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1. WPROWADZENIE 

yjemy w erze globalizacji. Ma ona dla nas pozytywne, jak i negatywne skutki. 

Według Doroty Czajkowskiej- Majewskiej globalizacja jest „wehikułem postępu, 

poprawy warunków życia i zdrowia ludzkości”
1
. Panujące przekonanie, o tym, że 

dzięki globalizacji nastąpiła poprawa warunków życiowych wielu społeczeństw jest 

pozytywnym faktem, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że istnieją też negatywne 

konsekwencje globalizacyjne takie jak: zwiększenie ubóstwa, nasilanie się bezrobocia, 

bezdomności oraz wszelkie różnice miedzy narodami bogatymi i biednymi. W rezultacie  

w społeczeństwie polskim powyższe problemy społeczne widoczne są coraz to na szeroką 

skalę.  

Jerzy Kwaśniewski przez problem społeczny rozumie takie zachowania ludzkie i zjawiska 

społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki czy intensywność występowania 

postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości  

w życiu zbiorowym, domagające się rozwiązania. O problemie społecznym mówimy 

wówczas, gdy dane zjawisko spełnia kilka kryteriów:  

 dotyczy wielu osób w społeczności,  

 ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy,  

 jest postrzegane i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 

dolegliwości w życiu zbiorowym,  

 domaga się rozwiązania,  

 można mu zaradzić poprzez zbiorowe działanie 
2
. 

 

Jacek Wódz zauważa, że należy odróżnić problemy społeczne od patologii społecznej. 

Patologia wiąże się z widocznym łamaniem ładu społecznego, a także często jest zawiniona 

przez osoby nią objęte (np. alkoholizm). Natomiast problem społeczny jest zjawiskiem, które 

nie jest bezpośrednio zawinione przez osoby nim dotknięte. Problemy społeczne „(…) 

następują często na skutek albo samego funkcjonowania systemu społecznego, albo pewnych 

społecznych zjawisk zewnętrznych i nie są celowym łamaniem ładu społecznego”
3
. 

                                                      
1
 Czajkowska- Majewska D., Człowiek globalny, s. 99. 

2
  Kwaśniewski J., Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych, s.7. 

3
  Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, s.172. 

Ż 
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Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

o sobie w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, 

ubóstwo, bezrobocie, przemoc, hazard, bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz 

wykluczenie społeczne. Każdy z tych problemów wymaga odmiennego podejścia i działań 

specjalistów.  

Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym 

elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować 

negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców.  

Termin „diagnoza społeczna” używany jest w szerokim i węższym znaczeniu.  

W szerokim znaczeniu diagnozą społeczną są społeczne badania, w których zbiera się dane 

szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest? 

Co to jest? Dlaczego tak jest?”. Celem takiej diagnozy jest poznanie problemów,  

a przedmiotem są różne zjawiska społeczne. O diagnozie społecznej w węższym znaczeniu 

mówimy, gdy badania dotyczą rozpoznawania zdarzeń i sytuacji społecznych ze względu na 

ich dotkliwość i potrzebę zmian. Zgodnie z tą definicją, przedmiotem badania są zdarzenia  

i sytuacje społecznie dotkliwe, celem – zmiana społeczna, efektem zaś – przede wszystkim 

wnioski i zalecenia dla praktyki 
4
. Diagnozę społeczną przeprowadza się w celu: 

 identyfikacji przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

 identyfikacji wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi,  

 identyfikacji skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 identyfikacji regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

 analizy podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej 

lub jej złagodzenia,  

 analizy proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu. 

 

 

 

 

                                                      
4
 Szatur – Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, s. 109. 
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Można wyróżnić kilka typów diagnozy społecznej, które zostały przedstawione  

w poniższej tabeli: 

Tabela 1.Typy diagnozy społecznej  
TYPY DIAGNOZY SPOŁECZNEJ 

Diagnoza klasyfikacyjna Przyporządkowuje obserwowane zjawiska  

i cechy szerszym klasom społecznym, odpowiada na 

pytanie: z jakiego typu problemem mamy do 

czynienia. 

Diagnoza genetyczna Poszukuje przyczyn danego stanu rzeczy. 

Diagnoza znaczenia Określa wpływ badanych zjawisk na funkcjonowanie 

całego systemu. 

Diagnoza fazy Służy ustaleniu etapu badanego procesu oraz 

określeniu jego dynamiki. 

Diagnoza prognostyczna Służy przewidywaniu dalszych zmian badanego stanu 

rzeczy. 

Źródło: Szatur – Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej. 

Rzetelnie przeprowadzona diagnoza jest fundamentem do planowania różnych 

programów rozwiązywania problemów społecznych. Wiedza, której dostarcza nam diagnoza 

pozwala na odpowiednią alokację zasobów w polecane programy. Dlatego jakość wykonanej 

diagnozy jest znacząca dla tworzenia właściwych i adekwatnych działań w społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnoza  
 

 
7 

2. METODOLOGIA BADAŃ 

 

2.1. Cele i ogólne założenia badania 

 

oniższa diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Urzędu Miasta, ma na celu 

ukazanie skali różnych problemów społecznych na terenie Wodzisławia Śląskiego. 

Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:  

 zidentyfikowania problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży, dorosłych 

mieszkańców i sprzedawców, 

 zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

 określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień, 

 zidentyfikowania skutków występujących problemów, 

 pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku etapów, 

które zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

I ETAP 
• planowanie badania diagnozującego problemy, 

• określenie obszarów tematycznych, 

• określenie możliwości realizacji diagnozy, 

II ETAP 

• określenie problemu badawczego, 

• wybór metod i technik badawczych, 

• opracowanie harmonogramu, 

• dobór próby, 

III ETAP 
• proces zbierania danych, 

• analiza i interpretacja danych, 

 

IV ETAP 
• opracowanie wniosków i rekomendacji, 

• opracowanie raportu z badania. 

P 
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2.2. Problematyka badania 

 

Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów:  

 Problemu alkoholowego (alkoholizmu) – według WHO to ,,wszelki sposób picia, który 

wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, 

przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki, które do tego 

prowadzą”5. Alkoholizm ściśle wiąże się z negatywnymi zjawiskami społecznymi takimi 

jak: bezrobocie, przemoc, ubóstwo, czy zachowania kryminalne. Problem alkoholowy 

wśród współczesnych społeczeństw jest problemem o bardzo szerokim zasięgu, w związku 

z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca w poniższej diagnozie.  

 

 Problemu narkotykowego (narkomania) – według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to: ,,stałe lub okresowe używanie  

w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub 

powstało uzależnienie od nich”6. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę przede 

wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie  

i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala zjawiska wśród dorosłych mieszkańców 

oraz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy.  

 

 Problemu nikotynowego (nikotynizm) – jest zjawiskiem, które polega na regularnym 

zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna oraz szereg innych 

substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm. Nikotynizm jest 

uzależnieniem fizycznym i psychicznym. Został szczegółowo opisany w Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10. Niniejsza diagnoza ma na celu 

ukazanie skali uzależnienia, dostępności papierosów dla uczniów na terenie gminy, a także 

skali problemu wśród dorosłych mieszkańców gminy.  

 

 Zjawisko przemocy domowej– przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem 

człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Definicja przemocy 

w rodzinie  według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

mówi, że: „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

                                                      
5
 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92.   

6
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030).  
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umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa albo dobra osobiste osób 

najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

narażające szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Niniejsza diagnoza ukazuje 

skale, przyczyny oraz rodzaj problemu.  

 

 Zjawisko przemocy rówieśniczej – Dan Olweus, pionier badań nad zjawiskiem przemocy 

szkolnej definiuje przemoc jako „agresywne zachowanie, w którym sprawca używa swego 

ciała lub przedmiotu (włączając broń) do zranienia lub skrzywdzenia innej osoby”. Z kolei 

WHO określa przemoc jako „użycie z rozmysłem siły lub grożenie nią, przeciw sobie, innej 

osobie, grupie lub społeczności, co prowadzi do zranienia, śmierci, lub szkody psychicznej, 

a także do zaburzeń rozwojowych i upośledzenia społecznego”
7
. Nowym problemem, który 

pojawia się już coraz częściej wśród Polskich uczniów to zjawisko cyberbullyingu lub 

inaczej mówiąc cyberprzemocy. Poniższa tabela przedstawia różne sposoby rozumienia 

cech charakterystycznych dla systematycznej przemocy rówieśniczej w szkole i jej 

cyfrowego odpowiednika. 

Tabela 2. Dręczenie szkolne i cyberbullying. Różne rozumienie właściwości dręczenia w 

tradycyjnym dręczeniu i cyberbullyingu.  
Kryterium wyróżniające Tradycyjny bullying Cyberbullying 

 

 

Powtarzalność 

 

 

Wynika z wielokrotnego działania 

sprawców. 

Może wynikać z cech samego 

materiału zamieszczonego  

w Internecie, który jest albo 

wielokrotnie kopiowany, albo 

długotrwale obecny; w obu tych 

przypadkach ofiara doświadcza 

powtarzalnej wiktymizacji. 

 

Nierównowaga sił 

Wynika z przewagi ilościowej, 

fizycznej lub psychologicznej 

sprawcy bądź sprawców. 

Może wynikać z większych 

kompetencji sprawców  

w zakresie obsługi nowych 

technologii komunikacyjnych. 

  

Intencjonalność 

 

Jest operacjonalizowana 

najczęściej jako świadoma chęć 

skrzywdzenia ofiary. 

Część badań wskazuje, że ze 

względu na cechy komunikacji 

zapośredniczonej (m.in. redukcja 

sygnałów niewerbalnych) 

niektórzy sprawcy nieświadomie 

krzywdzą ofiary. 

Źródło: J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży 

s.124 

                                                      
7
 Przemoc i agresja w szkołach w Europie – sposoby przeciwdziałania, Polskie Biuro Eurydice, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007r. 
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Warto poznać przykłady agresji elektronicznej, z którą borykają się uczniowie szkół. 

1. Flaming – agresywna wymiana zdań, np. na czacie lub w ramach grupy dyskusyjnej.  

2. Prześladowanie (ang. harassment) – regularne przesyłanie nieprzyjemnych 

wiadomości do ofiary za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. 

3.  Kradzież tożsamości (ang. impersonation) – podszywanie się pod ofiarę. 

4. Upublicznianie tajemnic (ang. outing) – udostępnianie prywatnych materiałów 

ofiary (np. zdjęcia).  

5.  Śledzenie (ang. cyberstalking) – inwigilacja ofiary i nękanie jej niechcianymi 

komunikatami. 

6. Happy slapping – prowokowanie lub atakowanie innej osoby i dokumentowanie 

wydarzenia w postaci zdjęć lub filmu oraz upublicznienie nagrań lub zdjęć  

w Internecie. 

7. Poniżenie (ang. denigration) – upublicznienie poniżających, nieprawdziwych 

informacji lub materiałów na temat ofiary.  

8. Wykluczenie (ang. exclusion) – celowe usunięcie z listy kontaktów internetowych 

lub niedopuszczenie do niej ofiary.  

9. Agresja techniczna – działania przeciwko sprzętowi komputerowemu ofiary bardziej 

niż przeciwko samej ofierze
8
. 

 

 Zjawisko bezrobocia – Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu - bezrobotny to osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy 

zarobkowej zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie 

dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym 

urzędzie pracy. Bezrobocie ściśle wiąże się z innymi poważnymi kwestiami 

społecznymi np. alkoholizmem, ubóstwem, czy obniżeniem standardu życia całej 

rodziny, stąd poświęciliśmy część naszej diagnozy na ten jakże ważny temat. 

 

 Uzależnienia behawioralne  – Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne formalnie 

potwierdziło istnienie uzależnień/nałogów behawioralnych w  maju 2013 poprzez 

opublikowanie piątej rewizji klasyfikacji DSM i  włączenie zaburzenia uprawiania 

hazardu do kategorii zaburzeń i nałogów.  

