%, jak też dlatego, że nudzi się im w szkole - 12,45%. Z tych przyczyn, jednak w mniejszym 

stopniu, wagarują również uczniowie dwóch pozostałych poziomów edukacyjnych.  

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Czy byłeś/aś kiedyś na wagarach? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 
Odpowiedź % Liczba 

odp. 
% Liczba 

odp. 
% Liczba odp. 

Tak, wiele razy 0,00% 0 2,31% 7 11,24% 56 

Tak, kilka razy 2,50% 3 17,16% 52 37,15% 185 

Tak, ale tylko 
raz 

5,83% 7 18,81% 57 18,27% 91 

Nigdy 91,67% 110 61,72% 187 33,33% 166 

  100,00%   100,00
% 

  100,00%   

 

Tabela nr 82 Opuszczanie lekcji - wagarowanie (opracowanie własne) 
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Jeśli byłeś/byłaś na wagarach, to z jakiego powodu? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 
ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

Ze stresu, bo nie 
przygotowałem/am się  na 
zajęcia 

0,83% 1 5,94% 18 10,64% 53 

Bo nie lubię przedmiotu lub 
nauczyciela, z którym 
miałam/em lekcję 

3,33% 4 6,93% 21 12,05% 60 

Ze stresu, bo inni uczniowie 
byli dla mnie nieprzyjemni 

0,83% 1 0,99% 3 1,20% 6 

Namówili mnie znajomi 2,50% 3 7,59% 23 17,87% 89 
Nie poszedłem/poszłam do 
szkoły za zgodą rodziców 

1,67% 2 8,25% 25 12,65% 63 

Z nudów 0,83% 1 9,90% 30 12,45% 62 

Bo mam problemy w domu, 
z rodzicami 

0,00% 0 0,00% 0 0,60% 3 

Nigdy nie byłem/am na 
wagarach 

90,00% 108 60,40% 183 32,53% 162 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 83 Przyczyny opuszczania lekcji - wagarowanie (opracowanie własne) 

Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym mniejsze zaufanie do pedagogów i większa skłonność do 

wagarowania często z przyczyn innych niż problemy szkolne;  

 

2. rodzice/opiekunowie zarówno uczniów młodszych, jak i starszych akceptują 

opuszczanie lekcji – taka postawa nie jest wychowawcza i nie poprawia zaufania ucznia 

do szkoły; 

 

3. najlepiej uczniowie budują relacje społeczne klasowe – w każdej grupie wiekowej 

zdecydowana większość czuje się w swojej klasie dobrze; 

 

4. należy wdrożyć programy ukierunkowane na poprawę relacji społecznych uczeń – 

nauczyciel, które i tak ze względu na media są bardzo deprecjonowane; 

 

5. należy edukować rodziców w zakresie budowania właściwych postaw wobec dzieci 

uchylających się od swoich obowiązków i zwiększenia kontroli rodzicielskiej nad 

postępowaniem uczniów, w szczególności starszych.   
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4.2.3. Sposoby spędzania wolnego czasu i hobby 

 

W tej części ankiety uczniowi byli pytani o opinie w zakresie: 

1. W jaki sposób spędzasz czas wolny? 

2. Do jakiego miejsca chodzisz na zajęcia dodatkowe, które są Twoim hobby (np. muzyczne, 

sportowe itd.)? 

3. Czy uważasz, że w Twoim miejscu zamieszkania jest odpowiednio dużo miejsc, w których 

można spędzać wolny czas? 

 

 

Problem 1. Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

W jaki sposób spędzasz czas wolny? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Aktywnie - uprawiam 
sport, jeżdżę na 
rowerze 
itd. 

62,50% 75 54,46% 165 54,02% 269 

Biernie - czytam 
książki, słucham 
muzyki, gram 
na komputerze itd. 

37,50% 45 45,54% 138 45,98% 229 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 84 Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów (opracowanie własne) 

 

W każdej grupie wiekowej aktywność jest zbliżona i oscyluje między 54 a 62 %. Najbardziej 

aktywna jest grupa najmłodsza – uczniowie klasy 5 – tak deklaruje 62,50% uczniów tej grupy. 

Poziom aktywności uczniów starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej jest 

niemalże wyrównany na poziomie 54%.  
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Problem 2. Zajęcia dodatkowe i hobby uczniów 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Do jakiego miejsca chodzisz na zajęcia dodatkowe, które są Twoim hobby 
(np. muzyczne, sportowe itd.)? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 
ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

Nie chodzę na zajęcia 
dodatkowe 

28,33% 34 40,59% 123 61,65% 307 

Szkoła 24,17% 29 12,21% 37 7,43% 37 

Klub sportowy 16,67% 20 17,49% 53 10,64% 53 

Zajęcia prywatnie 17,50% 21 18,15% 55 13,45% 67 

Inne 12,50% 15 9,90% 30 4,42% 22 

 

Tabela nr 85 Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów (opracowanie własne) 

 

Najmniej uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe w najstarszych klasach – szkoła 

ponadpodstawowa – 61,65% uczniów. W tej grupie aktywność i realizowanie hobby deklaruje 

tylko 38,35% uczniów. Znacznie bardziej aktywni w różnych formach są uczniowie najmłodszej 

grupy wiekowej – klasy 5 – łącznie 71,67%, Uczniowie klas 6-8 wykazują średni poziom 

aktywności i realizacji własnego hobby w różnych formach – 59,41%. Najwięcej form aktywności 

jest związanych ze szkołą i dotyczy klas 5 – 24,17%.  

 

Jako inne formy dodatkowych zajęć i realizacji hobby uczniowie wskazywali m. in. na: 

 tańce, szkoła języków obcych, schola kościelna, szkoła muzyczna, śpiewy,  

 plastyczne i sportowe, orkiestra, basen, Alma Mater, harcerstwo, 

 jazda konna, praca, rower, skatepark, zajęcia wokalne, tenis, mentalna aryfmetyka, 

 wspólnota Ruch światło życie, siłownia, teatr, hala gimnastyczna, 

 tańce ludowe (Łukowiacy), czytam książki w domu, zajęcia z matematyki,  

 prywatne lekcje gry na fortepianie, spacery ze znajomymi. 
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Problem 3. Ilość miejsc spędzania wolnego czasu 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy uważasz, że w Twoim miejscu zamieszkania jest odpowiednio dużo miejsc, w których można 
spędzać wolny czas? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 
ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba 
odp. 

% Liczba odp. 

Tak 85,83
% 

103 83,17
% 

252 63,86% 318 

Nie, chciałbym/łabym 
więcej 

14,17
% 

17 16,83
% 

51 36,14% 180 

 

Tabela nr 86 Ilość miejsc spędzania wolnego czasu w ocenie uczniów (opracowanie własne) 

 

Dla większości uczniów z każdej grupy ilość miejsc spędzania wolnego czasu jest 

odpowiednia. Przy czym najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielili uczniowie najmłodsi – 

klasa 5. W grupie najstarszej stopień zadowolenia jest już mniejszy. Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych częściej niż z pozostałych grup odpowiadali, że ilość takich miejsc jest 

niewystarczająca i oczekiwaliby czegoś więcej – tak orzekło 36,14% tej grupy.  

 

Wśród innych miejsc i form rozrywki, których brakuje wg uczniów najczęściej były 

wymieniane: 

 miejsca wokalu,  

 miejsca dla aerobiku, jazdy na rolkach, ścieżki rowerowe, 

 place do jazdy rowerem, pole paintballowe. więcej siłowni na wolnym powietrzu,  

 zakryte baseny, park wodny (nie basen), 

 miejsca dla czasu wolnego, własne podwórka, przestrzeń prywatna,  

 miejsca dla starszej młodzieży, gdzie mogłaby wieczorami usiąść, coś zjeść i pogadać, 

 więcej boisk do piłki nożnej i do innych sportów, badmintona, tenisa, orlik, 

 więcej hal sportowych, ścianka wspinaczkowa, 

 ładny skatepark, pump truck (uczniowie już zgłaszali petycję w tej sprawie),  

 miejsca na ogniska, miejsca na pikniki, 

 Mc Donald's, KFC, galeria handlowa, restauracje, kafejka bez piwa bardziej elegancka,  

 plac zabaw ogólnodostępny, huśtawki, 

 dobra ulica, lepsze miejsca do mieszkania, 
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 biblioteka z kafejką na miły czas przy książce, księgarnie, teatr, koncerty, 

 kino z prawdziwego zdarzenia, kino studyjne (lub więcej filmów niezależnych w lokalnym 

kinie),  

 kluby dla ludzi z pasją,  

 parki rozrywki, park zielony, tor gokartowy,  

 ciche miejsca,  w których można odpocząć, ławki,  

 kluby sportowe dla dziewcząt, 

 altanki do posiedzenia z przyjaciółmi, 

 street workout park - plac kalisteniczny 

 miejsca, gdzie można wyrażać siebie - związane ze sztuką, teatrem, literaturą i sportem, 

 ciekawe miejsca, aby rozwijać swoje zainteresowania,  

 dyskoteka dla młodzieży.  

 

Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym mniej zaangażowana w spędzanie wolnego czasu w sposób 

aktywny, mniej chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, woli spędzać czas wolny 

pasywnie;   

 

2. wszystkim grupom uczniów brakuje wielu miejsc atrakcyjnych dla nich, gdzie mogliby 

spędzać wolny czas tak jak tego oczekują; 

 

3. młodzież oczekuje takich atrakcji, jakie zapewnia duża aglomeracja miejska;  

 

4. uczniowie oczekują nowych, ciekawych miejsc do aktywności fizycznej i intelektualnej 

oraz rozwijania swoich pasji;  

 

5. uczniowie oczekują też spokojnych miejsc i ładnego centrum miasta (ładnej ulicy), 

lepszych warunków do mieszkania; 

 

6. uczniowie, a w szczególności młodzież, są mniej aktywni niż osoby dorosłe.  
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4.3. Ocena istotności podstawowych problemów społecznych przez 

uczniów 

 

4.3.1. Problemy społeczne związane z hazardem (uzależnienia 

behawioralne) 

 

W tej części badania uczniowie odpowiadali na pytania związane z uzależnieniami 

behawioralnymi, jakimi są uzależnienia od hazardu: 

1. Czy kiedykolwiek grałeś na automatach (takich, gdzie wygraną są pieniądze)? 

2. Czy kiedykolwiek grałeś w gry internetowe, w których można wygrać pieniądze (np. 

poker)? 

 

Problem 1. Gra na automatach do gier 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy kiedykolwiek grałeś na automatach (takich, gdzie wygraną są pieniądze)? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 
odp. 

% Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 5,00% 6 11,88% 36 13,65% 68 

Nie 95,00% 114 88,12% 267 86,35% 430 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 87 Gra na automatach do gier (opracowanie własne) 

 

W każdej grupie wiekowej są uczniowie, którzy grali na automatach do gier, również wśród 

uczniów klasy 5 – 5%. Udział procentowy uczniów klas 6-8 i klas ponadpodstawowych jest 

zbliżony od 11,88% do 13,65%.  
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Problem 2. Gry internetowe 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy kiedykolwiek grałeś w gry internetowe, w których można wygrać pieniądze (np. 
poker)? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 1,67% 2 6,60% 20 8,43% 42 

Nie 98,33% 118 93,40% 283 91,57% 456 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 88 Gra w gry internetowe na pieniądze (opracowanie własne) 

 

W gry internetowe na pieniądze grali uczniowie z każdej grupy wiekowej, zarówno 

najmłodszej, jak i najstarszej ze szkół ponadpodstawowych. Najwięcej grało uczniów z grupy 

najstarszej 8,43%. W porównaniu do gier na automatach, internetowe gry „na pieniądze” są mniej 

popularne wśród uczniów. 