                                                      
8
 J. Pyżalski,  Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, s.126-128. 
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2.3. Wybór metod i technik badawczych 

 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów 

społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz przemocy 

domowej i rówieśniczej. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie 

komplementarnych badań, zrealizowanych wśród trzech grup społecznych: dorosłych 

mieszkańców gminy, uczniów oraz sprzedawców. Każda grupa respondentów wniosła coś 

nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na ich lepszą diagnozę oraz głębsze 

zrozumienie.  

Przez metodę badawczą rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających  

na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć 

cel, do jakiego się świadomie zmierza
9
. Wyróżnia się metody ilościowe i jakościowe. 

Zarówno jedne, jak i drugie są użyteczne w prowadzeniu badań socjologicznych. Wszystko 

zależy od tego jakich danych potrzebujemy. Badacze jakościowi szukają odpowiedzi  

na pytania „jak?”, „dlaczego?”, skupiając się na pojedynczych jednostkach lub małych 

grupach. Badania te mają na celu zrozumieć głębsze przyczyny zachowań ludzi. Z racji tego, 

że obejmują niewielką liczbę badanych, wyników nie można uogólniać na całą populację. 

Metody badań ilościowych posługują się głównie liczbami i odpowiadają na pytania “ile?”  

i “jak często?”. Ten typ badań przeprowadzany jest na większą skalę, niż w metodach 

jakościowych, a jego wyniki można przekładać na populację
10

. 

Badania wśród wszystkich badanych grup zostały wykonane zgodnie z metodologią 

ilościową. Ankiety wśród mieszkańców i sprzedawców zostały przeprowadzone za pomocą 

metody PAPI (Paper And Pen Personal Interview). Wykorzystana technika badawcza 

opierała się na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy 

wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

W przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe za pomocą metody CAWI (Computer 

Assisted Web Interviews). Metoda ta polega na przeprowadzeniu ankiety, która jest dostępna 

online. Pozwala ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział w badaniu czują się 

swobodnie. Przed przystąpieniem do ankietowania uczniów, za każdym razem uzyskiwano 

zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano informację  

                                                      
9
 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, s. 60. 

10
 J. Przewłocka, CAWI- specyfika, wykorzystanie, perspektywa rozwoju. s. 97. 
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o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy,  

by zminimalizować ryzyko występowania braków danych.  

W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Triangulacja pozwala  

na uzyskanie bardziej wiarygodnych i pogłębionych wniosków. Pojęcie to zostało po raz 

pierwszy zdefiniowane przez Normana Denzina. Definiuje on ją jako połączenie metodologii 

w badaniu jakiegoś zjawiska. Wyróżnia dwa rodzaje triangulacji metod badawczych: 

triangulację wewnątrzmetodyczną oraz triangulację międzymetodyczną. Triangulacja 

wewnątrzmetodyczna polega na korzystaniu z wielu technik w ramach jednej metody,  

a międzymetodyczna  korzysta z wielu technik różnych metod badawczych
11

.  

Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych 

działań. Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca  

na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.  

 

 

2.4. Dobór próby 

Najczęściej badana przez nas zbiorowość jest zbyt liczna, aby zbadać jej wszystkich 

członków, dlatego wybiera się jej reprezentację. Występują dwa typy doboru próby: losowy  

i nielosowy. Podejmując decyzję o wyborze doboru próby, powinniśmy kierować się tym, jaki 

jest cel naszych badań. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk 

                                                      
11

 N. Denzin, Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, s. 291-301. 

METODOLOGIA 

Metody ilościowe 

Badanie różnych 
grup mieszkańców 

miasta 

Standaryzowane 
narzędzie badawcze 

(ankieta) 
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związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie 

informacji i opinii z różnych środowisk. 

 

 

Badania zostały przeprowadzane na przestrzeni maja i kwietnia 2019 roku. W badaniu 

łącznie wzięło udział  1 898 osoby. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę próby 

badawczej:  

 

 

DOBÓR PRÓBY 

LOSOWY 
(probabilistyczny) 

Każdy ma jednakowe 
szanse, aby brać udział 

w badaniu. 

NIELOSOWY 
(nieprobabilistyczny) 

Ankieter ma wpływ na 
dobór osób do 

badania. 

P
R

Ó
B

A
 B

A
D

A
W

C
Z

A
 

DOROŚLI 
MIESZKAŃCY 

904 OSOBY 

UCZNIOWIE 934 OSOBY 

SPRZEDAWCY 60 OSÓB 
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2.5. Narzędzia badawcze 

Badacze, którzy zajmują się tworzeniem narzędzi badawczych rozróżniają dwa typy 

kwestionariusza: 

 Kwestionariusz ankiety, czyli gotowy formularz z pytaniami skierowanymi do 

respondentów. To właśnie ten typ kwestionariusza wykorzystywany jest przez naszą 

firmę w prowadzonych badaniach. 

 Kwestionariusz wywiadu składa się ze schematu pytań zadawanych przez ankietera, 

który wcześniej ma zaplanowaną ich formę i kolejność.  

 

Kwestionariusz ankiety można podzielić na 3 części. 

1. Część adresowo-tytułowa umieszcza się ją na pierwszej stronie naszej ankiety, 

gdzie wyszczególnione są takie kwestie jak: nazwa ośrodka badawczego, tytuł 

kwestionariusza oraz szczegółowe instrukcje dla naszego respondenta 

2. Część merytoryczna zawarte są w niej nasze pytania dotyczące zagadnienia, które 

badamy. 

3. Część metryczkowa zawarte są w niej dane dotyczące respondenta. Są to np. płeć, 

wykształcenie, stan cywilny, przedział wiekowy lub miejsce zamieszkania. Informacje 

te pozwalają na korelacje z innymi pytaniami zawartymi w ankiecie.  

 

Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie  

od badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru.  

Ze względu na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, 

dostosowując ich charakter do profilu respondenta. Wyniki przedstawione w raporcie mają 

charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb 

całkowitych (maksymalnie +/- 1%).  

2.6. Etyka prowadzonych badań 

Podczas prowadzenia badań społecznych wyróżnia się kilka podstawowych reguł, jakimi 

powinien kierować się badacz, aby nasze badania były prowadzone w sposób etyczny. Wśród 

nich wymienia się między innymi: 

 świadomą zgodę respondenta, który ma pełną wiedzę, co do charakteru swojego 

uczestnictwa w badaniu,  
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 unikanie wprowadzania w błąd respondentów, 

 zagwarantowanie badanym poufności oraz uszanowania ich prywatności, 

 niedopuszczenie do sytuacji celowych pominięć i manipulacji w trakcie zbierania  

i analizy danych, 

  podmiotowe traktowanie badanych osób,  

 nieszkodzenie w żaden sposób badanym,  

 jasne i precyzyjne informowanie badanych o korzyściach i obciążeniach
12

. 

Badane przez nas osoby wypełniały ankietę samodzielnie, co ma niebagatelną rolę  

w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym razem przed 

przystąpieniem do badania, uczestnicy zostawali informowani o pełnej anonimowości 

badania, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania arkusza ankiety, co sprawia, że 

nasz badania prowadzone są w sposób etyczny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce,  s. 515-519. 
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3. ANALIZA DANYCH INSTYTUCJONALNYCH 

 

3.1. Położenie miasta 

odzisław Śląski (niem. Loslau, łac. Vladislavia) – miasto w południowej 

Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu wodzisławskiego, nad 

rzeką Lesznicą (Leśnicą). Wodzisław Śląski to jedno z polskich miast,  

w których występują dzielnice będące jednostkami pomocniczymi gminy. Miasto  

na podstawie uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z 28 czerwca 

1996 zostało podzielone na 9 dzielnic: 

 Jedłownik Osiedle, 

 Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, 

 Kokoszyce, 

 Nowe Miasto, 

 Osiedla XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki, 

 Radlin II, 

 Stare Miasto, 

 Wilchwy, 

 Zawada. 

 

        

                  Herb miasta         Położenie miasta 

Według danych z 1 stycznia 2013 powierzchnia miasta wynosi 49,51 km². Miasto 

sąsiaduje z: gminą Godów, gminą Gorzyce, gminą Lubomia, gminą Marklowice, gminą 

Mszana oraz gminami-miastami: Pszów, Radlin. W latach 1975–1998 miasto 

administracyjnie należało do województwa katowickiego. 

W 
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Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z Wodzisławia można dostrzec pasmo 

Beskidu Śląsko-Morawskiego z szczytem Lysá hora (pol. Łysa Góra) oraz góry Beskidu 

Śląskiego – Czantoria Wielka, Skrzyczne; widoczne są też na zachodzie czeskie góry Jeseniki 

z górą Pradziad. 

Zdjęcie  1. Panorama Wodzisławia Śląskiego 

Źródło: wikipedia/Wodzisla_Slaski 

3.2. Dane demograficzne 

Wodzisław Śląski jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 45 313,  

z czego 52% stanowią kobiety, a 48% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat  

i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Wodzisław Śląski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada  

to przyrostowi naturalnemu -0,78 na 1000 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz 

porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

Wykres  1. Liczba mieszkańców z uwzględnieniem wieku przedprodukcyjnego, 

produkcyjnego i poprodukcyjnego 

Źródło: dane statystyczne GUS 2018 r. 
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3.3. Edukacja 
 

Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym dla 5 samodzielnych szkół 

podstawowych, 7 zespołów szkolno-przedszkolnych, 1 zespołu szkół oraz 8 samodzielnych 

publicznych przedszkoli i ogniska pracy pozaszkolnej. 

Do placówek oświatowych w 2018 r. uczęszczało średnio 5 318 uczniów/wychowanków, 

w tym:  

 do przedszkoli -1484 wychowanków 

 do szkół -3834 uczniów 

Tabela 3. Liczba wychowanków/uczniów i oddziałów w publicznych przedszkolach  

w 2018 r. 
Placówka 2018 

stan na 31.03. stan na 30.09. 

l. w. l. oddz. l. w. l. oddz. 

PP 1 75 3 75 3 

PP 2 75 3 75 3 

PP 3 100 4 100 4 

PP 4 75 3 69 3 

PP 5 100 4 100 4 

PP 6 125 5 123 5 

PP 8 50 2 50 2 

PP 9 125 5 124 5 

PP 11 71 3 69 3 

PP 12 100 4 99 4 

PP 13 68 3 88 4 

PP 14 100 4 100 4 

PP 15 120 5 120 5 

PP 16 118 5 118 5 

PP 18 90 4 90 4 

PP 19 89 5 89 5 

razem 1481 62 1489 63 

Tabela 4.  Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w 2018 r. 
Placówka 2018 

stan na 31.03. stan na 30.09. 

l. w. l. oddz. l. w. l. oddz. 

SP 1 277 12 333 14 

SP 2 189 9 213 11 

SP 3 347 16 384 18 

SP 4 162 8 188 9 

SP 5 482 24 529 27 

SP 8 219 10 250 12 

SP 9 202 11 237 13 
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SP 10 408 18 443 19 

SP 15 130 6 146 7 

SP 16 206 10 236 11 

SP 17 213 10 243 12 

SP 21 132 7 155 8 

SP 28 84 4 124 6 

razem 3 051 145 3 481 167 

Tabela 5. Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach w 2018 r. 
Placówka 2018 

stan na 31.03. stan na 30.09. 

l. w. l. oddz. l. w. l. oddz. 

G 1 269 10 140 5 

G 2 283 11 126 5 

G 3 154 6 72 3 

G 4 70 3 30 1 

razem 776 30 368 14 

 

Dodatkowa oferta edukacyjna 

Dodatkowa oferta edukacyjna dotyczy wszystkich poziomów kształcenia. Poniżej 

przykładowa oferta roku szkolnego 2017/2018: 

1) w Publicznym Przedszkolu nr 19: 

 3 oddziały integracyjne i 1 oddział dla dzieci autystycznych;  

2) w Szkole Podstawowej nr 1: 

 oddziały dwujęzyczne w kl. VIII, 

 dodatkowa nauka gry w szachy kl. I i II, 

 oddziały mniejszości narodowej – język niemiecki w kl. I-VI, 

 w oddziałach gimnazjalnych oddziały dwujęzyczne, 

 w oddziałach gimnazjalnych - 2 godziny języka obcego prowadzonego w formie 

innowacji pedagogicznej w kl. II-III; 

3) w Szkole Podstawowej nr 2: 

 oddziały mniejszości narodowej – język niemiecki w kl. I, IV; 

4) w Szkole Podstawowej nr 3: 

 oddział sportowy w kl. V, VI (koszykówka ch./siatkówka dz.), 

 oddziały mniejszości narodowej –język niemiecki w kl. IV-V; 
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5) w Szkole Podstawowej nr 5: 

 15 oddziałów integracyjnych na poz. kl. I-VIII, 

 oddział sportowy w kl. IV i VIII (koszykówka dz. / tenis stołowy chł.); w kl. VIII 

(piłka nożna ch.), 

 oddział gimnazjalny dwujęzyczne na poziomie kl. III, 

 oddział gimnazjalny integracyjny na poziomie kl. III; 

6) w Szkole Podstawowej nr 8: 

 oddział klasy IV i VIII sportowej (judo); 

7) w Szkole Podstawowej nr 9 – oddziały gimnazjalne: 

 2 godziny języka obcego prowadzonego w formie innowacji pedagogicznej w  

kl. II-III, 

 oddział sportowy -klasy IV (pływanie); 

8) w Szkole Podstawowej nr 10: 

 oddział sportowy - klasy IV, V (biathlon/judo), kl. VI sportowa (narciarstwo 

biegowe/biathlon), 

 dodatkowe zajęcia sportowe judo/biathlon kl. I-III; 

9) w Szkole Podstawowej nr 15: 

 oddziały mniejszości narodowej – język niemiecki w kl. I, IV; 

10) w Szkole Podstawowej nr 21 prowadzone są: 

 dodatkowe godziny na zajęcia sportowe biathlon/biegi narciarskie w oddziałach na 

poziomie kl. IV-VI we współpracy z KS „Strzał”; 

11) w Szkole Podstawowej nr 28 prowadzone są oddziały gimnazjalne: 

 oddział sportowe: III (siatkówka /koszykówka chł.), 

 2 oddziały mistrzostwa sportowego w kl. III (biathlon; p. nożna), 

 2 godziny języka obcego prowadzonego w formie innowacji pedagogicznej w kl. III. 

12) Ognisko Pracy Pozaszkolnej: 

 Młodzieżowy Chór Miejski – CanticumNovum, 

 Młodzieżowa Orkiestra Miejska – CamerataNova; 
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13) Wodzisławskie Oświatowe Centrum Nauki: 

 pracownia mechatroniki, 

 pracownia stolarska, 

 pracownia krawiecka, 

 pracownia gastronomiczna, 

 pracownia ceramiki i rękodzieła; 

 pracownia malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii artystycznej, 

 pracownia chemiczno-fizyczna, 

 sala sensoryczna; 

14) Strategia Rozwoju Oświaty: 

 nauka gry w szachy w kl. III, 

 nauka programowania w kl. IV, 

 zajęcia z kreatywności we wszystkich szkołach i przedszkolach, 

 doradztwo zawodowe, 

 program dla gimnazjalistów „Uczeń w Urzędzie”, 

 program „Mała Ojczyzna”; 

15) Nauka pływania: 

 w klasach III szkół podstawowych realizowany program nauki pływania 

współfinansowany przez MSiT; 

16) Projekt „Kompetentnie wykształceni”: 

 realizowany w 12 szkołach; 

 467 godzin tygodniowo dodatkowych zajęć. 

3.4. Kultura i rekreacja 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury 

W swojej ofercie WCK posiada liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Współpracuje z innymi jednostkami, stowarzyszeniami oraz pasjonatami tworząc kulturalną 

przestrzeń miasta i regionu. Każdego roku placówka organizuje kilkaset wydarzeń 

kulturalnych, od tych wielkoformatowych jak Dni Miasta czy Reggae Festiwal – 

Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi, po te mniejszego formatu, jak wystawy czy koncerty 

edukacyjne. Każda z inicjatyw cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności. 
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W placówce działa 18 sekcji artystycznych Amatorskiego Ruchu Artystycznego oraz 

grupy dodatkowe. ARA skupia wokół muzyki, tańca, śpiewu i teatru ponad 840 członków. 

Przy WCK swoją działalność rozwijają takie sekcje jak: 

 

WCK proponuje dla każdego przedziału wiekowego takie działania jak: koncerty 

edukacyjne, spektakle teatralne i taneczne, spotkania filmowe w ramach programu „Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej” czy spotkania muzyczne z Małą Akademią Jazzu. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim działa  

w oparciu o uchwałę Nr XIV/173/99 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia  

30 grudnia 1999 r. oraz Statut jednostki. 

MOSiR „CENTRUM” funkcjonuje w trzech sferach: 

1. Utrzymanie oraz udostępnianie bazy sportowej znajdującej się w zarządzie MOSiR. 

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3. Szkolenie sportowe w zakresie szkółek sportowych. 

W zakresie utrzymania i udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej znajdującej się na 

terenie miasta MOSIR „CENTRUM” zarządza następującymi obiektami: 

Impresariat 

Kino „Pegaz” 

Punkt informacji turystycznej 

Dział projektów i animacji kulturalnej 

Amatorski Ruch Artystyczny 

Gazeta Wodzisławska 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” poza administrowaniem obiektami 

sportowymi pełni również rolę kreatora oraz organizatora wielu imprez sportowych  

i rekreacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Do najważniejszych wydarzeń rekreacyjno-

sportowych w 2018 r. należały: 

 XII Wodzisławski Półmaraton i Minimaraton, 

 IV Nocny Bieg z Gwiazdami, 

 9. Błękitna Wstęga Balatonu, 

 Cykl Sobotnich wyjazdów w góry, 

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w konkurencji BMX Racing, 

 Szkolne zawody pływackie, 

 Ekiden pływacki, 

 Zawody biathlonowe – „Biathlon dla każdego”, 

 XXVI Bieg Gazety Wodzisławskiej im. Leszka Kowalczyka, 

 Majówkowy Festiwal Sztafet Biegowych, 

 Warsztaty Extreme City 2018, 

 Turniej FIFA 2018, 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej, 

 Turniej tenisa stołowego, 

Stadion Miejski przy ul. Bogumińskiej 
8 wraz z boiskiem terningowym 

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy 
Wzgórza" 

Kryta Pływalnia "Manta" 

Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" 

Lodowisko miejskie o charakterze 
sezonowym 

Zespół boisk piłkarskich w dzielnicach 
miasta 
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 VI Turniej Mistrzów Białego Orlika, 

 Zawody saneczkarskie, 

 Warsztaty nauki jazdy na łyżwach, 

 Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”, 

 I Mistrzostwa gry w bule, 

 Świętojański Bieg dla Najmłodszych, 

 Wodzisławska bitwa na poduszki, 

 Czytanie w chacie solnej. 

MOSiR „CENTRUM” prowadzi ograniczone szkolenie sportowe w ramach szkółek 

sportowych w dyscyplinach, w których na terenie miasta nie działa żaden klub sportowy. 

Aktualnie MOSiR „CENTRUM” posiada dwie szkółki: pływacką „MANTA” i kolarską.  

3.5. Rynek pracy 

Na terenie Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. funkcjonowało 3 978 podmiotów 

gospodarki narodowej, w tym 189 podmiotów sektora publicznego oraz 3 765 podmiotów 

sektora prywatnego.  

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2018 r 

według sektorów własnościowych 
Rodzaj podmiotu Liczba 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 3 978 

sektor publiczny - ogółem 189 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 

95 

sektor publiczny - spółki handlowe 3 

sektor prywatny - ogółem 3 765 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

2 817 

sektor prywatny - spółki handlowe 343 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 

22 

sektor prywatny - spółdzielnie 11 

sektor prywatny - fundacje 14 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 

103 

Źródło: dane statystyczne GUS, 2018 r. 



Diagnoza  
 

 
25 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wodzisławia Śląskiego 5 349 osób 

wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 975 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - 

tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 374. 9,5% aktywnych zawodowo 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo), 43,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym 

(handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja  

i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

W 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim bez pracy pozostawało 153 mieszkańców, z czego 

90 osób to kobiety.  

Wykres  2. Liczba osób bezrobotnych w mieście, dane za rok 2018 

Źródło: sprawozdanie o rynku pracy, PUP 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim część osób 

bezrobotnych znajduje się w tzn. szczególnej sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że te osoby 

są przed 30 rokiem życia, bądź są długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia lub 

niepełnosprawne. 

Osób bezrobotnych przed 30 rokiem życia w 2018 r. w PUP było zarejestrowanych 

64, natomiast powyżej 50 roku życia – 28. Długotrwale bez pracy pozostawało 45 osób,  

a 9 było osobami niepełnosprawnymi. 
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Tabela 7. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dane za rok 2018 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

do 30 roku życia 64 

 w tym do 25 roku życia 43 

długotrwale bezrobotne 45 

powyżej 50 roku życia 28 

niepełnosprawni 9 

Źródło: sprawozdanie o rynku pracy, PUP 

Osoby bezrobotne zarejestrowane najczęściej brały udział w stażach (22 osoby) oraz 

pracach społecznie użytecznych (13 osób). 4 osoby bezrobotne odbyły szkolenie podnoszące 

kwalifikacje zawodowe. 

Wykres  3. Liczba osób pozostających bez pracy po ukończeniu działań z zakresu 

aktywizacji bezrobotnych 

Źródło: sprawozdanie o rynku pracy, PUP 

3.6. Potencjał do rozwiązywania problemów społecznych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

W 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 

zatrudnionych było 24 pracowników socjalnych pracujących w biurze i terenie. Jest to spadek 

liczby pracowników MOPS w porównaniu z latami 2015-2017. 
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Tabela 8. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych 
ROK Liczba pracowników socjalnych ogółem 

(praca w biurze i w terenie) 

w tym  w rejonach opiekuńczych 

(praca w terenie) 

2015 25 20 

2016 27 19 

2017 25 18 

2018 24 20 

2019 24 20 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2019 MPRiPS-03 

Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna prowadzona 

przez pracowników socjalnych, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc 

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, która jest 

obowiązkowym zadaniem własnym Gminy. 

Pracownicy socjalni w 2018 r. skierowali swoje działania do 499 rodzin.  

W porównaniu z latami 2015-2017 nastąpił spadek liczby rodzin objętych działaniami 

pracowników socjalnych.  

Tabela 9. Działania pracowników socjalnych 
Rok Liczba rodzin Działania 

2015 

 

   604  wsparcie finansowe 

 realizacja szeroko pojętej praca socjalna 

 pomoc osobom bezdomnym 

 współpraca z instytucjami zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej, np. placówki oświatowe, PCPR, Sąd 

Rejonowy, WPWD „Dziupla”, PUP 

 pomoc osobom doznającym przemocy 

 praca z rodzinami  wymagającymi pomocy zgodnie z 

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przeżywającymi trudności opiekuńczo-

wychowawcze 

 przygotowanie  i realizacja działań środowiskowych 

(festyny, imprezy, projekty systemowe itp.) 

2016 

 

601 

2017 

 

591 

2018 

 

499 

2019 

- stan na dzień 

31.03.2019 

291 

 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2019 MPRiPS-03 

Na przestrzeni lat 2015-2018 nastąpił spadek liczby rodzin i osób objętych pomocą 

społeczną. Najczęściej z pomocy MOPS korzystają rodziny z dziećmi, a najrzadziej – rodziny 

niepełne.  
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Tabela 10. Charakterystyka rodzin lub osób objętych pomocą społeczną 
CHARAKTERYSTYKA 

RODZIN 

Liczba 

rodzin 

Liczba rodzin 

z dziećmi 

Rodziny 

niepełne 

Rodziny 

rencistów i 

emerytów 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

2015 855 300 104 94 1 873 

2016 901 298 95 124 1 967 

2017 761 257 89 129 1 657 

2018 685 213 63 128 1 415 

2019 316 34 20 106 450 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2019 MPRiPS-03 

W 2018 r. zasiłki najczęściej przyznawano z powodu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby oraz ubóstwa. Również niepełnosprawność i bezrobocie stanowiły jedne z głównych 

przyczyn przydzielania zasiłku.  