 

Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów gra w gry zarówno na automatach do gier, 

jak i w gry inernetowe na pieniądze; 

2. w oba rodzaje gier grają również najmłodsi uczniowie z klasy 5; 

3. należy zadbać o ciekawsze formy spędzania wolnego czasu przez uczniów, które będą 

stanowiły dla nich dobrą alternatywę i będą bardziej atrakcyjne niż to co aktualnie oferuje 

Miasto;  

4. należy edukować uczniów i ich rodziców/opiekunów o niebezpieczeństwie uzależnień 

behawioralnych i sposobach zapobiegania im oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
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4.3.2. Problemy społeczne związane z narkotykami, środkami 

odurzającymi 

 

W tej części badania uczniom zadano kilka pytań o kontakt oraz zażywanie substancji 

odurzających i leków. Pytania obejmowały zakres: 

1. Czy wiesz, gdzie lub u kogo można kupić narkotyki lub dopalacze? 

2. Czy łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze w Twoim środowisku? 

3. Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy? 

4. Ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy? 

5. W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy? 

6. Jakie substancje do tej pory przyjmowałeś/aś? 

7. Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze? 

8. Co sądzisz o braniu narkotyków? 

9. Jak oceniasz ryzyko pojawienia się negatywnych konsekwencji zdrowotnych po przyjęciu 

narkotyków i dopalaczy? 

10. Czy wiesz jakie są skutki  brania narkotyków? 

 

Problem 1. Miejsca zakupu narkotyków i środków odurzających 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Czy wiesz, gdzie lub u kogo można kupić narkotyki lub dopalacze? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Nie 97,50% 117 97,03% 294 90,96% 453 

Tak (gdzie?) 2,50% 3 2,97% 9 9,04% 45 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 89 Miejsca zakupu narkotyków i środków odurzających (opracowanie własne) 
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W każdej grupie wiekowej uczniów są osoby znające miejsca, w których można nabyć 

narkotyki i substancje odurzające.  

Ilość procentowa uczniów z najmłodszej grupy, tj. 5 klasy, jest zbliżona do ilości uczniów z grupy 

starszych klas szkoły podstawowej i wynosi odpowiednio: 

 klasa 5 – 2,50% uczniów na tym poziomie edukacyjnym,  

 klasa 6-8 - 2,97% uczniów na tym poziomie edukacyjnym.  

Najwięcej uczniów znających takie miejsca jest w grupie najstarszej – 9,04%.  

Wśród miejsc, gdzie można nabyć takie substancje uczniowie w ankiecie wskazywali: 

 diler, 

 sklepy spożywcze, 

 park, 

 znajomi znajomych, 

 w szkole, 

 ulica Chącińskiego, Aleje Kościuszki, 

 na mieście, 

 u sąsiadów, 

 inni uczniowie. 

 

Problem 2.      Łatwość zakupu narkotyków i substancji odurzających 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze w Twoim środowisku? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Bardzo łatwo 0,83% 1 0,99% 3 3,21% 16 

Raczej łatwo 0,00% 0 3,96% 12 14,46% 72 

Raczej trudno 3,33% 4 3,30% 10 7,03% 35 

Bardzo trudno 2,50% 3 4,95% 15 1,61% 8 

Nie wiem 93,33% 112 86,80% 263 73,69% 367 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 90 Łatwość zakupu narkotyków i substancji odurzających (opracowanie własne) 
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W każdej grupie wiekowej uczniów są osoby, wg których łatwo, a nawet bardzo łatwo jest 

zakupić narkotyki lub substancje odurzające. Tak wskazywali uczniowie każdego poziomu 

edukacyjnego. Najmniej takich osób jest w grupie uczniów klasy 5, a najwięcej szkół 

ponadpodstawowych. Najwięcej uczniów w każdej grupie odpowiedziało, że nie wie jak jest 

w tej kwestii.   

 

Problem 3. Inicjacja narkotykowa 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 0,00% 0 0,99% 3 4,22% 21 

Nie 100,00% 120 99,01% 300 95,78% 477 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 91 Łatwość zakupu narkotyków i substancji odurzających (opracowanie własne) 

Wpisz, ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

nie dotyczy 100,00% 120 99,34% 301 95,98% 478 

wiek, w tym: 0,00% 0 0,66% 2 4,02% 20 

  

    (10 lat, 15 lat) (14 lat, 15 lat, 16 lat, 17 lat, 

18 lat) 

 

Tabela nr 92 Wiek inicjacji narkotykowej (opracowanie własne) 
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W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś narkotyków lub dopalaczy? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

W szkole 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 2 

Na wagarach 0,00% 0 0,00% 0 0,20% 1 

Na spotkaniu ze znajomymi 0,00% 0 0,66% 2 2,81% 14 

Na imprezie, domówce 0,00% 0 0,00% 0 1,00% 5 

Na wyjeździe wakacyjnym 0,00% 0 0,00% 0 0,20% 1 

Z rodziną 0,00% 0 0,66% 2 0,60% 3 

NIE DOTYCZY 100,00%   98,68% 299 94,78% 472 

 

Tabela nr 93 Okoliczności inicjacji narkotykowej (opracowanie własne) 

W najmłodszej grupie, tj.  klasa 5, żaden uczeń nie zadeklarował, że brał narkotyki lub 

substancje odurzające. Natomiast w kolejnych dwóch grupach wiekowych są osoby, które mają 

za sobą inicjację narkotykową. Najniższy zadeklarowany wiek, w którym respondent miał do 

czynienia z narkotykami to 10 r. ż. W najstarszej grupie uczniów szkoły ponadpodstawowej 

4,22% uczniów deklaruje, że próbowało narkotyków/dopalaczy. W tej grupie wiekowej najniższy 

zadeklarowany wiek inicjacji narkotykowej to 14 lat.  

 

Okoliczności, w których dochodziło do inicjacji narkotykowej wskazane przez uczniów, to: 

 najwięcej osób wskazuje na spotkania ze znajomymi, 

 kolejno „na imprezie”, 

 dalej w szkole, 

 również w rodzinie (wskazania w obu grupach), 

 na równi na wakacjach i na wagarach.  

 

 

 

 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

148 

 

Problem 4. Rodzaj branych substancji odurzających i częstotliwość ich brania 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Jakie substancje do tej pory przyjmowałeś/aś? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Marihuana 0,00% 0 0,66% 2 5,82% 29 

Haszysz 0,00% 0 0,33% 1 1,41% 7 

Amfetamina 0,00% 0 0,33% 1 0,80% 4 

LSD 0,00% 0 0,00% 0 0,60% 3 

Ekstazy 0,00% 0 0,00% 0 0,60% 3 

Dopalacze (podaj nazwy) 0,00% 0 0,00% 0 0,80% 4 

Inne (jakie?) 0,00% 0 0,33% 1 0,80% 4 

NIE DOTYCZY 100,00% 120 99,34% 301 93,98% 468 

 

Tabela nr 94 Rodzaj zażywanych substancji odurzających (opracowanie własne) 

 

Najczęściej uczniowie obu grup wiekowych, których dotyczy branie substancji odurzających, 

wskazywali, że zażywają marihuanę. W grupie najstarszej uczniowie biorą każdy rodzaj substancji 

odurzającej wymieniony w ankiecie. Natomiast uczniowie klas 6-8, oprócz marihuany, biorą 

haszysz i amfetaminę.  Branie dopalaczy deklarują wyłącznie uczniowie szkół 

ponadpodstawowych.  

 

Wśród innych substancji odurzających uczniowie w ankiecie wymieniali: 

 4-cmc (klefedron),  

 etizolam, 

 mefedorn,  

 mocarz,  

 karakadil, 

 kokaina,  

 grzyby. 
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Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 
 

Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Spróbowałem/am tylko raz. 0,00% 0 0,33% 1 1,41% 7 

Przyjmowałem/am tylko kilka 

razy w życiu. 

0,00% 0 0,00% 0 2,61% 13 

Biorę rzadziej niż raz w 

miesiącu 

0,00% 0 0,66% 2 0,80% 4 

Biorę kilka razy w miesiącu 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 2 

Biorę kilka razy w tygodniu 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Biorę codziennie lub prawie 

codziennie 

0,00% 0 0,33% 1 0,80% 4 

NIE DOTYCZY 100,00% 120 98,68% 299 93,98% 468 

 

Tabela nr 95 Częstotliwość zażywanych substancji odurzających (opracowanie własne) 

 

W obu grupach uczniów, których dotyczy branie substancji odurzających są osoby zażywające je 

codziennie – 1 uczeń z klas 6-8 i 4 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.  Najwięcej uczniów 

wskazało, że przyjmowało je kilka razy w życiu. W grupie najmłodszej żaden uczeń nie deklaruje 

brania ani wypróbowania narkotyków.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

150 

 

Problem 5. Poglądy i opinie uczniów na temat brania narkotyków 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Czy wiesz jakie są skutki  brania narkotyków? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak. Jakie? 45,00% 54 37,29% 113 48,19% 240 

Nie wiem 55,00% 66 62,71% 190 51,81% 258 

 

Tabela nr 96 Opinie o skutkach brania narkotyków (opracowanie własne) 

 

Uczniów klas starszych szkoły podstawowej 6-8 i uczniów szkół ponadpodstawowych 

poproszono dodatkowo o opinię o braniu substancji odurzających oraz jak oceniają ryzyko 

związane z ich braniem.  

 

Co sądzisz o braniu narkotyków? 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

Nie widzę w tym nic złego, trzeba spróbować 

wszystkiego w życiu 

1,32% 4 4,02% 20 

Chciałbym/chciałabym kiedyś ich spróbować, 

ale poczekam aż będę starszy/starsza. 

3,63% 11 3,21% 16 

Jestem ciekawy/ciekawa jak działają, ale boję 

się że się uzależnię albo stanie mi się coś 

złego, więc nie spróbuję. 

11,88% 36 19,68% 98 

Jestem przeciwnikiem/przeciwniczką 

narkotyków. Nigdy ich nie wezmę. 

83,17% 252 73,09% 364 

 

Tabela nr 97 Opinie o braniu narkotyków (opracowanie własne) 
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Jak oceniasz ryzyko pojawienia się negatywnych konsekwencji zdrowotnych po przyjęciu 

narkotyków i dopalaczy? 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

Bardzo małe ryzyko 1,32% 4 0,80% 4 

Średnie ryzyko 3,63% 11 7,03% 35 

Wysokie ryzyko 64,36% 195 63,65% 317 

Trudno przewidzieć 30,69% 93 28,51% 142 

 

Tabela nr 98 Opinie o braniu narkotyków (opracowanie własne) 

Ponad połowa uczniów na każdym poziomie edukacji nie wie, jakie są skutki zażywania 

substancji odurzających. Najwięcej takich osób jest w starszych klasach szkoły podstawowej 6-8. 

Uczniowie, którzy powiedzieli, że wiedzą, jakie są skutki wskazywali na: 

 śmierć, 

 uzależnienie, 

 choroby, problemy zdrowotne, zatrzymanie akcji serca, wyniszczenie organizmu, 

 problemy z prawem - policja, wyrok, 

 nie kontrolowanie swojego zachowania, nie kontrolowanie agresji,  

 pobudzenie, problemy natury emocjonalnej, 

 można zabić kogoś, 

 częsta zmiana postawy-smutek nagle radość, a później agresja, 

 zła orientacja, 

 osłabienie, gorsze samopoczucie, ból głowy, powodują nudności, wymioty, 

 kłopoty z rodziną, zerwane więzi z znajomymi i bliskimi, 

 częste bóle mięśni i głowy, 

 zaburzenia psychiczne, 

 są jak trucizna, która powoli niszczy cały organizm, 

 wpływają nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą 

zmieniać psychikę człowieka, 

 ciągłe poszukiwanie narkotyku, 

 złe towarzystwo,  

 niebezpieczne dla zdrowia lub życia odruchy, 

 przez narkotyki niektórzy posuwają się nawet do prób samobójczych, 

 bankructwo, 
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 depresja, stany lękowe, paranoja,  

 niepłodność, 

 utrata świadomości, 

 trwałe zmiany w mózgu wpływające na funkcjonowanie organizmu, 

 problemy z koncentracją, 

 gorsze wyniki w nauce, 

 zmiany w układzie nerwowym, 

 brak świadomego kontaktowania się z otoczeniem, zaburzenia w prawidłowym odbiorze 

rzeczywistości, 

 senność,  

 nadmierna potliwość,  

 zmiana osobowości. 