 

Tabela 11. Powody przyznawania zasiłków 
Powody przyznania 2015 2016 2017 2018 2019 

Ubóstwo 70 374 403 329 178 

Sieroctwo 0 5 0 1 0 

Bezdomność 46  61  62 60  37 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

56 51 40 29 4 

Bezrobocie 383 352 323 237 85 

Niepełnosprawność 221 268 274 251 196 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

375 417 427 377 262 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo - 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa domowego- 

ogółem 

 

198 

 

183 

 

137 

 

110 

 

20 

W tym :  

rodziny niepełne 

74 64 56 40 9 

W tym:  

rodziny wielodzietne 

36 33 22 18 3 

Przemoc w rodzinie 19 20 15 10 1 

Alkoholizm 94 116 103 94 49 

Narkomania 14 16 12 12 8 

Trudności w 

przystosowaniu się po 

zwolnieniu z ZK 

12 11 9 9 2 

Zdarzenie losowe 2 2 1 1 0 

Sytuacja kryzysowa 2 1 0 0 0 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2019 MPRiPS-03 
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) współpraca z Biurem Spraw Społecznych przy konstruowaniu projektu Programu, 

2) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, 

3) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych z przepisami w zakresie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania, 

4) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych, 

5) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

6) przeprowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem 

alkoholowy oraz członkami ich rodzin. 

MKRPA w latach 2015-2018 sukcesywnie zmniejszała ilość wydawanych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 r. na terenie miasta funkcjonowały 94 punkty 

sprzedaży alkoholu w detalu oraz 59 lokali gastronomicznych. 

Tabela 12. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych i liczba wydanych 

zezwoleń 
rok  

Liczba punktów sprzedaży 
 

Wydane zezwolenia 

detal gastronomia detal gastronomia 

2015 93 66 292 167 

2016 92 63 275 168 

2017 95 52 281 145 

2018 94 59 265 131 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2018 z MKRPA 

W latach 2015-2018 MKRPA odbyła łącznie 94 posiedzenia oraz wysłała  

799 zaproszeń na posiedzenia. Na zaproszenie Miejskiej Komisji na posiedzenie 

odpowiedziało łącznie 441 osób. 
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Tabela 13. Praca MKRPA w latach 2015-2018 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2018 z MKRPA 

Na zlecenie MKRPA w latach 2015-2018 przeprowadzono 101 badań przez biegłych 

sądowych, jak również skierowano 110 wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego. 

Komisja skierowała do sądu łącznie 78 wniosków o doprowadzanie na badanie przez biegłych 

sądowych. 

Tabela 14. Działania MKRPA w latach 2015-2018 w stosunku do osób z problemem 

alkoholowym 

Źródło: dane uzyskane z sprawozdań za lata 2015-2018 z MKRPA 

Do zadań MKRPA należy realizacja Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem Programu na rok 2018 było 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczenie szkód zdrowotnych  

i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, 

promowanie postaw ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

Cele strategiczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018: 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

rok Ilość posiedzeń MKRPA Ilość wysłanych zaproszeń 

na posiedzenie MKRPA 

Ilość  

osób, które zgłosiły się na 

posiedzenie MKRPA 

2015 25 423 211 
2016 21 - - 
2017 24 -   97 

2018 24 376 133 
Łącznie  94 799 441 

rok Ilość przeprowadzonych 

badań przez biegłych 

sądowych 

Ilość wniosków  

do Sądu w sprawie leczenia 

odwykowego   

Ilość wniosków do Sądu w sprawie 

doprowadzenia na badanie przez 

biegłych sądowych 

2015 32 34 19 
2016 36 14 9 
2017 16 29 22 
2018 17 33 28 

Łącznie 101 110 78 
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 Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe. 

 Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Ograniczenia dostępności do alkoholu. 

Dysponenci środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych: 

 Biuro Kultury Sportu i Zdrowia, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 sfinansowano świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnień 

od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wykraczające poza 

zakres kontraktu z NFZ. 

W związku z powyższym nawiązano współpracę z „FENIX” Psychoterapia 

Uzależnień Sp. Z. o. o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na realizacje świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii 

uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. W ramach zadań: 

1) udzielono świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu  

(tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie 

ambulatoryjnym lub stacjonarnym: 

 sesja psychoterapii indywidualnej – 11 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 11 

 sesja psychoterapii grupowej – 27 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 162 

 trening psychologiczny – 4 godziny, objętych osób świadczeniem: 40 

 porada diagnostyczna – 88 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 88 

 porada terapeutyczna – 42 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 42 

 grupa wsparcia – 18 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 108 

2) udzielono świadczeń z zakresu terapii dla osób uzależnionych, w tym wczesnej diagnostyki 

i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie: 
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 sesja psychoterapii indywidualnej – 128 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 

128 

 sesja psychoterapii grupowej – 46 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 276 

 trening psychologiczny – 12 godzin, objętych osób świadczeniem: 120 

 porada diagnostyczna – 67 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 67 

 porada terapeutyczna – 110 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 110 

 grupa wsparcia – 20 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 120 

3) udzielono świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej 

uzależnieniem: 

 sesja psychoterapii indywidualnej – 14 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 14 

 sesja psychoterapii grupowej – 6 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 36 

 trening psychologiczny – 5 godzin, objętych osób świadczeniem: 50 

 porada diagnostyczna – 26 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 26 

 porada terapeutyczna – 44 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 44 

 grupa wsparcia – 2 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 12 

4) udzielono świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych: 

 sesja psychoterapii indywidualnej –  45 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 

45 

 sesja psychoterapii grupowej – 30 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 180 

 trening psychologiczny –  13 godzin, objętych osób świadczeniem: 130 

 porada diagnostyczna –  33 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 33 

 porada terapeutyczna –  66 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 66 

 grupa wsparcia –  2 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 12 

5) udzielono świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i 

opiekunów dzieci i młodzieży: 

 sesja psychoterapii indywidualnej – 12  godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 

12 

 sesja psychoterapii grupowej – 6 godzin, liczba objętych osób świadczeniem: 36 

 porada diagnostyczna –   25 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 25  

 porada terapeutyczna –  33 godziny, liczba osób objęta świadczeniem: 33 

 grupa wsparcia –  20 godzin, liczba osób objęta świadczeniem: 120 
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Punkty konsultacyjny 

Na podstawie zarządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku Prezydenta Miasta przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej powstał Punkt Konsultacyjny, którego siedziba mieści 

się przy  ul. Ks. Konstancji 2/1. 

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i świadczone są bezpłatnie. 

Głównym celem Punktu Konsultacyjnego jest poradnictwo w zakresie pomocy 

psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej. Działalność Punktu Konsultacyjnego 

nastawiona jest przede wszystkim na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie 

uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób  

i rodzin korzystających z jego usług. Specjaliści Punktu Konsultacyjnego przyjmują  

w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

W 2018 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym funkcjonowały dyżury specjalistów: 

psychiatry, psychologa oraz prawnika. 

Ilość przeprowadzonych konsultacji z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii klientów: 

1. Prawnik: 

 osoby z problemem alkoholowym – 4 

 dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni 

oraz DDA) – 20 

 osoby doznające przemocy w rodzinie – 38 

 osoby stosujące przemoc w rodzinie - 0 

2. Psycholog: 

 osoby z problemem alkoholowym – 2 

 dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni 

oraz DDA) – 8 

 osoby doznające przemocy w rodzinie – 2 

 osoby stosujące przemoc w rodzinie – 0 

3. Psychiatra: 

 osoby z problemem alkoholowym – 9  
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 dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym ( w tym współuzależnieni 

oraz DDA) – 15 

 osoby doznające przemocy w rodzinie – 27 

 osoby stosujące przemoc w rodzinie – 0 

W 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 283 porady. 

Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” 

„Dziupla” jest placówką pomocy społecznej typu wsparcia dziennego, dla której 

organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski. W mieście funkcjonują cztery świetlice 

działające w ramach Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla": Świetlica 

przy ul. Jana 17 wraz z Klubem Młodzieżowym, Świetlica nr 3 z siedzibą przy  

ul. Kokoszyckiej, Świetlica nr 4 w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 4 na 

Wilchwach oraz Świetlica nr 5 w Turzyczce. Świetlice czynne są przez cały rok - również  

w okresie wakacji i ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00  

do 18.00, a także w soboty od 9.00 do 13.00. 

Celem działalności placówki jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom 

potrzebującym pomocy, w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej, wspieranie rodziny  

w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, prowadzenie działań profilaktycznych mających 

zapobiec niedostosowaniu społecznemu i patologiom. 

 „Dziupla” organizuje: 

 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, 

 pracę z rodziną. 

Na zajęciach są podejmowane: 

 działania opiekuńczo wychowawcze, w tym pomoc w nauce, organizowanie czasu 

wolnego, rozwój zainteresowań i talentów, 

 działania specjalistyczne, 

 działania profilaktyczne. 

W pracy z wychowankiem są realizowane programy wychowawczo – profilaktyczne, 

profilaktyczno – edukacyjne ukierunkowane na: 

 rozwój osobowości, 

 rozwój moralno – etyczny, 

 rozwój kontaktów interpersonalnych w rodzinie i w środowisku, 
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 rozwój prozdrowotny, 

 rozwój zdolności intelektualnych i artystycznych, 

 rozwój kulturalny. 

Praca z rodziną obejmuje m.in.: 

 organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, 

 prowadzenie asysty rodzinnej, 

 organizowanie pomocy prawnej, 

 organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie. 

Asysta rodzinna to nowa metoda pracy z rodziną, polegająca na wspieraniu rodziny,  

w której występują trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę.  

Na podstawie planu pracy opracowanego wspólnie z rodziną i skonsultowanego  

z pracownikiem socjalnym asystent m.in.: 

 udziela rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych, 

 wspiera aktywność społeczną rodziny, 

 pomaga w załatwianiu spraw urzędowych. 

Pomoc psychologiczna 

Do głównych zadań realizowanych przez psychologa WPWD „Dziupla” należą: 

 wspieranie i terapia dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych 

doświadczeń (takich jak: przemoc w rodzinie, poważna choroba lub śmierć bliskich, 

przemoc seksualna, rozstanie rodziców), 

 wspieranie i terapia dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, 

 terapia rodzinna, 

 psychoedukacja rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych, komunikacji 

interpersonalnej, problemów wychowawczych, przemocy, zaburzeń psychicznych  

i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji. 

Z oferty „Dziupli” w 2018 roku skorzystało 129 dzieci. Średnia obecność na zajęciach 

wynosiła 31 dzieci na dzień. 
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Organizacje pozarządowe 

Na terenie Wodzisławia Śląskiego działa 25 organizacji pozarządowych z zakresu 

polityki społecznej. Celem ich działań jest integracja społeczna wodzisławian oraz pomoc 

osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej. Są to takie organizacje jak: 

 Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” 

 Fundacja Szkolna Ekonomik 

 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wodzisławskiej 

 Stowarzyszenie „Lepsze jutro dla Górnioka” 

 Stowarzyszenie „Przejrzysty Wodzisław” 

 Stowarzyszenie Nasz Wodzisław 

 Stowarzyszenie Braci Górniczej 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Oddział Wodzisław 

Śląski 

 Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław 

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wodzisław 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

 Wspólnota Samorządowa na rzecz Demokracji 

 Stowarzyszenie Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza - Jednostka 

Strzelecka 2023 

 Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. 

 Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” 

 Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 Komitet Odnowy Wodzisławia Śląskiego 

 Ruch na Rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi Wodzisławskiej 

 Forum Ziemi Wodzisławskiej 

 Krajowe Obywatelskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych Samoobrona 

 Liga Ochrony Społeczeństwa 
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 Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Przyjazna Droga” 

 Fundacja Fenix- „POWSTAŃ DO ŻYCIA” 

 Fundacja Medhouse 

 Fundacja Dar Serca 

 

Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na zapoznanie się z sytuacją społeczną Miasta 

Wodzisław Śląski. Zebrane dane stanowiły wstęp do przeprowadzenia badań własnych, 

których wyniki zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach. 
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4. BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA TERENIE 

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

 

4.1. Struktura badanej próby  

 badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Wodzisławia Śląskiego 

wzięło udział 904 mieszkańców. Spośród badanych 72% stanowiły kobiety,  

a 28% mężczyźni. 

Wykres  4. Płeć: 

 
Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły osoby między 36 a 45 rokiem 

życia - 25%. Ankietowani w wieku 46-55 lat tworzyli grupę 22% badanych, natomiast 

respondentów między 26 a 35 rokiem życia było 21%. 14% badanej populacji miało mniej niż 

25 lat, a 13% było między 56 a 65 rokiem życia. Więcej niż 65 lat miało 5% ankietowanych 

mieszkańców. 

Wykres  5. Wiek: 
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Spośród badanych 46% posiada wykształcenie wyższe. Z deklaracji 28% 

respondentów wynika, że zdobyło wykształcenie średnie lub pomaturalne, 16% - zawodowe, 

a 10% - podstawowe. 

Wykres  6. Wykształcenie: 

 
Analizując strukturę zatrudnienia badanej społeczności, zauważamy, że w badaniu 

diagnozującym problemy społeczne na terenie Wodzisławia Śląskiego wzięli udział 

przedstawiciele różnych zawodów, którzy zatrudnienie znaleźli m.in. w instytucjach 

publicznych, przedsiębiorstwach prywatnych, właściciele własnych działalności 

gospodarczych, jak również osoby bezrobotne i emeryci/renciści. 

Wykres  7. Miejsce zatrudnienia: 
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Dobrze swoją sytuację materialną ocenia 59% badanych, zaś 27% twierdzi, iż nie jest 

ani dobra ani zła. 8% mieszkańców miasta bardzo dobrze ocenia swoją sytuację materialną, 

natomiast 5% uważa, że jest ona zła, a 1% - bardzo zła.  

Wykres  8. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 

Zdecydowana większość badanych jest żonata/zamężna - 63%, zaś 25% jest panną/ 

kawalerem. 7% respondentów jest po rozwodzie, natomiast 4% jest wdową/wdowcem. 

Wykres  9. Stan cywilny: 
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4.2. Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

Pierwszym, diagnozowanym problemem społecznym w Wodzisławiu Śląskim był 

problem alkoholowy. W niniejszym podrozdziale przedstawiono tę kwestię z punktu widzenia 

mieszkańców, a także podjęto próbę oszacowania skali zjawiska oraz sprawdzenia wiedzy 

ankietowanych dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.  

Celem określenia skali problemów alkoholowych w mieście, poprosiliśmy dorosłych 

mieszkańców o oszacowanie jak często spożywają alkohol. Spośród ankietowanych,  

27% deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, zaś 35% badanych pije napoje alkoholowe kilka 

razy w roku. 29% respondentów sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, a 7% kilka razy  

w tygodniu. 2% ankietowanych po napoje alkoholowe sięga codziennie. 

Tabela 15. Jak często spożywa Pan/i alkohol? 
 % Liczba osób 

codziennie 2% 21 

kilka razy w tygodniu 7% 59 

kilka razy w miesiącu 29% 263 

kilka razy w roku 35% 316 

nie piję alkoholu  27% 245 

          Analizując popularność napojów alkoholowych wśród dorosłych mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego, można zauważyć, iż wino - 59% oraz piwo - 48% to najczęściej 

wybierane alkohole. Mieszkańcy sięgają również po wódkę - 21%, nalewki i likiery - 14%, 

alkohol własnej roboty - 5% oraz alkohol spoza legalnego źródła.  

Wykres  10. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej?  
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Na kolejne pytania dotyczące spożywania alkoholu odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż spożywają alkohol. 

 

W diagnozie alkoholizmu, obok częstotliwości spożywanych trunków, istotnym 

wskaźnikiem tego problemu są także dzienne porcje spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu 

opisywać można w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji 

standardowej. Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. 

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml 

piwa o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40%
13

.  

          Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 63% wypija zwykle 1-2 jednostki alkoholu, 

25% ankietowanych 3-4 porcje, a 7% badanych deklaruje spożycie 5-7 porcji dziennie.  

3% badanych wypija 8-10 porcji alkoholu, a 2% - 11-13 i więcej.  

Tabela 16. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije? 

Porcja to szklanka piwa (250ml ), lampka wina (100 ml), kieliszek wódki (30 ml). 
 % Liczba osób 

1-2 63% 411 

3-4 25% 162 

5-7 7% 48 

8-10 3% 21 

11-13 i więcej 2% 15 

 Mieszkańcy miasta zostali zapytani o powody, z jakich sięgają po alkohol. Większość 

pije dla towarzystwa - 57%. Często badani piją napoje wysokoprocentowe, ponieważ lubią 

jego smak - 33%, jak również bez konkretnego powodu - 17%. Część badanej społeczności 

pije alkohol aby lepiej się bawić – 14%, 7% - by złagodzić stres, zaś 5% chce w ten sposób 

zapomnieć o problemach. 3% sięga po napoje wysokoprocentowe pod wpływem znajomych, 

a 1% mieszkańców deklaruje, że alkoholu używa do zmniejszania objawów kaca.  

 

 

 

 

 

                                                      
13

 http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza,  



Diagnoza  
 

 
43 

Wykres  11. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol?  

  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Badani mieszkańcy najczęściej alkohol spożywają w domu – 68% oraz u znajomych – 

50%. 26% respondentów deklaruje, że napoje wysokoprocentowe piją w pubie/ restauracji/ 

kawiarni, 8% wskazało na świeże powietrze, a 1% w pracy oraz pod sklepem.  

Wykres  12. Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Pracownik, który stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, nie może wykonywać 

pracy. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy 

w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy albo 
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osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia takiego pracownika do 

wykonywania pracy. Nietrzeźwość pracownika w pracy może zostać potraktowana jako 

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych także wtedy, gdy takie zachowanie 

pracownika nie spowodowało dla pracodawcy szkody ani żadnych innych następstw.  

Z deklaracji badanych wynika, że 92% respondentów nigdy nie pracowało w stanie 

odurzenia alkoholowego. 5% badanych przyznało, że zdarza im się rzadko pracować pod 

wpływem alkoholu, a po 1% wskazało na odpowiedź czasami, często i bardzo często.  

Z danych wynika, że 8% respondentów wykonywało swoje obowiązki w pracy pod wpływem 

alkoholu, co wskazuje na nieprzestrzeganie elementarnych przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, co grozi utratą zdrowia lub życia. 

Tabela 17. Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem 

alkoholu? 

 % Liczba osób 

bardzo często 1% 4 

często 1% 5 

czasami 1% 9 

rzadko 5% 36 

nigdy 92% 605 

Polskie ustawodawstwo wyróżnia dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi – stan po 

użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Jazda pod wpływem może być wykroczeniem, za 

które grozi kara aresztu lub grzywny, albo przestępstwem, za które grozi kara grzywny, 

ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. 

Z deklaracji mieszkańców miasta wynika, że 93% badanych nigdy nie prowadziło 

pojazdu pod wpływem alkoholu. 5% badanej populacji raz zdarzyło się być kierowcą 

samochodu po spożyciu napoju wysokoprocentowego, a 2% zdarza się to sporadycznie.  

Tabela 18. Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu? 

 % Liczba osób 

nigdy mi się to nie zdarzyło 93% 611 

raz mi się to zdarzyło 5% 31 

zdarza mi się to sporadycznie 2% 14 

zdarza mi się to często 0% 3 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, żaden z badanych mieszkańców nigdy nie 

został zatrzymany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. 
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Wykres  13. Czy był Pan/i kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości? 

 
Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

W kolejnym pytaniu, badani mieli określić, czy byli świadkami sytuacji w której ktoś 

prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, 64% nigdy 

nie widziało, aby osoba nietrzeźwa prowadziła pojazd, zaś 22% zdarzyło się to rzadko.  

12% jest zdania, że czasami dochodzi do sytuacji, że osoba nietrzeźwa prowadzi pojazd,  

a 1% wskazał na odpowiedź czasami. 

Wykres  14. Czy zdarzyło się Panu/i być świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził 

pojazd pod wpływem  alkoholu? 

 

Nadużywanie alkoholu w czasie ciąży związane jest z występowaniem zaburzeń  

u dzieci. Alkohol przenika do krwi płodu w takim samym stężeniu jak do krwi matki, 

powodując m.in.: płodowy zespół alkoholowy, zwiększenie ryzyka poronienia oraz porodu 

przedwczesnego, ryzyko komplikacji porodowych, zaburzenia w rozwoju mózgu dziecka  

i układu nerwowego, osłabienie rozwoju komórek płodu, uszkodzenie mięśni, skóry, 

gruczołów, kości i zębów, osłabienie rozwoju płuc, powoduje zaburzenia rozwoju wzrostu, 

zaburzenia emocjonalne, zaburzenia mowy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, 

leukemię, wady nerek, problemy ze słuchem i wzrokiem. 
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 Interesująca wydaje się kwestia poglądu badanej społeczności na szkodliwość picia 

alkoholu w ciąży. 94% badanych zauważa, iż ma ono negatywny wpływ na rozwój dziecka. 

Znaczące jest, że 4% ankietowanych deklaruje brak wiedzy na temat szkodliwości picia 

napojów wysokoprocentowych w ciąży, natomiast 3% twierdzi, że spożywanie alkoholu  

w ciąży nie wpływa na rozwój płodu.  

Wykres  15. Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka? 

 
Jak wygląda kwestia picia alkoholu przez kobiety w ciąży na terenie Wodzisławia 

Śląskiego? Część badanych nie potrafiła określić, czy widziała kobiety ciężarne spożywające 

napoje wysokoprocentowe - 15%, a 60% podaje, że nie spotkało się z taką sytuacją. Jednak  

aż 25% ankietowanych spotkało na terenie miasta kobiety w ciąży, które piły alkohol.  

Wykres  16. Czy widział/a Pan/i kobiety w ciąży spożywające alkohol na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 
W diagnozie problemu alkoholizmu na terenie miasta pomocna może okazać się 

opinia mieszkańców dotycząca skali jego występowania. 26% badanych twierdzi, iż spożycie 
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alkoholu w ich miejscowości jest stałe, 25% zauważa, że wzrasta, a 4% twierdzi, iż maleje. 

46% badanych nie ma zdania na ten temat. 

Wykres  17. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i 

miejscowości: 

 

4.3. Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

 Kolejny blok tematyczny dotyczy problemu nikotynowego. W pierwszym pytaniu 

badani mieli określić, jak często palą papierosy. Ponad połowa mieszkańców miasta - 76% 

deklaruje, że nigdy nie paliła papierosów, zaś 13% twierdzi, że codziennie po nie sięga. Kilka 

razy w tygodniu z wyrobów tytoniowych korzysta 4% badanych, 2% pali kilka razy  

w miesiącu. 5% ankietowanych mieszkańców po papierosy sięga kilka razy w roku. 

Tabela 19. Jak często pali Pan/i papierosy? 

 % Liczba osób 

codziennie 13% 117 

kilka razy w tygodniu 4% 37 

kilka razy w miesiącu 2% 19 

kilka razy w roku 5% 45 

nigdy 76% 686 

Na kolejne pytanie dotyczące palenia papierosów odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż palą papierosy. 

Spośród osób, które zdeklarowały się jako palące, mniej niż 5 papierosów wypala  

16% badanych, 24% pali od 6 do 15 sztuk dziennie, a 10% pali 16-25 papierosów.  