 

Zdaniem niektórych uczniów nie ma żadnych negatywnych skutków brania, jeżeli mamy 

mocną psychikę. W grupie starszych uczniów szkoły podstawowej z klas 6-8 oraz uczniów klas 

ponadpodstawowych większość oświadcza, że jest przeciwnikiem narkotyków – odpowiednio 

83,17% i 73,09%. Dość znaczna część uczniów jest ciekawa jak działają, ale boi się uzależnienia 

lub innego złego stanu i dlatego nie próbuje brania – tak orzekło 11,88% uczniów klas 6-8 

i 19,68% klas ponadpodstawowych. Większość uczniów tych klas uważa też, że ryzyko 

pojawienia się negatywnych konsekwencji zdrowotnych po przyjęciu narkotyków i dopalaczy jest 

wysokie – tak twierdzi 64,36% uczniów klas 6-8 i 63,65% klas ponadpodstawowych. Jako 

bardzo małe ryzyko oceniło 0,8% - 1,32% uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

153 

 

Wnioski z analizy: 

Problem zażywania narkotyków wśród uczniów w Łukowie nie jest znaczący natomiast problem 

niskiej świadomości uczniów w zakresie szkodliwości substancji psychoaktywnych 

wymaga uwagi i daje pole do pracy. 

 

1. im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów akceptuje substancje odurzające w swoim 

życiu, część nawet zażywa je regularnie i nie widzi nic w tym szkodliwego i ryzykownego; 

2. po substancje odurzające sięgają uczniowie starszych klas szkoły podstawowej 6-8 i szkół 

ponadpodstawowych, natomiast znają je i wiedzą, gdzie kupić uczniowie zarówno tych 

grup, jak też grupy najmłodszej – uczniowie klasy 5; 

3. blisko połowa uczniów nie wie i nie zdaje sobie sprawy z negatywnych skutków 

zażywania substancji odurzających; 

4. wśród uczniów, którzy wiedzą jakie jest ryzyko związane z zażywaniem takich substancji, 

jako negatywne skutki najczęściej podawano stany fizyczne i psychiczne, natomiast 

sporadycznie skutki rodzinne, społeczne, zawodowe i finansowe, czy konflikt z prawem, 

w tej grupie są też osoby twierdzące, że zażywanie substancji odurzających nie ma 

żadnych negatywnych skutków wystarczy mieć silną psychikę; 

5. w zasadzie wszystkie z wymienionych substancji odurzających, które zostały wskazane 

jako te, które uczniowie zażywają, są bardzo powszechne i bardzo łatwo można jest 

zakupić w Internecie; 

6. wśród miejsc zażywania czy zakupu takich substancji uczniowie między innymi wskazują 

szkołę i rodzinę;  

7. należy edukować uczniów i ich rodziców/opiekunów o niebezpieczeństwie uzależnień 

i tragicznych skutkach związanych z substancjami odurzającymi, prowadzić kampanię 

medialną w przestrzeni publicznej, szczególnie w kontakcie z placówkami handlowymi, 

które również były wskazywane jako miejsca nabywania substancji odurzających; 

8. należy promować miejsca pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych, w tym dzieci 

i młodzieży; 

9. należy zwiększyć nadzór w szkołach jako miejscach nabywania i zażywania takich 

substancji oraz miejscach publicznych, takie jak wskazane przez uczniów ulice czy części 

miasta.  
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4.3.3. Problemy społeczne związane z papierosami i e-papierosami 

 

W tej części badania uczniom zadano kilka pytań o wyroby tytoniowe. Zadano im następujące 

pytania diagnozujące ich postawy i sytuacje: 

1. Czy kiedykolwiek próbowałeś papierosa? 

2. Ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś papierosa? 

3. W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś papierosa? 

4. Czy obecnie palisz papierosy? 

5. Ile osób z Twojej szkoły pali papierosy? 

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

 

 

Problem 1. Inicjacja papierosowa wśród uczniów 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Czy kiedykolwiek próbowałeś papierosa? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 2,50% 3 6,93% 21 37,15% 185 

Nie 97,50% 117 93,07% 282 62,85% 313 

 

Tabela nr 99 Inicjacja papierosowa uczniów (opracowanie własne) 

Wpisz, ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś papierosa 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

NIE DOTYCZY 98,33% 118 93,07% 282 63,65% 317 

wiek 1,67% 2 6,93% 21 36,35% 181 
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w tym lat 6, 10 9, 11, 12, 13, 14, 15 

 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  

15, 16, 17, 18, 19 

 

 

Tabela nr 100 Wiek inicjacji papierosowej uczniów (opracowanie własne) 

W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś papierosa? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

W szkole 0,00% 0 0,33% 1 1,20% 6 

Na wagarach 0,83% 1 0,00% 0 1,61% 8 

Na spotkaniu ze znajomymi 0,83% 1 5,61% 17 26,31% 131 

Na imprezie, domówce 0,00% 0 0,66% 2 5,22% 26 

Na wyjeździe wakacyjnym 0,00% 0 0,33% 1 1,00% 5 

Z rodziną 2,50% 3 0,33% 1 1,61% 8 

NIE DOTYCZY 95,83% 115 92,74% 281 63,05% 314 

 

Tabela nr 101 Okoliczności inicjacji papierosowej uczniów (opracowanie własne) 

 

Po papierosy sięgnęli uczniowie w każdej grupie wiekowej. Najwięcej uczniów, którzy już 

palili papierosy jest w najstarszej grupie uczniów - liczba ta jest dosyć wysoka i wynosi 37,15%. 

Wiek inicjacji papierosowej jest bardzo niski w każdej grupie wiekowej, jest to wiek dziecięcy 

6 lat. Jako okoliczność, w której uczniowie sięgali pierwszy raz po papierosy najczęściej wskazują 

na spotkania ze znajomymi – tak wskazywali uczniowie klas 6-8 i ponadpodstawowych. 

Natomiast uczniowie grupy najmłodszej, tj. klasy 5, wskazują na rodzinę. Niektórzy uczniowie 

pierwszy raz sięgnęli po papierosy w szkole. W grupie najmłodszej uczniowie sięgają 

po papierosy również na wagarach, w starszych grupach jest to raczej sporadyczne.  
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Problem 2. Częstotliwość palenia papierosów 

 

Czy obecnie palisz papierosy? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Nie palę obecnie 14,17% 17 22,77% 69 31,12% 155 

Tak, palę od czasu do czasu 

papierosy lub e-papierosy 

0,00% 0 1,32% 4 12,45% 62 

Tak, palę regularnie 

papierosy (ile dziennie?) 

0,00% 0 0,00% 0 2,61% 13 

Tak, palę regularnie e-

papierosy (ile dziennie?) 

0,00% 0 0,00% 0 1,81% 9 

NIE DOTYCZY (bo nigdy nie 

paliłem/am) 

85,83% 103 75,91% 230 52,01% 259 

 

Tabela nr 102 Częstotliwość palenia papierosów i e-papierosów (opracowanie własne) 

 

Ilość wypalanych papierosów i e-papierosów została podana tylko przez uczniów najstarszej 

grupie wiekowej i wynosi ona: 

 papierosy – od pojedynczych 4-6 sztuk do całej paczki dziennie, 

 e-papierosy – od trudno określić (e-papierosów nie liczy się na sztuki) do cały dzień. 

 

Ile osób z Twojej szkoły pali papierosy? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Raczej nikt nie pali 52,50% 63 34,98% 106 8,43% 42 

Kilka osób pali 32,50% 39 31,02% 94 15,26% 76 
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Około 5 – 10 osób pali 2,50% 3 5,61% 17 4,62% 23 

Około 10 – 20 osób pali 5,83% 7 7,92% 24 6,63% 33 

Pali więcej niż 20 osób 6,67% 8 20,46% 62 65,06% 324 

 

Tabela nr 103 Ilość osób palących papierosy w otoczeniu uczniów (opracowanie własne) 

Palenie papierosów i e-papierosów nie dotyczy najmłodszej grupy – uczniów klasy 5. 

Najczęściej papierosy są palone przez uczniów klas ponadpodstawowych -  tak deklaruje tylko 

2,61%, a e-papierosy 1,81%. Palący uczniowie najczęściej wskazywali, że palą tylko od czasu do 

czasu papierosy lub e-papierosy. Najwięcej osób z otoczenia pali w przypadku grupy najstarszej 

„20 i więcej osób” – tak wskazało 65,06% uczniów klas ponadpodstawowych. Natomiast 

najmniej palących jest w otoczeniu uczniów klas 5. W tej grupie powyżej 20 osób pali w przypadku 

6,67% uczniów. Na niepalenie w otoczeniu, najczęściej wskazywali uczniowie grupy najmłodszej 

– 52,50%.    

 

Problem 3. Dostępność papierosów dla osób niepełnoletnich 

 

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

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Bardzo łatwo, każdy może 

kupić 

1,67% 2 6,27% 19 10,24% 51 

Raczej łatwo, nie ma z tym 

większych problemów 

4,17% 5 11,88% 36 32,93% 164 

Raczej trudno, zwykle w 

sklepach pytają się o dowód 

5,83% 7 5,61% 17 12,45% 62 

Bardzo trudno, jest to prawie 

niemożliwie 

2,50% 3 2,31% 7 1,61% 8 

Nie wiem 85,83% 103 73,93% 224 42,77% 213 

 

Tabela nr 104 Dostępność papierosów dla osób niepełnoletnich (opracowanie własne) 

 

Najczęściej uczniowie odpowiadali, że nie wiedzą czy łatwo mogą osoby niepełnoletnie kupić 

papierosy. Na trudności w zakupie najczęściej wskazywali uczniowie najmłodszej grupy 

wiekowej, przy czym jest to zaledwie 2,50% ankietowanych z klas 5.  
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Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów pali papierosy i e-papierosy; 

2. palący uczniowie są w dwóch najstarszych badanych grupach uczniów; 

3. bardzo wczesny jest wiek inicjacji papierosowej – 6lat; 

4. wśród uczniów, którzy palą regularnie papierosy, ich ilość jest zbliżona do ilości palących 

osób dorosłych; 

5. w otoczeniu uczniów nie ma bardzo dużo osób palących;  

6. należy w dalszym ciągu realizować programy profilaktyczne antynikotynowe, 

prowadzone we wszystkich grupach wiekowych; 

7. należy prowadzić kampanię medialną w przestrzeni publicznej podkreślającą zdrowy tryb 

życia bez papierosa. 
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4.3.4. Problemy społeczne związane z alkoholem 

 

W tej części badania uczniowie zostali zapytani o problemy związane z alkoholem. Zadano im 

następujące pytania diagnozujące ich postawy i sytuacje: 

1. Czy łatwo jest kupić alkohol, jeśli nie ma się ukończonych 18 lat? 

2. Czy kiedykolwiek próbowałeś alkoholu? 

3. Ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś alkoholu? 

4. W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś alkoholu? 

5. Jak często pijesz alkohol? 

6. Po jaki alkohol najczęściej sięgasz? 

7. Co sądzisz o piciu alkoholu? 

8. Z jakich powodów najczęściej sięgasz po alkohol? 

9. Czy Twoi rodzice wiedzą, że masz za sobą pierwsze próby picia alkoholu? 

10. Czy piłeś alkohol w ciągu ostatnich 30 dni? 

11. Jeśli piłeś w ciągu ostatnich 30 dni, to jak często? 

12. Ile porcji standardowych zawierających alkohol zwykle wypijasz jednorazowo? 

13. Czy upiłeś się w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

Problem 1. Inicjacja alkoholowa 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Czy kiedykolwiek próbowałeś alkoholu? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 2,50% 3 13,53% 41 56,02% 279 

Nie 97,50% 117 86,47% 262 43,98% 219 

 

Tabela nr 105 Spożywanie alkoholu przez uczniów (opracowanie własne) 
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Ile miałeś/aś lat, kiedy pierwszy raz spróbowałeś/aś alkoholu? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

NIE DOTYCZY 98,33% 118 88,78% 269 46,18% 230 

wiek 1,67% 2 11,22% 34 53,82% 268 

w tym lat: 10, 11 8, 9, 10, 11,12, 13,  

14, 15 

 

5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 

 

 

Tabela nr 106 Wiek inicjacji alkoholowej uczniów (opracowanie własne) 

W jakich okolicznościach pierwszy raz próbowałeś/aś alkoholu? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

W szkole 0,00% 0 0,33% 1 0,80% 4 

Na wagarach 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 2 

Na spotkaniu ze znajomymi 0,00% 0 4,29% 13 26,31% 131 

Na imprezie, dyskotece 0,00% 0 1,32% 4 15,26% 76 

Na wyjeździe wakacyjnym 0,00% 0 1,32% 4 2,41% 12 

Z rodziną 1,67% 2 5,28% 16 10,44% 52 

NIE DOTYCZY 98,33% 118 87,46% 265 44,38% 221 

Tabela nr 107 Okoliczności podjęcia inicjacji alkoholowej uczniów (opracowanie własne) 

 

Czy Twoi rodzice wiedzą, że masz za sobą pierwsze próby picia alkoholu? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Tak 0,83% 1 8,91% 27 39,96% 199 

Nie 0,00% 0 2,31% 7 10,24% 51 

Nie wiem 0,00% 0 3,30% 10 6,63% 33 

Nigdy nie piłam/piłem 

wcześniej alkoholu. 

99,17% 119 85,48% 259 43,17% 215 

Tabela nr 108 Poinformowanie rodziców/opiekunów podjęciu picia alkoholu (opracowanie własne) 
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Na każdym poziomie edukacji są uczniowie, którzy mają już za sobą wiek inicjacji alkoholowej. 

W grupie najmłodszej jest to 2,50% uczniów, klasy 6-8 13,53%, a klasy najstarsze aż 56,02%. 

Wiek inicjacji alkoholowej w każdej grupie jest bardzo wczesny i dotyczy wieku dziecięcego 

nawet 5 r. ż. W grupie najmłodszej inicjacja alkoholowa uczniów potwierdzających ją miała 

miejsce w rodzinie. W klasach 6-8 najczęściej było to również w rodzinie, ale też w szkole, 

nierzadko na spotkaniu ze znajomymi.  W grupie najstarszej najczęściej do inicjacji alkoholowej 

dochodzi na spotkaniach ze znajomymi, imprezie, ale również w rodzinie i szkole.  

 

W najmłodszej grupie rodzice/opiekunowie wiedzą, że doszło do pierwszego spożycia 

alkoholu przez uczniów. W grupie klas 6-8 są zarówno rodzice/opiekunowie, którzy wiedzą 

o tym fakcie, ale też tacy, którzy nie są poinformowani. W grupie najstarszej 

rodzice/opiekunowie najczęściej wiedzą o tym fakcie.    

 

Problem 2. Dostępność alkoholu dla nieletnich 

Czy łatwo jest kupić alkohol, jeśli nie ma się ukończonych 18 lat? 

 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Bardzo łatwo, każdy może kupić 0,83% 1 4,29% 13 10,44% 52 

Raczej łatwo, nie ma z tym 

większych problemów 

4,17% 5 10,23% 31 30,32% 151 

Raczej trudno, zwykle w 

sklepach pytają się o dowód 

6,67% 8 11,55% 35 16,27% 81 

Bardzo trudno, jest to prawie 

niemożliwie 

8,33% 10 4,29% 13 3,82% 19 

Nie wiem 80,00% 96 69,64% 211 39,16% 195 

 

Tabela nr 109 Okoliczności podjęcia inicjacji alkoholowej uczniów (opracowanie własne) 
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Najczęściej w tej kwestii wypowiadali się uczniowie najstarszych klas. Wg nich raczej łatwo 

jest nabyć alkohol przez osoby niepełnoletnie, nie ma z tym większych problemów – tak twierdzi 

30,32% grupy, a 10,44% twierdzi, że nawet bardzo łatwo. W grupie najmłodszej najczęściej 

uczniowie odpowiadali, że bardzo trudno, a z klas 6-8, że raczej trudno, ponieważ w sklepach 

pytają o dokument potwierdzający wiek. Odpowiedzi uczniów są nieco inne niż sprzedawców 

alkoholu, który twierdzą, że nigdy nie sprzedają alkoholu nieletnim.  

 

Problem 3. Częstotliwość picia alkoholu i jego rodzaj 

Jak często pijesz alkohol? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Spróbowałem/am alkoholu 

tylko raz. 

0,83% 1 6,60% 20 7,23% 36 

Piłem/am tylko kilka razy w 

życiu. 

0,83% 1 3,96% 12 20,88% 104 

Piję rzadziej niż raz w 

miesiącu 

0,00% 0 1,32% 4 12,25% 61 

Piję kilka razy w miesiącu 0,00% 0 0,33% 1 12,25% 61 

Piję kilka razy w tygodniu 0,00% 0 0,00% 0 1,81% 9 

Piję codziennie lub prawie 

codziennie 

0,00% 0 0,99% 3 1,00% 5 

NIE DOTYCZY 98,33% 118 86,80% 263 44,58% 222 

Tabela nr 110 Częstotliwość picia alkoholu przez uczniów (opracowanie własne) 

Po jaki alkohol najczęściej sięgasz? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Piwo 0,00% 0 1,65% 5 18,47% 92 

Wino 0,00% 0 0,66% 2 3,61% 18 

Wódka 0,00% 0 0,00% 0 5,62% 28 

Drinki 0,00% 0 0,00% 0 1,41% 7 

Nie piję alkoholu regularnie 1,67% 2 8,58% 26 25,30% 126 

NIE DOTYCZY 98,33% 118 89,11% 270 45,58% 227 

Tabela nr 111 Rodzaj najczęściej wypijanego alkoholu przez uczniów (opracowanie własne) 
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W każdej grupie wiekowej uczniowie wskazują na incydentalny charakter picia alkoholu – 

twierdzą, że pili tylko kilka razy w życiu. Znikoma ilość uczniów, ale jednak, spożywa alkohol 

nałogowo i pije go codziennie lub prawie codziennie – dotyczy to uczniów klas 6-8 

i ponadpodstawowych. Najczęściej uczniowie piją piwo. W najstarszej grupie dość często piją 

również alkohole wysokoprocentowe – wódkę – 5,62% uczniów. Najczęściej uczniowie 

oświadczali, że nie piją alkoholu regularnie – 25,30% w grupie najstarszej, 8,58% w klasach 

6-8 i 1,67% w klasie 5.  

 

 

Problem 4. Powody picia alkoholu 

Z jakich powodów najczęściej sięgasz po alkohol? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Naciski rówieśników 0,00% 0 0,66% 2 1,61% 8 

Ciekawość 0,00% 0 2,97% 9 8,43% 42 

Potrzeba poczucia się 

dorosłym 

0,00% 0 0,33% 1 0,80% 4 

Chwilowa ucieczka od 

problemów 

0,00% 0 1,65% 5 3,41% 17 

Relaks 0,00% 0 1,32% 4 24,10% 120 

Obawa przed 

odrzuceniem przez 

kolegów 

0,00% 0 0,33% 1 0,40% 2 

Chęć zaimponowania 

innym 

0,00% 0 0,00% 0 0,20% 1 

Nuda 0,00% 0 0,33% 1 2,41% 12 

Smutek i przygnębienie 0,00% 0 0,33% 1 1,61% 8 

Nie dotyczy 100,00% 120 92,08% 279 57,03% 284 

 

Tabela nr 112 Powody picia alkoholu (opracowanie własne) 
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W najmłodszej grupie klas 5 żadna osoba nie ujawniła powodu picia alkoholu, mimo że 

z innych pytań diagnostycznych wynika, że są osoby spożywające alkohol. W najstarszej grupie 

uczniowie najczęściej piją dla relaksu – aż 24,10%. Uczniowie klas 6-8 za najczęstszy powód 

podali ciekawość 2,97%.  

 

Problem 5. Poglądy na temat picia alkoholu  

Uczniom starszych klas szkoły podstawowej 6-8 i uczniom szkół ponadpodstawowych 

postawiono pytania dodatkowe związane z piciem alkoholu.  

Co sądzisz o piciu alkoholu? 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

To normalne że osoby w moim wieku piją 

regularnie. 

0,00% 0 11,45% 57 

To normalne, że próbujemy alkoholu, ale 

jesteśmy jeszcze za młodzi na picie. 

13,53% 41 44,78% 223 

Poczekam z próbowaniem i piciem alkoholu aż 

będę starszy/a. 

45,21% 137 26,71% 133 

Jestem przeciwnikiem/przeciwniczką alkoholu. 

Nigdy nie będę go pić. 

41,25% 125 17,07% 85 

Tabela nr 113 Poglądy na temat picia alkoholu (opracowanie własne) 

 

Najczęściej uczniowie klas 6-8 uważają, że poczekają z próbowaniem/piciem alkoholu – 45,21%. 

Natomiast uczniowie klas ponadpodstawowych uważają w większości za normalne próbowanie 

alkoholu – 44,78%.  

 

Problem 6. Częstotliwość spożywania w ciągu ostatniego czasu 

Czy piłeś alkohol w ciągu ostatnich 30 dni? 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 1,98% 6 34,14% 170 

Nie 98,02% 297 65,86% 328 

Tabela nr 114 Picie alkoholu w ciągu ostatniego okresu czasu (opracowanie własne) 
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Jeśli piłeś w ciągu ostatnich 30 dni, to jak często? 

  klasy 6-8 klasy 

ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Zdarzyło mi się 1-3 razy 1,32% 4 24,30% 121 

Raz na tydzień 0,66% 2 6,83% 34 

Kilka razy na tydzień 0,33% 1 2,61% 13 

Codziennie 0,00% 0 0,60% 3 

Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni 97,69

% 

296 65,66% 327 

Tabela nr 115 Częstotliwość picia alkoholu w ciągu ostatniego okresu czasu (opracowanie własne) 

 

Wśród najstarszej grupy uczniów aż 34,14% spożywało alkohol w ciągu ostatnich 30 dni 

przed wypełnieniem ankiety. Natomiast wśród uczniów klas 6-8 dotyczy to znacznie mniejszej 

ilości osób - 1,98%. Najczęściej w obu grupach było to z częstotliwością 1-3 razy. Z najstarszej 

grupy 3 osoby piją nałogowo – codziennie piją alkohol. 

 

Ile porcji standardowych zawierających alkohol zwykle wypijasz jednorazowo? 

 

(porcja alkoholu, tzn. 10 g czystego, 100% alkoholu zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5% - 

pół butelki, w ok. 100 ml wina o mocy 12% jeden kieliszek wina oraz w ok.  30 ml wódki o mocy 

40% - mały kieliszek wódki) 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

Nie piję alkoholu 93,73% 284 56,02% 279 

To zależy od okoliczności 2,97% 9 15,06% 75 

1-2 porcje (ok. 1 piwo) 2,64% 8 11,04% 55 

3-4 porcje (ok. 2 piwa) 0,00% 0 8,03% 40 

5-6 porcji (ok. 3 piwa) 0,00% 0 3,61% 18 

7-8 porcji (ok. 4 piwa) 0,33% 1 3,61% 18 

Więcej 0,33% 1 2,61% 13 

Tabela nr 116 Ilość wypijanego alkoholu (opracowanie własne) 
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Czy upiłeś się w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

  klasy 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. 