37% respondentów nie pali każdego dnia. 
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Tabela 20. Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? 
 % Liczba osób 

trudno powiedzieć, nie palę codziennie 37% 80 

poniżej 5 sztuk 16% 34 

6-15 sztuk 24% 52 

16-25 sztuk 10% 22 

nie wiem, nie liczę 14% 30 

Badani na pytanie o motywacje do podjęcia palenia papierów podali, że palą  

dla przyjemności - 43%. 33% ankietowanych pali w towarzystwie i przy alkoholu.  

24% respondentów po wyroby tytoniowe sięga w stresujących sytuacjach, a 14% - ze 

znudzenia i dla zabicia czasu. 

Wykres  18. Kiedy najczęściej sięga Pan/i po papierosa?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Jak wynika z analizy danych, większość palaczy papierosów nie podejmowało prób 

zerwania z nałogiem - 54%, zaś 9% nie miało takich prób, ale planują w przyszłości.  

20% mieszkańców ma za sobą jednokrotną próbę rzucenia palenia, ale nieskuteczną, 

natomiast 16% wiele razy podejmowało wysiłki, lecz bez rezultatu. 

Tabela 21. Czy próbował/a Pan/i kiedykolwiek rzucić palenie? 
 % Liczba osób 

nigdy nie próbowałem 54% 118 

nie, ale zamierzam spróbować 9% 20 

tak, raz, ale nie udało mi się 20% 44 

tak, wiele razy, ale nie udało mi się 16% 35 

Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

Kolejnym pytaniem z zakresu palenia papierosów było określenie szkodliwości ich 

nadużywania dla zdrowia. Większość ankietowanych odpowiedziało, że palenie papierosów 
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jest bardzo szkodliwe - 67%, a 27% jest zdania, że są one szkodliwe. Wskazuje to na 

świadomość palaczy, że mają do czynienia ze substancją szkodzącą ich zdrowiu i przynoszącą 

spustoszenie w organizmie. 4% badanych twierdzi, że używanie tytoniu jest w małym stopniu 

szkodliwe dla zdrowia. 

Wykres  19. Jak ocenia Pan/i szkodliwość palenia papierosów dla zdrowia? 

 
 

4.4. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

 W kolejnym bloku tematycznym poruszono problem używania narkotyków  

z perspektywy dorosłych mieszkańców. Celem było poznanie opinii oraz doświadczeń 

respondentów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.  

 W pierwszym pytaniu ankietowani zostali zapytani o zażywanie narkotyków.  

5% badanych ma za sobą inicjację narkotykową, gdzie 2% z nich zażywa środki 

psychoaktywne kilka razy w roku, 1% raz w miesiącu, kolejny 1% kilka razy w miesiącu. 

Jednokrotnie narkotyki zażywał 1% badanych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

Tabela 22. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki w 

celu odurzania)? 
 % Liczba osób 

nie zażywam  95% 860 

codziennie lub prawie codziennie 0% 4 

raz w tygodniu 0% 2 

raz w miesiącu 1% 6 

kilka razy w miesiącu 1% 5 

kilka razy w roku 2% 15 

zażywałem/am jednokrotnie 1% 12 

Na kolejne pytanie dotyczące zażywania narkotyków odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że miały z nimi styczność. 
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Badani mieszkańcy mający za sobą inicjację narkotykową, najczęściej sięgają po 

marihuanę – 89%, amfetaminę – 18% oraz środki nasenne – 9%. W dalszej kolejności 

respondenci wskazali na  leki – 5%, LSD – 2%, grzyby halucynogenne – 2%, ekstazy – 2%, 

sterydy – 2% i dopalacze - 2% 

Tabela 23. Proszę zaznaczyć na poniższej liście, które substancje psychoaktywne 

stosował/a Pan/i? 
 % Liczba 

osób 

marihuana 89% 39 

amfetamina 18% 8 

kokaina 0% 0 

LSD 2% 1 

grzyby halucynogenne 2% 1 

ekstazy 2% 1 

środki nasenne 9% 4 

sterydy 2% 1 

leki 5% 2 

dopalacze 2% 1 

inne 0% 0 

Mieszkańcy miasta zostali poproszeni o podanie powodu z jakiego sięgnęli po 

narkotyki. Odpowiedzieli, że wzięli je, ponieważ chcieli się lepiej bawić – 43%, jak również 

kierowała nimi ciekawość - 40%. Badani w dalszej kolejności wskazali na dotrzymanie 

towarzystwa – 23%, złagodzenie stresu - 20%, wpływ znajomych – 13%, zapomnienie  

o problemach - 8% oraz zażywali je bez konkretnego powodu - 3%. 

Wykres  20. Z jakich powodów sięgnął/ęła Pan/i po wyżej wymienione substancje 

psychoaktywne? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       
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Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

Na pytanie dotyczące możliwości pozyskania narkotyków na terenie zamieszkiwanej 

miejscowości, większość respondentów odpowiedziało, że nie wie czy istnieje możliwość 

zakupu narkotyków – 63%. Część mieszkańców społeczności twierdzi, że jest łatwy dostęp 

do środków psychoaktywnych - 16%, natomiast 15% badanych podaje, że są trudno dostępne. 

Dla 5% badanych narkotyki są całkowicie niedostępne. 

Wykres  21. Jak ocenia Pan/ i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 
Ankietowani w pytaniu o możliwość pozyskania dopalaczy na terenie miejsca 

zamieszkania, mieli ocenić czy istnieją trudności w ich zdobyciu. 11% badanych twierdzi,  

że pozyskanie dopalaczy jest łatwe, natomiast trudno dostępne są w opinii 14%.  

6% mieszkańców uważa, że dopalacze w ich miejscu zamieszkania są całkowicie 

niedostępne. 68% badanej społeczności nie potrafi ocenić, czy można pozyskać dopalacze  

w miejscu ich zamieszkania. 

Wykres  22. Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i 

miejscowości? 
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W odniesieniu do wcześniejszego pytania, poproszono respondentów o wskazanie, 

gdzie w swojej miejscowości mogą nabyć narkotyki lub dopalacze. 82% mieszkańców 

odpowiedziało, że nie zna takich miejsc. Wynikać to może z obawy o poniesienie 

konsekwencji prawnych przez siebie, bądź z obawy przed osobami rozprowadzającymi 

substancje psychoaktywne. Pozostali mieszkańcy uważają, że środki psychoaktywne można 

dostać na osiedlu – 7%, w centrum miejscowości - 6%, na dyskotece - 6%, w szkole, przed 

szkołą - 2%. 6% badanej społeczności zna konkretna osobą handlującą narkotykami i/lub 

dopalaczami. 

Wykres  23. Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości gdzie można zakupić 

narkotyki lub dopalacze? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

 

4.5. Problem przemocowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

Problem przemocowy to kolejne zagadnienie poruszane w niniejszej diagnozie.  

Ma ono na celu nie tylko oszacowanie liczby rodzin zagrożonych przemocą domową,  

ale także sprawdzenie czy mieszkańcy wiedzą, czym jest przemoc i jakie zachowania 

klasyfikuje się jako zachowania przemocowe. 

Warto zwrócić uwagę, że 23% badanych zna osobę w swoim otoczeniu 

doświadczającą przemocy w domu. 54% ankietowanych nie zna takich osób, natomiast  

22% nie posiada wiedzy na ten temat. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

nie znam takich miejsc

na osiedlu

w centrum miejscowości

na dyskotece

w siłowni

w szkole, przed szkołą

znam konkretną osobę

inne

82% 

7% 

6% 

6% 

0% 

2% 

6% 

1% 



Diagnoza  
 

 
53 

Wykres  24. Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą 

przemocy w swoim domu? 

 
Większość badanych twierdzi, że problem przemocy związany jest z nadużywaniem 

alkoholu - 91%. 51% ankietowanych stosowanie przemocy wiąże z zażywaniem narkotyków, 

44% z zażywaniem dopalaczy, 25% z chorobami i wykluczeniem społecznym, a 15%  

z zażywaniem leków.  

Tabela 24. Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z:  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Długotrwałe pozostawanie w kręgu destrukcyjnego oddziaływania przemocy wiąże się  

z przeżywaniem bardzo silnych i trudnych emocji, które mają wpływ na sposób myślenia  

o sobie ofiar, świadków i sprawców oraz na ich relacje z otoczeniem. Groźne jest to, że skutki 

psychologiczne pozostawania w relacji opartej na przemocy obserwujemy jeszcze po wielu 

latach od jej zakończenia. 

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na podstawie wieloletnich badań, 

prowadzonych w różnych krajach świata, stwierdziła że przemoc, zarówno ze strony 

dorosłych, jak i przemoc rówieśnicza, stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. Jest również przyczyną urazów fizycznych i może 

prowadzić do śmierci. Przemoc ze strony rówieśników jest uznawana za najpoważniejszy 
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czynnik ryzyka związany ze szkołą, wpływający na rozwój różnorodnych problemów  

w obszarze zdrowia psychicznego i jego zaburzeń. 

 Badani mieszkańcy zostali zapytani, czy zdarzyło się im doświadczyć przemocy. 

Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 13% ankietowanych, natomiast większość - 87% nie 

ma takich doświadczeń.  

Tabela 25. Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy? 
 % Liczba osób 

tak 13% 122 

nie 87% 782 

Na kolejne pytanie dotyczące doświadczenia przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż doświadczyły przemocy. 

Osoby które doświadczyły przemocy, przyznały że była to przemoc psychiczna - 69%. 

66% badanych doświadczyło przemocy fizycznej, 10% - zaniedbania, 6% ekonomicznej,  

a 5% - seksualnej.  

Wykres  25. Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Osoby które doznały przemocy twierdzą, że sprawcą był przede wszystkim ojciec - 

42%. Pozostali wskazali na partnera/partnerkę - 34%, matkę - 18%, dziadków – 5%, brata -

2% i siostrę – 1%. Inne osoby stosowały przemoc w stosunku do 23% ankietowanych.  
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Wykres  26. Kto stosował wobec Pana/i przemoc?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Następne pytanie dotyczy całości grupy badawczej. 

W kolejnym pytaniu badani mieli określić, czy zdarzyło się im zastosować 

zachowania przemocowe wobec innej osoby. Jak wynika z analizy danych, 7%  respondentów 

dopuściło się zachowań przemocowych w stosunku do innych osób. Większość - 93% nie ma 

takich doświadczeń. 

Tabela 26. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji gdzie zastosował/a Pan/i zachowania 

przemocowe wobec drugiej osoby? 

 % Liczba osób 

tak 7% 59 

nie 93% 845 

Na kolejne pytanie dotyczące stosowania przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że stosowały zachowania 

przemocowe wobec innych osób. 

Osoby które dopuściły się zachowań przemocowych, twierdzą, że stosowały przemoc 

fizyczną - 67%, jak również psychiczną - 28%. Zaniedbania osób trzecich dopuściło się 12% 

badanych, przemocy ekonomicznej – 5%, seksualnej – 2%. 
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Wykres  27. Jakiego rodzaju zastosował Pan/i  przemoc?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

30% sprawców przemocy dopuściło się jej w stosunku do partnera/partnerki, 

natomiast 28% w stosunku do rodzeństwa. 26% ankietowanych wskazało na dzieci, 7% na 

rodziców, 5% na dziadków, a 23% na inne osoby. 

Wykres  28. W stosunku do kogo zastosował/a Pan/i zachowanie przemocowe?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Jak wynika z analizy danych, zdecydowana większość sprawców przemocy - 84% 

deklaruje, że w momencie jej dokonywania nie znajdowało się pod wpływem substancji 

odurzających. 9% z nich wskazało na alkohol, 5% na narkotyki, a 2% na inne substancje. 
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Wykres  29. Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem wymienionych środków 

psychoaktywnych? 

 
Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

12% badanej społeczności twierdzi, że stosowanie przemocy można usprawiedliwić, 

natomiast 73% jest zdania, iż nie ma wytłumaczenia dla zachowań przemocowych.  