Nie 95,71% 290 73,90% 368 

Tak, raz 3,30% 10 12,65% 63 

Tak, kilka razy 0,66% 2 10,24% 51 

Tak, wiele razy 0,33% 1 3,21% 16 

 

Tabela nr 117 Upijanie się przez uczniów (opracowanie własne) 

 

W grupie uczniów najstarszych z klas ponadpodstawowych są osoby, które kilkukrotnie lub 

wielokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy się upijały – łącznie stanowią one aż 13,45%. Również 

w grupie młodszej są tacy uczniowie – łącznie 3 osoby. W grupie starszej są uczniowie, którzy 

wypijają nawet 13 porcji alkoholu jednorazowo, a w grupie młodszej jest jedna taka osoba.   
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Wnioski z analizy: 

1. im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów pije alkohol; 

2. niektórzy uczniowie w grupie 6-8 klas i ponadpodstawowych piją alkohol regularnie 

– nałogowo; 

3. w obu starszych grupach są uczniowie, którzy upijają się i piją bardzo dużo alkoholu – 

jak dorośli alkoholicy; 

4. bardzo wczesny jest wiek inicjacji alkoholowej – 5 lat; 

5. w otoczeniu uczniów nie ma bardzo dużo osób pijących; 

6. niektórzy uczniowie, w każdej grupie wiekowej, twierdzą, że niepełnoletni nie mają 

problemu z zakupem alkoholu w sklepach (inaczej niż sprzedawcy), przy czym 

na trudności najczęściej wskazywali uczniowie z klas młodszych – klasa 5;  

7. do inicjacji alkoholowej uczniów dochodzi niestety zarówno w rodzinie, jak i w szkole;  

8. należy w dalszym ciągu realizować programy profilaktyczne antyalkoholowe, 

prowadzone we wszystkich grupach wiekowych; 

9. należy zwiększyć kontrole punktów sprzedaży alkoholu w zakresie sprzedaży 

nieletnim; 

10. szkoły powinny mieć możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli uczniów 

w zakresie trzeźwości;  

11. należy prowadzić kampanię medialną w przestrzeni publicznej o szkodliwości 

i tragicznych skutkach upijania się przez dzieci i młodzież; 

12. należy prowadzić działania edukacyjne wśród opiekunów dzieci i młodzieży 

w zakresie wychowania w trzeźwości.  
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4.3.5. Postawy uczniów wobec substancji uzależniających 

 

Uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej dodatkowo poproszono 

o zajęcie stanowiska wobec postawionych stwierdzeń związanych ze spożywaniem substancji 

odurzających, alkoholu i paleniem papierosów. Pytania diagnozujące były sformułowane 

następująco: 

1. Czy zgadzasz się z tymi zdaniami? 

2. Jak myślisz, dlaczego Twoi koledzy sięgają po raz pierwszy po: alkohol, papierosy, 

narkotyki i dopalacze? 

 

Czy zgadzasz się z tymi zdaniami? 

odpowiedzi uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej 

  Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej 

 zgadzam się 

Raczej nie 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 

stwierdzenie % odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

Alkohol zawarty w piwie jest 

mniej groźny niż ten zawarty 

w wódce. 

14,52% 44 33,33% 101 20,79% 63 31,35% 95 

Picie alkoholu pomaga się 

wyluzować i zapomnieć o 

smutkach. 

4,29% 13 13,20% 40 29,70% 90 52,81% 160 

Alkohol jest szkodliwy, 

szczególnie dla osób poniżej 

18 roku życia. 

64,03% 194 19,80% 60 7,59% 23 8,58% 26 

To normalne, że osoby w 

moim wieku piją regularnie 

alkohol. Warto korzystać ze 

wszystkich 

sposobów na dobrą zabawę. 

0,66% 2 4,62% 14 16,83% 51 77,89% 236 

Bez alkoholu nie można się 

dobrze bawić na imprezie. 

8,58% 26 4,29% 13 12,87% 39 74,26% 225 

Dopalacze są mniej 

szkodliwe niż narkotyki. 

2,97% 9 10,23% 31 23,43% 71 63,37% 192 

To normalne, że osoby w 

moim wieku próbują 

narkotyków i dopalaczy. 

Wszystko jest dla ludzi! 

1,65% 5 2,31% 7 9,90% 30 86,14% 261 

Od dopalaczy można 

uzależnić się tak samo jak od 

narkotyków. 

69,64% 211 21,12% 64 2,31% 7 6,93% 21 

Jeśli ktoś bierze narkotyki z 

umiarem, to się nie uzależni. 

4,62% 14 6,60% 20 21,12% 64 67,66% 205 

Palenie papierosów jest 

modne w mojej szkole. 

5,28% 16 15,51% 47 36,96% 112 42,24% 128 

 

Tabela nr 118 Opinie uczniów klas 6-8 o substancjach uzależniających (opracowanie własne) 
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Czy zgadzasz się z tymi zdaniami? 

odpowiedzi uczniów szkoły ponadpodstawowej 

  Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej 

 zgadzam się 

Raczej nie zgadzam 

się 

Zdecydowanie nie 

zgadzam się 

stwierdzenie % odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

Alkohol zawarty w 

piwie jest mniej 

groźny niż ten zawarty 

w wódce. 

10,24

% 

51 35,14% 175 26,71% 133 27,91% 139 

Picie alkoholu pomaga 

się wyluzować i 

zapomnieć o 

smutkach. 

8,84% 44 31,12% 155 29,32% 146 30,72% 153 

Alkohol jest szkodliwy, 

szczególnie dla osób 

poniżej 18 roku życia. 

47,19

% 

235 36,75% 183 12,05% 60 4,02% 20 

To normalne, że osoby 

w moim wieku piją 

regularnie alkohol. 

Warto korzystać ze 

wszystkich sposobów 

na dobrą zabawę. 

3,41% 17 16,06

% 

80 39,36% 196 41,16

% 

205 

Bez alkoholu nie 

można się dobrze 

bawić na imprezie. 

6,22% 31 7,03% 35 19,68% 98 67,07

% 

334 

Dopalacze są mniej 

szkodliwe niż 

narkotyki. 

1,20% 6 3,01% 15 21,89% 109 73,90

% 

368 

To normalne, że osoby 

w moim wieku próbują 

narkotyków i 

dopalaczy. Wszystko 

jest dla ludzi! 

1,20% 6 4,82% 24 20,68% 103 73,29

% 

365 

Od dopalaczy można 

uzależnić się tak samo 

jak od narkotyków. 

74,10

% 

369 19,68% 98 1,61% 8 4,62% 23 

Jeśli ktoś bierze 

narkotyki z umiarem, 

to się nie uzależni. 

2,01% 10 4,22% 21 25,10% 125 68,67

% 

342 

Palenie papierosów 

jest modne w mojej 

szkole. 

8,43% 42 27,11

% 

135 43,57% 217 20,88% 104 

 

Tabela nr 119 Opinie uczniów klas ponadpodstawowych o substancjach uzależniających (opracowanie 

własne) 
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35,54% uczniów szkoły ponadpodstawowej i 36,30% łącznie z klas 6-8 twierdzi, że palenie 

papierosów jest modne w ich szkole. Większość uczniów jednego i drugiego poziomu 

edukacyjnego twierdzi jednak odwrotnie. Aż 19,47% ze szkoły ponadpodstawowej twierdzi, że 

jest  normalne, że osoby w moim wieku piją regularnie alkohol i warto korzystać ze wszystkich 

sposobów na dobrą zabawę. W klasach 6-8 jest takich osób tylko 5,28%. Dla aż 39,96% osób 

ze szkoły ponadpodstawowej i 17,49% klas 6-8 picie alkoholu pomaga się wyluzować 

i zapomnieć o smutkach. Blisko połowa uczniów szkoły ponadpodstawowej 45,38% i aż 47,85% 

łącznie twierdzi, że alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce. 

Aż 13,20% łącznie uczniów klas 6-8 uważa, że dopalacze są mniej szkodliwe niż narkotyki. 

 

 

Jak myślisz, dlaczego Twoi koledzy sięgają po raz pierwszy po: alkohol, papierosy, narkotyki i 

dopalacze? 

uczniowie szkoły podstawowej klas 6-8 

  Alkohol 

 

Papierosy 

 

Narkotyki i 

dopalacze 

 

 stwierdzenia % odp. Liczba odp. % odp. Liczba odp. % odp. Liczba 

odp. 

Presja otoczenia 37,62% 114 48,84% 148 13,53% 41 

Chęć zaimponowania 

innym 

38,28% 116 52,15% 158 9,57% 29 

Chwilowa ciekawość 27,39% 83 26,07% 79 46,53% 141 

Trudności w nauce 34,65% 105 26,40% 80 38,94% 118 

Problemy rodzinne 66,01% 200 20,13% 61 13,86% 42 

Problemy osobiste 60,07% 182 25,74% 78 14,19% 43 

Reklama w Internecie, TV 55,78% 169 35,97% 109 8,25% 25 

Nie wiem 31,02% 94 42,24% 128 26,73% 81 

Inne powody. Jakie? 35,64% 108 38,94% 118 25,41% 77 

 

Tabela nr 120 Opinie uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej o przyczynach sięgania po substancje 

uzależniające (opracowanie własne) 
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Jak myślisz, dlaczego Twoi koledzy sięgają po raz pierwszy po: alkohol, papierosy, narkotyki i 

dopalacze? 

uczniowie szkoły ponadpodstawowej 

  Alkohol Papierosy Narkotyki i dopalacze 

stwierdzenie % odp. Liczba odp. % odp. Liczba odp. % odp. Liczba odp. 

Presja otoczenia 50,00% 249 40,76% 203 9,24% 46 

Chęć zaimponowania innym 42,97% 214 37,55% 187 19,48% 97 

Chwilowa ciekawość 21,69% 108 20,48% 102 57,83% 288 

Trudności w nauce 31,73% 158 34,34% 171 33,94% 169 

Problemy rodzinne 67,87% 338 17,27% 86 14,86% 74 

Problemy osobiste 60,64% 302 25,70% 128 13,65% 68 

Reklama w Internecie, TV 60,24% 300 32,33% 161 7,43% 37 

Nie wiem 31,93% 159 30,92% 154 37,15% 185 

Inne powody. Jakie? 39,56% 197 32,53% 162 27,91% 139 

 

Tabela nr 121 Opinie uczniów szkoły ponadpodstawowej o przyczynach sięgania po substancje 

uzależniające (opracowanie własne) 

 

Uczniowie obu poziomów edukacyjnych z tych samych przyczyn najczęściej sięgają po 

substancje uzależniające – po alkohol ze względu na problemy rodzinne, po papierosy z chęci 

zaimponowania innym, a po substancje odurzające ze względu na ciekawość.  

 

Wnioski z analizy: 

1. uczniowie są dość  tolerancyjni wobec spożywania alkoholu w celach rozwiązywania 

problemów; 

2. wg dużej części uczniów szkoły ponadpodstawowej alkohol jest dobry na zabawę i to 

normalne, że piją go regularnie; 

3. nadal wg dużej części uczniów w szkołach panuje moda na palenie papierosów; 

4. uczniowie klas 6-8 są bardziej tolerancyjni wobec zażywania dopalaczy niż szkoły 

ponadpodstawowej i znaczna ich część twierdzi, że są mniej szkodliwe niż narkotyki; 

5. należy zintensyfikować programy edukacyjne informujące o szkodliwości substancji 

uzależniających na każdym poziomie edukacji i zwiększyć działania promujące „nie 

branie” w przestrzeni publicznej; 

6. należy niezwłocznie wdrożyć programy edukacyjne dla rodzin uczniów każdego poziomu 

edukacyjnego, jak rozwiązywać prawidłowo problemy rodzinne i jak o nich rozmawiać 

z dziećmi.  
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4.3.6. Problemy społeczne związane z komputerem, Internetem, 

nowymi mediami 

 

W tej części badania uczniowie byli pytani o problemy związane z nadmiernym 

i nieprawidłowym korzystaniem z komputera, Internetu, telefonów komórkowych.  

 

Pytania diagnozujące postawione uczniom wszystkich poziomów edukacyjnych (takie same): 

1. Ile czasu dziennie spędzasz korzystając z komputera, smartfona itp. ? 

2. Na co poświęcasz najwięcej czasu korzystając z komputera, smartfona itp.? 

3. Jakbyś się czuł/a, gdyprzez cały tydzień nie byłoby dostępu do Internetu? 

4. Czy spotkałeś/aś się z takimi sytuacjami w Internecie? 

5. Czy rodzice/opiekunowie kontrolują to, co robisz w Internecie, na komputerze? 

 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

 

Ile czasu dziennie spędzasz korzystając z komputera, smartfona itp. ? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 

ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Nie korzystam z komputera, 

smartfona itp. 

0,00% 0 0,33% 1 0,40% 2 

Do 1 godziny 13,33% 16 7,26% 22 1,81% 9 

2 – 3 godziny 52,50% 63 36,30% 110 18,88% 94 

4 – 5 godzin 21,67% 26 29,37% 89 41,16% 205 

Więcej niż 5 godzin 12,50% 15 26,73% 81 37,75% 188 

  100,00% 
 

100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 122 Czas poświęcony przez uczniów na korzystanie z komputera, Internetu, telefonu 

komórkowego (opracowanie własne 
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Na co poświęcasz najwięcej czasu korzystając z komputera, smartfona itp.? 

Odpowiedź 

klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Portale społecznościowe, np. 

Facebook 

22,50% 27 30,69% 93 41,16% 205 

Gry komputerowe 23,33% 28 20,79% 63 8,63% 43 

Strony internetowe z obrazkami, 

filmikami, 

9,17% 11 13,20% 40 11,45% 57 

Forum lub czat 4,17% 5 6,93% 21 12,25% 61 

Nauka 35,00% 42 23,76% 72 19,08% 95 

Zakupy 0,00% 0 0,00% 0 1,20% 6 

Inne (jakie?) 5,83% 7 4,62% 14 6,22% 31 

 

Tabela nr 123 Czynności wykonywane przez uczniów przy korzystaniu z komputera, Internetu, telefonu 

komórkowego (opracowanie własne) 

 

 

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

  klasa 5 klasa 6-8 klasy 

ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Normalnie, nie zrobiłoby mi to 

różnicy 

25,83% 31 23,76% 72 15,06% 75 

Raczej normalnie, trochę by mi go 

brakowało 

57,50% 69 58,09% 176 57,83% 288 

Niezbyt dobrze, trudno byłoby to 

wytrzymać 

15,00% 18 15,51% 47 23,49% 117 

Bardzo źle, taka sytuacja byłaby dla 

mnie tragedią 

1,67% 2 2,64% 8 3,61% 18 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 124 Stan uczniów w przypadku braku Internetu (opracowanie własne) 
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Czy rodzice/opiekunowie kontrolują to, co robisz w Internecie, na komputerze? 

klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 79,17% 95 47,52% 144 16,27% 81 

Nie 5,83% 7 23,10% 70 56,22% 280 

Nie wiem 15,00% 18 29,37% 89 27,51% 137 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 125 Kontrola rodzicielska uczniów związana z działaniem w Internecie  (opracowanie własne) 

 

Czy spotkałeś/aś się z takimi sytuacjami w Internecie? 

Odpowiedź 

klasa 5 

Tak, mnie to spotkało Tak, spotkało to inne 

osoby ze szkoły 

Nie, nigdy się z czymś 

takim nie spotkałem 

% odp. Liczba odp. % odp. Liczba 

odp. 

% odp. Liczba 

odp. 

Otrzymywanie złośliwych 

komentarzy, tzw. hejtów 

20,00% 24 12,50% 15 67,50% 81 

Umieszczanie filmików lub 

obrazków, które 

ośmieszały mnie lub inne osoby ze 

szkoły 

6,67% 8 8,33% 10 85,00% 102 

Otrzymywanie wiadomości z 

przezwiskami, obelgami 

17,50% 21 9,17% 11 73,33% 88 

Otrzymywanie wiadomości z 

groźbami lub 

szantażem 

2,50% 3 2,50% 3 95,00% 114 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 

7,50% 9 9,17% 11 83,33% 100 

Podszywanie się pode mnie lub 

inne osoby ze szkoły 

5,00% 6 5,00% 6 90,00% 108 

 klasa 6-8 

Otrzymywanie złośliwych 

komentarzy, tzw. hejtów 

24,75% 75 18,15% 55 57,10% 173 

Umieszczanie filmików lub 

obrazków, które 

ośmieszały mnie lub inne osoby ze 

szkoły 

8,25% 25 18,15% 55 73,60% 223 

Otrzymywanie wiadomości z 

przezwiskami, obelgami 

25,41% 77 11,88% 36 62,71% 190 

Otrzymywanie wiadomości z 

groźbami lub 

szantażem 

9,57% 29 3,96% 12 86,47% 262 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 

14,85% 45 11,55% 35 73,60% 223 

Podszywanie się pode mnie lub 

inne osoby ze 

szkoły 

5,61% 17 10,56% 32 83,83% 254 
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 Szkoła ponadpodstawowa 

Otrzymywanie złośliwych 

komentarzy, tzw. hejtów 

28,92% 144 31,33% 156 39,76% 198 

Umieszczanie filmików lub 

obrazków, które 

ośmieszały mnie lub inne osoby ze 

szkoły 

11,65% 58 31,33% 156 57,03% 284 

Otrzymywanie wiadomości z 

przezwiskami, obelgami 

32,93% 164 17,07% 85 50,00% 249 

Otrzymywanie wiadomości z 

groźbami lub 

szantażem 

10,64% 53 10,24% 51 79,12% 394 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 

19,28% 96 26,31% 131 54,42% 271 

Podszywanie się pode mnie lub 

inne osoby ze 

szkoły 

7,03% 35 19,68% 98 73,29% 365 

 

Tabela nr 126 Przestępczość w Internecie, z którą spotkali się uczniowie (opracowanie własne) 

 

Wśród innych sytuacji, w których uczniowie korzystają z Internetu, komputera i telefonu 

komórkowego są wymieniane: 

 nauczanie zdalne, 

 kontaktowanie się przyjaciółmi, rodziną, 

 gry, 

 YouTube, Netflix, 

 Zabawa, 

 media społecznościowe - Tik Tok, YT, Ig, 

 wiadomości, polityka, 

 rower, 

 czytanie komiksów, 

 sport, 

 e-booki, 

 słuchanie muzyki, 

 dziennik elektroniczny,  

 forum i chat,  

 poszukiwanie ważnych informacji, 

 strony typu pornhub.com, showup.tv, 

 spotify. 
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Analiza i wnioski: 

1. w przypadku uczniów klas 5 opiekunowie wiedzą w większości, w jakim celu uczniowie 

korzystają z nowych mediów, natomiast im starsza grupa uczniów tym ta wiedza 

opiekunów jest mniejsza; 

2. uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych często spotykają się z sytuacjami 

przestępczymi w Internecie (częściej niż osoby dorosłe) typu otrzymywanie złośliwych 

komentarzy, tzw. hejtów wiadomości z przezwiskami, obelgami, włamanie na konto 

np. na portalu społecznościowym; 

3. bez dostępu do Internetu najgorzej czuli by się uczniowie najstarsi;  

4. z podanych sytuacji korzystania z Internetu, komputera i telefonu komórkowego 

uczniowie wszystkich poziomów wskazywali na naukę, gry i media społecznościowe; 

5. należy prowadzić edukację racjonalnego i celowego korzystania przez uczniów z nowych 

mediów oraz kształtować odpowiednie ich postawy wobec przestępczości internetowej 

oraz promować alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i bezpośredniego 

kontaktu ze znajomymi i rodziną.  
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4.3.7. Problemy społeczne związane z przemocą 

 

W celu diagnozy zjawiska uczniów poproszono o odpowiedź na temat przemocy w szkole 

i rodzinie. Uczniom wszystkich poziomów zadano następujące pytania diagnostyczne: 

1. Jeśli w ogóle doświadczasz przemocy w szkole, to jak często? 

2. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? 

3. Czy w szkole są uczniowie, których się boisz? 

4. Czy w szkole jest zwyczaj prześladowania najmłodszych uczniów (tzw. „kocenie”, 

„chrzest” lub „fala”)? 

5. Jeśli doświadczyłaś/eś przemocy w szkole, to jakiego rodzaju to była przemoc? 

6. Jak uczniowie w Twojej szkole zareagowaliby na bójkę na szkolnym korytarzu? 

7. Czy w swojej rodzinie doświadczyłeś(aś) kiedykolwiek przemocy? 

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi uczniów, dotycząca tego problemu, przedstawia się 

następująco: 

Przemoc może mieć formę fizyczną (np. bicie, kopanie) lub psychiczną (np. wykluczanie z grupy). 

Jeśli w ogóle doświadczasz przemocy w szkole, to jak często? 

Odpowiedź 
klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

nigdy 64,17% 77 57,76% 175 68,67% 342 

rzadko 26,67% 32 35,31% 107 26,31% 131 

często 7,50% 9 5,94% 18 3,82% 19 

bardzo często 1,67% 2 0,99% 3 1,20% 6 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 127 Częstotliwość doświadczania przemocy w szkole (opracowanie własne) 

 

 

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? 

Odpowiedź 
klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Zdecydowanie tak 37,50% 45 27,06% 82 32,93% 164 

Raczej tak 55,00% 66 64,03% 194 61,24% 305 

Raczej nie 5,00% 6 7,59% 23 4,22% 21 

Zdecydowanie nie 2,50% 3 1,32% 4 1,61% 8 

  100,00%   100,00%   100,00%   
 

Tabela nr 128 Poczucie bezpieczeństwa w szkole (opracowanie własne) 
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Czy w szkole są uczniowie, których się boisz? 

Odpowiedź 
klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 21,67% 26 19,47% 59 7,03% 35 

Nie 78,33% 94 80,53% 244 92,97% 463 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 129 Poczucie bezpieczeństwa w szkole – uczniowie, których się boimy (opracowanie własne) 

 

 

Czy w szkole jest zwyczaj prześladowania najmłodszych uczniów  

(tzw. „kocenie”, „chrzest” lub „fala”)? 

Odpowiedź 
klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 1,67% 2 3,96% 12 4,02% 20 

Nie 33,33% 40 29,37% 89 51,00% 254 

Nie wiem 65,00% 78 66,67% 202 44,98% 224 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 130 Przemoc wobec uczniów najmłodszych klas (opracowanie własne) 

 

 

 

Jeśli doświadczyłaś/eś przemocy w szkole, to jakiego rodzaju to była przemoc? 

Odpowiedź 

klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

% Liczba odp. % Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Na terenie szkoły nigdy nie 

doświadczyłam/em przemocy. 

69,17% 83 62,38% 189 72,49% 361 

Fizyczna (np. bicie, szarpanie, 

kopanie) 

13,33% 16 18,81% 57 8,43% 42 

Psychiczna (np. zastraszanie, 

przezywanie, zabieranie 

pieniędzy) 

20,00% 24 23,76% 72 22,69% 113 

Inna.  1,67% 2 3,30% 10 3,61% 18 

 

Tabela nr 131 Rodzaj doświadczanej przemocy w szkole (opracowanie własne) 
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Jak uczniowie w Twojej szkole zareagowaliby na bójkę na szkolnym korytarzu? 

Odpowiedź 

klasa 5 

 

klasa 6-8 

 

klasy ponadpodstawowe 

 

% Liczba 

odp. 

% Liczba 

odp. 

% Liczba odp. 

Uczniowie przyglądaliby się 

bójce, dopingowali lub 

nagrywali zdarzenie telefonami 

21,67% 26 42,57% 129 23,29% 116 

Uczniowie staraliby się 

rozdzielić bijących się uczniów 

16,67% 20 19,80% 60 46,79% 233 

Uczniowie udawaliby, że nic 

nie widzą 

12,50% 15 13,86% 42 11,24% 56 

Uczniowie zgłosiliby sytuację 

nauczycielowi 

49,17% 59 23,76% 72 18,67% 93 

  100,00%   100,00%   100,00%   

 

Tabela nr 132 Postawa uczniów wobec przemocy w szkole (opracowanie własne) 

 

Czy w swojej rodzinie doświadczyłeś(aś) kiedykolwiek przemocy? 

  klasa 5 klasa 6-8 klasy ponadpodstawowe 

Odpowiedź % Liczba odp. % Liczba odp. % Liczba odp. 