15% ankietowanych nie wypowiedziało się jednoznacznie na ten temat. 

Wykres  30. Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie 

przemocy? 

 
Ponad połowa badanych - 72% uważa, że stosowanie kar fizycznych w stosunku do 

dziecka nie jest dobrą metodą wychowawczą, co potwierdzają liczne badania naukowe, które 

wskazują, że skutkiem tego jest obniżenie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem. 

11% popiera praktykowanie karania fizycznego dzieci, zaś 17% nie ma zdania na ten temat. 
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Wykres  31. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest 

dobrą metodą wychowawczą? 

 

4.6. Problem hazardowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

 

W kolejnym bloku tematycznym zostanie poruszona tematyka uzależnienia 

behawioralnego jakim jest hazard. Hazard należy do grupy uzależnień od czynności, gdzie to 

nie substancje psychoaktywne prowadzą od uzależnienia lecz powtarzające się czynności 

związane z grami na pieniądze. Hazard, podobnie jak inne uzależnienia behawioralne, nie jest 

niestety powszechnie postrzegany jako poważny problem dla zdrowia publicznego, chociaż 

jego koszty zdrowotne i społeczne są duże zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. 

Wiadomo bowiem, że jest źródłem licznych problemów związanych ze zdrowiem 

psychicznym oraz fizycznym, problemów rodzinnych i małżeńskich, problemów 

finansowych, problemów zawodowych i z nauką oraz licznych problemów prawnych. 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, 23% mieszkańców gra w gry na pieniądze. 

Większość respondentów – 77% twierdzi, że nie podejmuje się gier na pieniądze. 

Tabela 27. Czy grał/a Pan/i w gry na pieniądze? 

 % Liczba osób 

tak 23% 211 

nie 77% 693 

Na kolejne pytanie dotyczące grania w gry na pieniądze odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że grają w te gry. 

Większość badanych uprawiających hazard podaje, że najczęściej obstawiają zakłady 

lotto - 84%, w następnej kolejności dokonują zakupu zdrapek - 65% i grają na automatach -  
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20%. W dalszej kolejności wymienili zakłady bukmacherskie - 19%, loterie SMS - 17%, 

pokera - 10% i ruletkę - 8%. 

Tabela 28. Czy grał/obstawiał/ Pan/i którąś z wymienionych gier/loterii?  
 TAK NIE 

 % Liczba 

osób 

% Liczba 

osób 

Ruletka 8% 17 92% 194 

Lotto 84% 178 16% 33 

Zdrapki 65% 138 35% 73 

Poker 10% 22 90% 189 

Gra na automatach 20% 42 80% 169 

Zakłady bukmacherskie 19% 40 81% 171 

Loterie SMS 17% 36 83% 175 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Najczęściej obstawiane kwoty przez ankietowanych w grach na pieniądze są mniejsze 

niż 10 zł - 60%. W dalszej kolejności ankietowani wskazali na sumy między 10 a 50 zł - 27%. 

Część mieszkańców deklaruje, że zdarza się im przeznaczać na gry 50-200 zł - 11%, a nawet 

przekraczające 1000 zł - 2%. 1% badanych wskazał na inne sumy pieniężne, bliżej nie 

określone przeznaczane na hazard. 

Tabela 29. Za jakie sumy Pan/i grał/a? 
 % Liczba osób 

mniej niż 10 zł 60% 126 

10-50 zł 27% 56 

50-200 zł 11% 24 

200-1000 zł 0% 0 

więcej niż 1000 zł 2% 4 

inne 0% 0 

Patologiczny hazard podobnie jak inne uzależnienia niesie za sobą poważne 

konsekwencje. W kolejnym pytaniu badani mieli określić, czy w związku z uprawianiem gier 

na pieniądze ponieśli konsekwencje. Zdecydowana większość – 97% twierdzi, iż nie miała 

przykrych doświadczeń związanych z grami hazardowymi, natomiast 2% mieszkańców miało 

problemy finansowe.  
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Wykres  32. Czy stracił Pan/i pracę lub miał/a poważne problemy w związku z 

uprawianiem hazardu? 

 
 

W ciągu ostatniego roku przed badaniem w związku z grami hazardowymi 8% 

respondentów wydało dużo więcej pieniędzy na gry niż planowało, 5% po przegraniu 

pieniędzy wróciło następnego dnia, aby się „odegrać”. Część badanych – 3%, w związku  

z grami na pieniądze czuło potrzebę stawiania coraz większej sumy pieniędzy, aby osiągnąć 

satysfakcjonujący stopień pobudzenia, jak również czuło się źle, gdy próbowało ograniczyć 

lub zaprzestać granie. Kolejne 3% podaje, że przez granie hazardowe okłamało rodzinę, jak 

również wzięło bez pozwolenia i wydało pieniądze na hazard, które były przeznaczone na 

inny cel. 

Tabela 30. Czy Pan/i w związku z grami hazardowymi w ciągu ostatniego roku: 
 TAK NIE 

 % Liczba 

osób 

% Liczba 

osób 

czułeś potrzebę stawiania coraz większej sumy 

pieniędzy, aby osiągnąć taki stopień 

pobudzenia, jaki chciałeś? 

3% 7 97% 204 

wydałeś na hazard dużo więcej niż 

planowałeś? 

8% 17 92% 194 

czułeś się źle lub czułeś, że masz dość, 

gdy próbowałeś ograniczyć lub zaprzestać 

hazardu? 

3% 6 97% 205 

po przegraniu pieniędzy w hazardzie, wróciłeś 

następnego dnia, aby spróbować się odegrać? 

5% 10 95% 201 

hazard doprowadził do tego, że okłamałeś 

rodzinę? 

3% 7 97% 204 

wziąłeś bez pozwolenia i wydałeś na hazard 

pieniądze przeznaczone na inny cel lub nie swoje? 

3% 6 97% 205 

twój hazard doprowadził do kłótni z rodziną? 2% 5 98% 206 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tak, straciłem pracę

miałem/am poważne problemy w pracy

miałem/am problemy rodzinne

miałem/am problemy finansowe

nie miałem, żadnych powyższych problemów
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4.7. Rynek pracy  

W następnym bloku tematycznym zostanie poruszona kwestia zatrudnienia wśród 

mieszkańców. Celem jest zbadanie opinii respondentów na temat rynku pracy, szans na 

znalezienie zatrudnienia oraz form wsparcia na jakie mogą liczyć. 

W pierwszym pytaniu badani mieli określić, czy znalezienie nowej pracy na terenie 

Wodzisławia Śląskiego sprawia trudności. Część badanych – 23% jest zdania, że łatwo 

znaleźć zatrudnienie na terenie miasta, 3% - że bardzo łatwo. 29% respondentów twierdzi,  

iż znalezienie zatrudnienia w Wodzisławiu Śląskim jest trudne, 8% - bardzo trudne, a 36% nie 

wyraziło zdania w wymienionej kwestii. 

Wykres  33. Czy Pana/i zdaniem znalezienie nowej pracy na terenie miasta jest:  

 

Jak wynika z analizy danych, działania jakie podejmuje miasto na rzecz osób 

bezrobotnych są mało upowszechnione, gdyż 62% nie ma wiedzy na ich temat.  

28% badanych jest zdanie, że władze Wodzisławia Śląskiego wspierają osoby bez pracy, zaś 

10% twierdzi, iż takie działania nie są podejmowane. 

Wykres  34. Czy miasto prowadzi jakieś formy wsparcia dla osób bezrobotnych?  
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15% badanych źle ocenia swoje szanse na rynku pracy twierdząc, że ciężko będzie 

znaleźć im nowe zatrudnienie. 30% ankietowanych odpowiedziało, że bez problemu znajdzie 

nową pracę, a 54% nie potrafiło jednoznacznie określić swoich szans na rynku pracy. 

Wykres  35. Jak ocenia Pan/i swoje szanse na rynku pracy?  

 
 

W następnym pytaniu, badana populacja mieszkańców miała określić z jakich form 

aktywizacji zawodowej korzystała do tej pory. Jak wynika z analizy materiału badawczego, 

34% brało udział w szkoleniach, 28% uczestniczyło w stażach/praktykach, 14% w kursach 

zawodowych, a 3% w robotach publicznych. 44% respondentów nie korzystało z żadnej  

z wymienionych form aktywizacji zawodowej. 

Wykres  36. Z jakich form aktywizacji zawodowej korzystał Pan/i do tej pory?  

 

4.8. Zjawisko niepełnosprawności  

 

 Osoba niepełnosprawna to taka, u której uszkodzenie i obniżony stan sprawności 

organizmu spowodował utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie wykonywania zadań 

życiowych i zawodowych oraz wypełniania ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć 

oraz czynniki środowiskowe, społeczne i kulturowe. 
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 W kolejny bloku tematycznym zostanie poruszona kwestia osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących Wodzisław Śląski oraz utrudnień z jakimi spotykają się na co dzień.  

 W pierwszym pytaniu tego bloku tematycznego mieszkańcy zostali zapytani, czy 

często spotykają się z osobami niepełnosprawnymi na terenie miasta. 46% ankietowanych 

podaje, że często spotyka osoby niepełnosprawne, zaś 39% ich nie widuje. 15% badanych nie 

określiło się jednoznacznie w wymienionej kwestii. 

Wykres  37. Często spotyka się Pan/i z osobami niepełnosprawnymi na terenie miasta?  

 
Co piąty respondent ma w rodzinie osobę z niepełnosprawnością. Zdecydowana 

większość – 75% podaje, że w ich rodzinach nie ma osób niepełnosprawnych, zaś 6% nie ma 

wiedzy na ten temat. 

Tabela 31. Czy w Pana/i rodzinie są osoby z niepełnosprawnością? 
 % Liczba osób 

tak 20% 178 

nie 75% 674 

nie wiem 6% 52 

Na kolejne pytania dotyczące osób niepełnosprawnych w rodzinie odpowiedź mogły 

udzielić tylko te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, w ich rodzinie są 

osoby niepełnosprawne 

Członkowie rodzin badanych najczęściej dotknięci są niepełnosprawnością fizyczną  

- 51%. Cześć z nich cierpi na niepełnosprawność sensoryczną - 22% oraz złożoną - 17%.  

W rodzinach 16% ankietowanych są osoby z niepełnosprawnością psychiczną. 

46% 
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15% 
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nie
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Wykres  38. Jakim rodzajem niepełnosprawności dotknięta jest ta osoba? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Większość członków rodziny respondentów ma orzeczoną niepełnosprawność  

w stopniu umiarkowanym – 37%. Stopień lekki niepełnosprawności dotyczy 33% członków 

rodzin, znaczny – 29%. 

Wykres  39. Jaki stopień niepełnosprawności ma orzeczona ta osoba? 

 
Spośród respondentów, 3% z nich jest dotkniętych niepełnosprawnością. 

Zdecydowana większość - 97% podaje, że niepełnosprawność ich nie dotyczy. 

Tabela 32. Czy Pan/i jest osobą niepełnosprawną? 
 % Liczba osób 

tak 3% 26 

nie 97% 878 

Na kolejne pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż są niepełnosprawni. 
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73% badanych mieszkańców deklarujących niepełnosprawność, cierpi na dysfunkcje 

fizyczne. 19% ankietowanych podaje, że jest dotkniętych niepełnosprawnością sensoryczną 

(uszkodzenie narządów zmysłu- słuchu bądź wzroku), a 8% - złożoną (więcej niż jedna 

niepełnosprawność). 

Wykres  40. Jakim rodzajem niepełnosprawności jest Pan/i dotknięta? 

 
Połowa badanych - 50% dotknięta jest niepełnosprawnością w stopniu lekkim.  

42% podaje, że są niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym, a 8% - znacznym. 

Wykres  41. Jaki stopień niepełnosprawności ma Pan/i orzeczony? 

 
Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

W opinii 28% badanych, osoby niepełnosprawne są w mieście traktowane na równi  

z innymi, zaś przeciwnego zdania jest 18%. Jednoznacznie swojego zdania na ten temat nie 

wyraziło 54% respondentów wskazując na odpowiedź „nie wiem”. 
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Wykres  42. Czy w Pana/i mieście osoby niepełnosprawne są traktowane na równi z 

innymi? 