Tak 5,83% 7 10,23% 31 18,67% 93 

Nie 94,17% 113 89,77% 272 81,33% 405 

 

Tabela nr 133 Przemoc w rodzinie (opracowanie własne) 
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Analiza i wnioski: 

1. najczęściej przemocy w szkole doświadczają uczniowie klas 5 – łącznie jest to 9,17%, 

im starsza grupa uczniów tym natężenie tego zjawiska jest mniejsze; 

2. większość uczniów w szkole czuje się bezpiecznie, na problemy z poczuciem 

bezpieczeństwa najczęściej wskazywali uczniowie klas 6-8 łącznie 8,91%; 

3. uczniowie dość często wskazywali, że w szkole są osoby, których się boją – najczęściej tak 

wypowiadali się uczniowie klas 5 - 21,67%; 

4. tzw. „fala” w szkołach jest rzadko spotykana przez uczniów – najczęściej dotyczy szkół 

ponadpodstawowych – ponad 4%;  

5. najczęstszą formą przemocy, jakiej doświadczają uczniowie jest przemoc psychiczna 

typu zastraszanie, przezywanie, ale też zabieranie pieniędzy; 

6. w przypadku pojawienia się zjawiska przemocy fizycznej uczniowie klas 5 najczęściej 

zgłaszają to nauczycielom, a szkół ponadpodstawowych sami próbują rozdzielić osoby 

bijące się;  

7. uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych doświadczają przemocy w rodzinie, 

najbardziej uczniowie najstarsi ze szkół ponadpodstawowych – aż 18,67%; 

8. należy prowadzić edukację redukcji agresywnych zachowań i przemocy psychicznej 

na wszystkich poziomach edukacji oraz wobec rodziców/opiekunów i uczulać nauczycieli 

na istnienie tych zjawisk w społecznościach uczniowskich oraz w rodzinach. 
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Rozdział V Badania ESPAD – porównanie wyników uczniów z 

wynikami próby ogólnopolskiej z 2019 roku 
 

5.1. Metodologia i cel badania 
 

W niniejszym omówieniu porównano wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów 

z roczników 2000-2005 z Łukowa z wynikami badania ESPAD przeprowadzonego na próbie 

ogólnopolskiej w 2019 roku. 

 

ESPAD, to Europejski Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających 

przez Młodzież Szkolną (European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Badania 

realizowane są co 4 lata według tych samych wystandaryzowanych technik. W Polsce 

przeprowadzane są na próbach losowych uczniów w grupie wiekowej 15-18 lat.  

 

Celem tych badań  jest  pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji 

uzależniających, w tym odurzających. W badaniu przeprowadzonym w Łukowie również 

diagnozowano natężenie tych zjawisk, tj. korzystanie przez uczniów z alkoholu, papierosów, 

i substancji odurzających. Łącznie w Łukowie udział w badaniu ESPAD wzięło 197 uczniów.  

 

W badaniu zrealizowanym na potrzeby niniejszej diagnozy w 2020 roku zbadane zostały 

wybrane zagadnienia zawarte w kwestionariuszu ESPAD. Badania w placówkach oświatowych 

przeprowadzono przy użyciu metody CAWI za pomocą kwestionariusza internetowego 

udostępnianego uczniom przez placówki edukacyjne. Otrzymane w ten sposób wyniki porównano 

z wynikami ostatniego badania ogólnopolskiego ESPAD przeprowadzonego w 2019 roku.  

  



DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁUKÓW 

182 

 

5.2. Struktura badanej próby 
 

 

W badaniu łącznie wzięło udział 197 uczniów roczników 2000 do 2005. Szczegółowa 

struktura wg wieku i płci przedstawiona została w poniższym zestawieniu: 

 

 

Płeć  

 Łuków Polska 

 % Liczba odp. % 

Kobieta 72,59% 143 50,60 % 

Mężczyzna 27,41% 54 49,40% 

 

 

 

 

Struktura wieku - rok urodzenia 
 

% Liczba odp. 

2003 43,15% 86 

2004 39,09% 77 

2001 8,63% 17 

2002 4,06% 8 

2005 4,06% 8 

2000 0,51% 1 
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5.3. Wyniki badań 
 

 

Problem 1. Papierosy 

 

Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy? 

  Łuków Polska 

Odpowiedź % Liczba odp. % 

Nigdy nie paliłem(am) 62,94% 124 52,86% 

1-2 razy 10,66% 21 14,29% 

3-5 razy 4,57% 9 2,86% 

6-9 razy 7,11% 14 2,86% 

10-19 razy 3,05% 6 2,86% 

20-39 razy 2,54% 5 4,29% 

40 razy i więcej 9,14% 18 20,00% 

 

 

Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 

  Łuków Polska 

Odpowiedź % Liczba odp. % 

Wcale nie paliłem(łam) w czasie ostatnich 30 dni 90,86% 179 74,29% 

Mniej niż 1 papieros na tydzień; 2,54% 5 2,86% 

Mniej niż 1 papieros dziennie; 2,54% 5 8,57% 

1-5 papierosów dziennie; 2,54% 5 7,14% 

6-10 papierosów dziennie; 0,51% 1 4,29% 

11-20 papierosów dziennie; 0,51% 1 1,43% 

Więcej niż 20 papierosów dziennie. 0,51% 1 1,43% 

 

 

Uczniowie Łukowa rzadziej niż z Polski palili papierosy w ciągu ostatnich dni przed 

przeprowadzonym badaniem i rzadziej też palili duże ilości papierosów w liczbie powyżej 20 

sztuk. W Łukowie więcej uczniów niż w Polsce nie paliło w ogóle papierosów i znacznie mniej 

paliło je wżyciu więcej niż 40 razy. Badania uczniów z Łukowa w tym względzie wypadają bardziej 

pozytywnie niż próby ogólnopolskiej z 2019 roku.  
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Problem 2. Alkohol 

 

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

lub inny napój spirytusowy? 

  

  

Nie piłem 1-2 

razy 

3-5 

razy 

6-9 

razy 

10-19 

razy 

20-39 

razy 

40 razy lub 

więcej 
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w życiu 45,69 90 11,68 23 9,14 18 6,60 13 11,17 22 8,12 16 7,61 15 

w ciągu 

ostatnich 12 

miesięcy 

53,81 106 11,17 22 10,66 21 5,08 10 10,15 20 5,58 11 3,55 7 

w ciągu 

ostatnich 30 

dni 

68,53 135 16,24 32 9,14 18 4,06 8 1,52 3 0,00 0 0,51 1 

 

 

Badani uczniowie z Polski 

 

 

Uczniowie z Łukowa rzadziej niestety „nie pili alkoholu” niż ich rówieśnicy z Polski. Nigdy 

w życiu nie piło ich tylko 45,69%, a dla porównania z Polski 95,8%. Z tych co pili w okresie 

ostatnich 12 m-cy, czy też 30 dni przed badaniem, uczniowie z Łukowa częściej pili alkohol niż ich 

rówieśnicy z Polski. Nie piło ich w tym okresie tylko 53,81% w ciągu 12 m-cy , a z Polski 

92,70%, w ciągu 30 dni z Łukowa 68,53%, a z Polski 82,30%. Analiza danych wskazuje, 

że uczniowie Łukowa mają problemy z piciem alkoholu i piją go częściej niż ich rówieśnicy 

z Polski.  
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Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) piwo? 

Jeśli tak, to ile wypiłeś? 

  

uczniowie Łukowa 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Nigdy nie piję piwa 54,31% 107 

Ostatnim razem nie piłem(am) piwa 7,11% 14 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub puszkę 

(poniżej 0,5 litra) 

16,75% 33 

1-2 typowe butelki lub puszki (powyżej 0,5 do 1 

litra) 

14,21% 28 

3-4 typowe butelki lub puszki (powyżej 1 litra 

do 2 litrów) 

6,60% 13 

5 lub więcej typowych butelek lub puszek 

(powyżej 2 litrów) 

1,02% 2 

 

Uczniowie z Łukowa rzadziej niż ich rówieśnicy z Polski piją alkohol w postaci piwa. Z Łukowa 

piło 45,69%, a z Polski aż 75,40%.  
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Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) Cider 

lub Alcopop (niskoprocentowe napoje alkoholowe)? Jeśli tak, to ile wypiłeś(aś)? 

uczniowie Łukowa 

  Cider Alcopop 

  % odp. % odp. 

Nigdy nie piję tego napoju 94,00% 80,67% 

Ostatnim razem nie piłem(am) tego napoju 83,61% 63,93% 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub puszkę 

(poniżej 0,5 litra) 

71,43% 45,71% 

1-2 typowe butelki lub puszki (powyżej 0,5 do 1 

litra) 

67,65% 52,94% 

3-4 typowe butelki lub puszki (powyżej 1 litra 

do 2 litrów) 

76,47% 44,12% 

5 lub więcej typowych butelek lub puszek 

(powyżej 2 litrów) 

66,67% 57,58% 

 

Uczniowie Łukowa podobnie, jak z ich rówieśnicy z Polski pili CIDR lub ALCOPOP na poziomie 

kilkunastu procent, przy czym CIDR piło tylko 6% uczniów z Łukowa.  

 

Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) wino? 

Jeśli tak, to ile wypiłeś(aś)? 

  

uczniowie z Łukowa 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Nigdy nie piję wina 74,11% 146 

Ostatnim razem nie piłem(am) wina 8,12% 16 

Mniej niż jeden kieliszek (poniżej 100 gram) 8,63% 17 

1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 200 gram) 3,55% 7 

Pół butelki (ok. 370 gram) 3,05% 6 

Butelkę lub więcej (750 gram lub więcej) 2,54% 5 
 

Uczniowie z Łukowa rzadziej niż ich rówieśnicy z Polski piją alkohol w postaci wina. Z Łukowa 

piło 25,89%, a z Polski aż 54,50%.  

 

Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) 

wódkę? Jeśli tak, to ile wypiłeś(aś)? 

uczniowie z Łukowa 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Nigdy nie piję wódki 60,41% 119 

Ostatnim razem nie piłem(am) wódki 17,77% 35 

Mniej niż jeden kieliszek (poniżej 50 gram) 3,55% 7 

1-2 kieliszki (powyżej 50 gram do 100 gram) 1,02% 2 

3-5 kieliszków (powyżej 100 gram do 250 gram) 10,15% 20 

6 kieliszków lub więcej (300 gram lub więcej) 7,11% 14 
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Tylko 60,41% uczniów z Łukowa nie pije alkoholu w postaci wódki, jednak jest to lepszy wynik 

niż w przypadku uczniów z Polski, których nie pije wódki tylko 42,60%.  

 

 

Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby 

się zdarzyć 

Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu? 

 

  Bardzo prawdopodobne 

Łuków 

Bardzo prawdopodobne  

Polska 

  % odp. % odp. 

Poczuję się odprężony(a) 14,21% 23,80% 

Będę miał(a) kłopoty z policją 7,11% 9,9% 

Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 22,84% 13,50% 

Poczuję się szczęśliwy(a) 11,17% 15,70% 

Zapomnę o swoich problemach 9,64% 17,40% 

Nie będę w stanie przestać pić 3,55% 7,60% 

Będę miał(a) kaca 13,71% 16,2% 

Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a) 12,18% 17,7% 

Zrobię coś, czego będę żałował(a) 12,69% 13,8% 

Będę się świetnie bawić 13,20% 19,9% 

Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) 

mdłości) 

15,74% 13,0% 

 

 

 

Jak myślisz, czy nadmierne picie alkoholu wpływa na następujące problemy? 

  Tak,  w bardzo dużym stopniu 

  

  % odp. Liczba odp. 

Wypadki drogowe 67,51% 133 

Inne wypadki 49,75% 98 

Przestępstwa związane z przemocą 46,70% 92 

Problemy rodzinne 59,39% 117 

Problemy zdrowotne 47,21% 93 

Problemy w stosunkach z innymi ludźmi 32,99% 65 

Problemy finansowe 42,64% 84 

 

Uczniowie Łukowa najczęściej są przekonani o tym, że picie alkoholu zaszkodzi ich zdrowiu – 

22,84%, a uczniów z Polski tak wskazało tylko 13,5%. Z Polski uczniowie najczęściej wskazali, 

że dzięki piciu alkoholu poczują się bardziej odprężeni – 23,80%, uczniowie z Łukowa 

w mniejszym stopniu tak sądzą – jest to 14,21%.  Uczniowie z Łukowa w większym stopniu 

dostrzegają problemy związane z piciem alkoholu niż z Polski.  
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Problem 3. Substancje odurzające 
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Odpowiedzi uczniów z Łukowa 

 
 

Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać marihuany lub haszyszu? 

  

  

Nie używa-

łem 

1-2 

razy 

3-5 

razy 

6-9 

razy 

10-19 

razy 

20-39 

razy 

40 razy lub 

więcej 

% odp. % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. % odp. 

w życiu 93,91% 2,54% 1,52% 0,51% 1,02% 0,00% 0,51% 

w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 

95,94% 1,52% 1,02% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 

w ciągu ostatnich 30 dni 97,46% 2,03% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

 

 

Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się wąchać substancje chemiczne (klej, aerozole, 

itp.) po to, żeby być odurzonym? 

  

  

Nie używałem 1-2 

razy 

3-5 

razy 

6-9 

razy 

10-19 

razy 

20-39 

razy 

40 razy lub 

więcej 

  

% odp. % 

odp. 

% 

odp. 

% 

odp. 

% 

odp. 

% odp. % odp. 

w życiu 93,40% 4,06% 1,02% 1,02% 0,00% 0,51% 0,00% 

w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 

98,48% 0,00% 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 

w ciągu ostatnich 30 dni 98,48% 0,51% 0,51% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Czy zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek, któregokolwiek z podanych niżej środków? 

  

  

Nie, 

nigdy 

Tak, w czasie 

ostatnich 30 dni 

Tak, w czasie 

ostatnich 12 

miesięcy 

Tak, 

kiedykolwiek w 

życiu 

% odp. % odp. % odp. % odp. 

Leki uspokajające i 

nasenne bez przepisu 

lekarza 

88,32% 2,03% 4,57% 5,08% 

Amfetamina 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

LSD lub inne 

halucynogeny 

99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Crack 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Kokaina 98,48% 0,51% 0,51% 0,51% 

Relevin 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Heroina 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Ecstasy 98,98% 0,00% 0,00% 1,02% 

Grzyby halucynogenne 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

GHB 99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Narkotyki wstrzykiwane 

za pomocą igły i 

strzykawki 

99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

Alkohol razem z 

tabletkami 

95,94% 1,52% 1,02% 1,52% 

Alkohol razem z 

marihuaną 

95,94% 1,02% 1,02% 2,03% 

Sterydy anaboliczne 98,98% 0,00% 0,00% 1,02% 

Polska heroina, tzw. 

„kompot” 

99,49% 0,00% 0,00% 0,51% 

 

 

Uczniowie z Łukowa rzadziej sięgają  po substancje odurzające  niż ich rówieśnicy z Polski.  

Najczęściej uczniowie zarówno w Polsce – 25%, jak i w Łukowie sięgają po leki uspokajające 

i nasenne - 11,68%. Tylko 0,51% uczniów z Łukowa wskazało, że brało LSD lub inne 

halucynogeny, podczas gdy w Polsce aż  17% uczniów. W Polsce dużo uczniów bierze 

amfetaminę – 11,20%, natomiast w przypadku uczniów z Łukowa tylko 0,51%.  6,6% uczniów 

z Łukowa odurzało się w życiu również  przez  wąchanie substancji chemicznych.  
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Z jakiego powodu spróbowałeś środka odurzającego? 

uczniowie Łukowa 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Nigdy nie używałem(am) żadnej z substancji 

wymienionych  

89,34% 176 

Chciałem(am) się czuć na „haju” 1,02% 2 

Nie chciałem(am) odstawać od grupy 0,00% 0 

Nie miałem(am) nic do roboty 0,00% 0 

Byłem(am) ciekawy 4,06% 8 

Chciałem(am) zapomnieć o swoich problemach 2,54% 5 

Inny powód, proszę podać jaki? 1,02% 2 

chciałam spać 0,51% 1 

Ból głowy, złe samopoczucie. 0,51% 1 

Nie pamiętam powodu 2,03% 4 

 

Badani uczniowie z Łukowa, podobnie jak w badaniu pogłębionym, najczęściej sięgają 

po substancje odurzające z ciekawości, ale niektórzy również dlatego, że chcą zapomnieć 

o problemach.  

 

 

 

ESPAD  PODSUMOWANIE 

 
 

Uczniowie Łukowa w stosunku do uczniów z Polski rzadziej sięgają po środki uzależniające. 

Najczęściej sięgają po alkohol i to wysokoprocentowy – wódkę. W związku z tym należy 

zintensyfikować działania prewencyjne i edukacyjne oraz kontrolne w zakresie sprzedaży 

i spożycia alkoholu przez uczniów Łukowa. Uczniowie próby badawczej ESPAD w tym zakresie 

tak samo oceniali, jak uczniowie badania pogłębionego.  
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Podsumowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 
 

Dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych w gminie Łuków można wyróżnić podstawowe 

problemy, które pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców. Kierując się uzyskanymi wynikami 

badań, w tym rozdziale zostaną syntetycznie określone najważniejsze kwestie, które wymagają 

uwagi ze strony władz samorządowych. 

Za najwaz niejsze problemy w s rodowisku lokalnym mieszkan cy uznali te, związane ze stanem 

s rodowiska naturalnego, jak zanieczyszczenie powietrza, wody oraz zanieczyszczenie krajobrazu 

(zas miecenie).  

Jak wskazują badania, w gminie występują problemy związane z uzależnieniami. „Problem 

narkotykowy” dotyczy każdej grupy wiekowej, choć w różnym stopniu, co dowodzi, że 

obowiązujące przepisy i związane z nimi restrykcje są mało skuteczne i wciąż jest łatwość w 

nabyciu substancji odurzających. Niepokojący jest duży udział osób z najmłodszych grup 

wiekowych wśród znających w otoczeniu osoby przyjmujące substancje odurzające - mimo wielu 

kampanii przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży problem ten nie słabnie. Wciąż w obiegu 

są tzw. „dopalacze”, co wskazuje na niską efektywność wykrywalności źródeł ich produkcji i 

dystrybucji. Niski poziom wskazań na osoby uzależnione od leków może wynikać z powszechnego 

problemu społecznego związanego z akceptowaniem „lekomanii”, problem ten jest powszechnie 

ignorowany, a postawy te są kształtowane dodatkowo powszechnymi reklamami leków w 

mediach, jednak należy wprowadzić programy edukacyjne o lekomanii. Na podstawie odpowiedzi 

udzielanych przez respondentów można wywnioskować, że zjawisko uzależnienia od hazardu nie 

jest istotnym problemem społecznym w Łukowie. 

To samo dotyczy zjawiska uzależnienia od papierosów i e-papierosów, które zdaniem 

respondentów nie ma bardzo dużego poziomu istotności. Znaczną część osób stanowią takie, 

które nie dostrzegają zagrożeń dla życia związanych z paleniem wyrobów tytoniowych (bez 

względu na ich postać). Jednocześnie niemal wszyscy zauważają szkodliwość e-papierosów (w 

każdej grupie respondentów). Niepokojącym zjawiskiem jest częstowanie dzieci alkoholem przez 

osoby dorosłe (aż 34% respondentów), w tym przez kobiety, co z kolei wiąże się ze zjawiskiem 

wczesnej inicjacji alkoholowej, która dotyczy nawet dzieci poniżej 9 r.ż. (mimo, że to pojedyncze 

sytuacje, ale są zjawiskiem niepokojącym, który tolerowany społecznie może nasilać się).  

Niepokojącym zjawiskiem jest również częste picie alkoholu przez kobiety w wieku między 

30 a 49 r.ż. (często są to matki małych dzieci i tzw. „wczesnych nastolatków”). Na uwagę zasługuje 

również deklarowane zachowanie opiekunów dzieci, którzy nie podjęliby żadnych kroków w 

przypadku dowiedzenia się, że ich dziecko pije alkohol – aż 17% badanych. Ocena sprzedawców i 

dorosłych mieszkańców różni się w zakresie funkcjonowania kontroli sprzedaży alkoholu – z 

analizy postaw mieszkańców można wysunąć wniosek, że ilość kontroli powinna być większa, 

natomiast sprzedawcy uważają w większości, że kontrola funkcjonuje dobrze. W opinii 

sprzedawców w zasadzie nie istnieje problem picia alkoholu w otoczeniu placówek sprzedaży i z 

osobami spożywającymi alkohol w takich miejscach – są to sytuacje incydentalne, jednak dorośli 

mieszkańcy wciąż zauważają problemy z takimi osobami i sytuacjami, co budzi niepokój części z 
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nich. w opinii sprzedawców zdarzają się sytuacje usiłowania zakupu alkoholu przez osoby 

nieletnie, co koreluje z analizą wieku inicjacji alkoholowej na podstawie badań mieszkańców. 

Zjawiskiem wartym uwagi jest występowanie niewłaściwych zachowań w korzystaniu 

z komputerów, Internetu, telefonów komórkowych i nowych mediów, w szczególności w grupie 

dzieci i młodzieży, co budzi słuszne obawy respondentów. Co równie warte uwagi, niski jest 

odsetek osób dostrzegających nowy rodzaj zachowań problematycznych u osób dorosłych w 

wieku 30-49 lat. Niemniej wysoki poziom wskazań na nowe zachowania problematyczne ogółem 

wskazuje, że problem ten szybko się rozpowszechnia i obejmuje w zasadzie każdą grupę 

społeczną. 

Przemoc w rodzinie wydaje się – na podstawie opinii respondentów – zjawiskiem o niskim 

zasięgu w gminie. W badanej grupie 78%, nie zna osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. 

13% albo zna takie osoby, albo ma podejrzenia, że takie osoby są jednak nie ma co do tego 

pewności. Osobom badanym w większos ci znane są miejsca, w kto rych moz na uzyskac  pomoc 

w przypadku występowania przemocy w rodzinie.  

Jak wskazują badania przeporowadzone ws ro d ucznio w, im starsza grupa wiekowa tym gorzej 

oceniane są relacje rodzinne przecz uczniów i darzą oni swoich rodziców/opiekunów mniejszym 

zaufaniem. W każdej grupie wiekowej są uczniowie, którzy nie mają zaufania do swoich 

rodziców/opiekunów. Pogarszające się w raz z wiekiem relacje rodzinne mogą stawać się 

przyczyną do poszukiwania przez młodzież wsparcia w grupach rówieśniczych lub u osób ze 

świata przestępczego albo być przyczyną zachowań problematycznych i przyczyniać się do 

sięgania po środki uzależniające. Koresponduje to, co jest szczególnie niepokojące – z wynikami 

dalszych badań, zgodnie z którymi im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów akceptuje 

substancje odurzające w swoim życiu, część nawet zażywa regularnie i nie widzi nic w tym 

szkodliwego i ryzykownego. Po substancje odurzające sięgają uczniowie starszych klas szkoły 

podstawowej 6-8 i szkół ponadpodstawowych, natomiast znają je i wiedzą gdzie kupić uczniowie 

zarówno tych grup, jak też grupy najmłodszej – uczniowie klas 5. Niestety blisko połowa uczniów 

nie wie i nie zdaje sobie sprawy z negatywnych skutków zażywania substancji odurzających.  

Wśród uczniów, którzy wiedzą jakie jest ryzyko związane z zażywaniem takich substancji jako 

negatywne skutki najczęściej podaje stany fizyczne i psychiczne, natomiast sporadycznie skutki 

rodzinne, społeczne, zawodowe i finansowe, czy konflikt z prawem, a nawet są w tej grupie osoby 

twierdzące, że zażywanie substancji odurzających nie ma żadnych negatywnych skutków 

wystarczy mieć silną psychikę. Ponadto, im starsza grupa wiekowa tym więcej uczniów pali 

papierosy i e-papierosy. Ta sama prawidłowość dotyczy spożywania alkoholu. Im starsza grupa 

wiekowa tym więcej uczniów pije alkohol - niektórzy uczniowie w grupie 6-8 klas i 

ponadpodstawowych piją alkohol regularnie. Uczniowie wskazali na bardzo niski wiek inicjacji 

alkoholowej (5 lat). Uczniowie są w znacznej części tolerancyjni wobec spożywania alkoholu w 

celach rozwiązywania ich problemów. Zdaniem dużej części uczniów szkoły ponadpodstawowej 

alkohol jest dobry na zabawę i to normalne, że piją go regularnie. Nadal wg dużej części uczniów 

w szkołach panuje moda palenia papierosów. 

 