 

4.9. Zdrowie psychiczne 

 

Światowa Organizacja Zdrowia, podaje ogólną definicję zdrowia psychicznego 

jako: pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Większość ekspertów 

zgadza się jest jednak co do tego, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są 

dwoma końcami jednego kontinuum, czyli że brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi 

oznaczać zdrowia psychicznego. Ważnym kryterium jest również poczucie zadowolenia  

z życia, a nie tylko brak choroby. 

Każdy doświadcza poczucia zmęczenia, smutku, rozdrażnienia, senności, niepokoju 

czy lęku. Jeżeli uczucia te nie są nasilone i nie powodują znaczącej dezorganizacji 

dotychczasowego życia oraz towarzyszą jakiejś sytuacji, jakiejś zmianie w życiu (nawet 

pozytywnej), są naturalną reakcją naszego organizmu.  

 W pierwszym pytaniu kolejnego bloku tematycznego, mieszkańcy zostali zapytani  

o warunki życia szkodzące zdrowiu psychicznemu. W opinii badanych, zdrowiu 

psychicznemu najbardziej zagraża nadużywanie alkoholu i narkotyków  - 68%, jak również 

brak pracy  - 56%, kryzys rodzinny - 48% i bieda - 45%. W dalszej kolejności ankietowani 

podali takie zagrożenia dla zdrowia psychicznego jak: nadmierny pośpiech, tempo życia - 

31%, niepewność jutra - 27%, złe stosunki między ludźmi – 26%, konkurencja, rywalizacji - 

18%, złe warunki mieszkaniowe - 17%, trudny dostęp do lekarza - 16%. Wskazali również na 

nadmierną swobodę obyczajową – 13%, zanieczyszczenie środowiska – 13%, zagrożenie 

przestępczością – 11%, korupcję, nieuczciwość – 11% i hałas – 9%. 
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Wykres  43. Jakie warunki życia mogą być, Pana/i zdaniem, szczególnie szkodliwe dla 

zdrowia psychicznego ludzi i zwiększać ryzyko zachorowania na choroby psychiczne?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Kolejne pytanie miało na celu zebranie informacji od mieszkańców na temat ich 

stabilności emocjonalnej. Jak wynika z analizy danych 33% badanych bywa często 

zdenerwowanych i rozdrażnionych, zaś 11% zdarza się to bardzo często. 23% często czuje się 

zniechęconych i znużonych, a 6% takie stany zdarzają się bardzo często. Bezradność odczuwa 

często 13% respondentów, 4% ma takie odczucia bardzo często. Na ogarniającą wściekłość 

skarży się często 18% badanych, bardzo często przytrafia się to 5%.  

Tabela 33. Jak często doznaje Pan/i następujących odczuć: 
 BARDZO 

CZĘSTO 

CZĘSTO RZADKO WCALE LUB 

PRAWIE WCALE 

bywa Pan/i zdenerwowany/a, 

rozdrażniony/a 

11% 33% 45% 11% 

czuje się Pan/i zniechęcony/a, 

znużony/a 

6% 23% 49% 22% 

czuje się Pan/i bezradny/a 4% 13% 52% 31% 

ogarnia Pana/ią wściekłość 5% 18% 52% 24% 

Większość badanych – 55%, dobrze ocenia stan swojego zdrowia psychicznego,  

a 21% - bardzo dobrze. Ani dobrze, ani źle sowiej kondycji psychicznej nie ocenia  
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19% respondentów. 3% twierdzi, że ich zdrowie psychiczne jest w złej kondycji, a 2% uważa  

że jest bardzo słabe. 

Wykres  44. Jak ocenia Pan/i stan swojego zdrowia psychicznego? 

 

Promocja zdrowego stylu życia winna stanowić fundament lokalnej profilaktyki.  

Z analizy danych wynika, że 37% mieszkańców jest zdania, że miasto prowadzi działania 

promujące zdrowy tryb życia, zaś 10% jest przeciwnego zdania. Większość - 53% nie ma 

wiedzy na temat prowadzonych działań promujących zdrowy styl życia przez miasto.  

Wykres  45. Czy w mieście podejmowane są działania promujące zdrowy styl życia? 

 
 

4.10. Problem wykluczenia społecznego  

 

 Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca człon-

kiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społe-

czeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduje 

się poza kontrolą wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem 

wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, 
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politycznym jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, 

ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb. 

Z analizy materiału badawczego wynika, że 3% respondentów doświadczyło w swoim 

życiu odrzucenia społecznego ze względu na starszy wiek, zaś 2% na ubóstwo. Pozostali 

badani wskazali na: niepełnosprawność - 1%, choroby psychiczne -1%, wielodzietność 

rodziny – 1%, uzależnienie – 1%, sieroctwo – 1%, długotrwale bezrobocie – 1%. 

Zdecydowana większość respondentów – 90% nie doznało wykluczenia społecznego. 

Wykres  46. Czy doświadczył/a Pan/i osobiście odrzucenia ze względu na: 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

W kolejnym pytaniu mieszkańcy mieli określić, czy problem ubóstwa występuje w ich 

mieście. Jak wynika z badań, 47% ankietowanych twierdzi, iż ten problem występuje  

w Wodzisławiu Śląskim, lecz w niedużej skali. 9% podaje, że jest on rozpowszechniony, 

kolejne 9% uważa, że ubóstwo nie występuje na terenie miasta. 36% ankietowanych nie ma 

wiedzy na wymieniony temat. 

Wykres  47. Czy problem ubóstwa jest obecny w Pana/i mieście? 
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Jak wynika z analizy danych, 16% respondentów doświadczyło ubóstwa kiedykolwiek 

w życiu. 84% badanych podaje, że problem ubóstwa nigdy ich nie dotknął. 

Tabela 34. Czy doświadczył/a Pan/i ubóstwa kiedykolwiek w życiu? 
 % Liczba osób 

tak 16% 144 

nie 84% 760 

W Wodzisławiu Śląskim najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby bezrobotne - 64%, 

jak również dotknięte problemem uzależnień - 56% oraz osoby starsze i samotne - 53%. 

Mieszkańcy wskazali także na osoby uzyskujące niskie dochody - 44%, niepełnosprawne - 

35%, samotnie wychowujące dzieci - 24% oraz rodziny wielodzietne - 18%.  

Wykres  48. Kto najbardziej zagrożony jest ubóstwem w Pana/i mieście?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Z opinii 37% respondentów wynika, że osoby starsze w mieście nie są 

marginalizowane. 53% nie ma wiedzy na ten temat, zaś 10% przyznaje, że zdarzają się 

przypadki marginalizacji społecznej ze względu na podeszły wiek. 
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Wykres  49. Czy w Pana/i opinii osoby starsze są marginalizowane w Pańskim mieście? 

 
Respondenci do głównych potrzeb osób starszych w środowisku lokalnym zaliczyli 

usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne - 60%, doradztwo i załatwianie spraw urzędowych – 47%  

i wykonywanie ciężkich prac domowych - 43%. W dalszej kolejności wymienili: pomoc 

materialną - 41%, wsparcie emocjonalne - 40%, bądź wykonywanie wszystkich prac w domu 

- 15%. 13% ankietowanych nie wie, jakie są główne potrzeby osób starszych znajdujących się  

w środowisku lokalnym. 

Wykres  50. Jakie są według Pana/i główne potrzeby starszych ludzi w Państwa 

środowisku lokalnym? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

30% badanych jest zdania, że oferowana pomoc osobom starszym w Wodzisławiu 

Śląskim jest raczej nie wystarczająca, a 16% podaje, że raczej wystarcza. 10% badanych 

twierdzi, iż oferowana pomoc seniorom przez miasto jest zdecydowanie nie wystarczająca. 

2% podało że oferta pomocowa skierowana do najstarszych osób jest w pełni wystarczająca, 

natomiast 41% nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie. 
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Wykres  51. Czy uważa Pan/i, że oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, 

wsparcie, usługi  opiekuńcze) jest wystarczająca w mieście? 

 

W opinii 16% badanych w ich środowisku znajdują się osoby żyjące na granicy 

ubóstwa, starsze i bezdomne, które z wymienionych powodów doznały wykluczenia z życia 

lokalnego. Większość – 49% nie ma wiedzy na ten temat, a 35% badanych twierdzi, że nie 

dochodzi do marginalizowania ludzi żyjących na granicy ubóstwa, starszych i bezdomnych. 

Wykres  52. Czy w Pana/i środowisku znajdują się osoby żyjące na granicy ubóstwa, 

starsze i bezdomne, które z tych powodów doznały wykluczenia z życia społeczeństwa 

lokalnego? 

 

4.11. Porządek publiczny 

 

 Porządek publiczny  to stan stabilizacji i spokoju będący wynikiem przestrzegania 

przez poszczególne osoby i grupy osób akceptowanego powszechnie porządku prawnego  

w państwie. W niniejszym bloku tematycznym, zostanie zaprezentowana opinia mieszkańców 

na temat poczucia ich bezpieczeństwa w okolicy w której mieszkają.  

W pierwszym pytaniu badani mieli ocenić stan bezpieczeństwa okolicy w której 

mieszkają. Jak wynika z analizy danych, zdecydowana większość – 62%, podaje, że ich 

miejsce zamieszkania jest bezpieczne. Odmiennego zdania jest 12% respondentów, a 26% nie 

ma zdania na ten temat.  
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Wykres  53. Czy ocenia Pan/i swoją okolicę jako bezpieczną? 

 
Zadawalający jest fakt, że 62% mieszkańców, spacerując po zmroku czuje się raczej 

bezpiecznie w swojej okolicy, a 8% bardzo bezpiecznie. 9% podaje, że raczej nie czują się 

bezpiecznie spacerując po zmroku, a 4% - niebezpiecznie. Aż 18% nie potrafiło 

jednoznacznie wyrazić swojej opinii.  

Wykres  54. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku? 

 
68% badanych nie wie, czy miasto prowadzi działania mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w regionie. 17% mieszkańców jest zdania, że takie działania są prowadzone, 

zaś 15% jest przeciwnego zdania. 
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Wykres  55. Czy miasto prowadzi działania mające na celu podniesienie 

bezpieczeństwa? 

 

4.12. Działania profilaktyczne 

 

 Profilaktyka społeczna jest to system metod i środków mających na celu usuwanie 

przyczyn ujemnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju jednostek oraz grup społecznych. 

Niniejszy rozdział poświęcony będzie działaniom profilaktycznym prowadzonym 

przez miasto. Jego celem jest również przedstawienie wiedzy mieszkańców na temat kwestii 

związanych z uzależnieniami oraz przemocą. 

W razie problemu przemocy bądź uzależnień w rodzinie dorośli mieszkańcy udaliby 

się po pomoc do Policji - 46%, a także do rodziny  - 44% lub szukaliby pomocy w Telefonie 

Zaufania - 24% i u lekarza – 24%. 21% wskazało na OPS, 16% na GKRPA, 15% na 

znajomych i Internet, a 13% na Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 11% radziłoby sobie 

samemu, natomiast 8% szukałoby pomocy w punkcie konsultacyjnym. 7% wskazało na 

księdza, a 6% na Zespół Interdyscyplinarny. 9% respondentów nie wie, gdzie można zwrócić 

się o pomoc w razie problemu uzależnień i przemocy w rodzinie. 
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Wykres  56. Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie problemu  uzależnień lub/i 

przemocy w rodzinie? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

Badani mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego wiedzę na temat konsekwencji 

nadużywania środków psychoaktywnych czerpią głównie z telewizji i Internetu – 70%.  

W pozostałej kolejności wskazali na prasę – 24%, znajomych – 13%, rodzinę – 10%, pracę – 

9%, lekarza – 8% i uczelnię – 1%. 22% ankietowanych podaje, że nie zdobywa wiedzy na 

temat konsekwencji nadużywana substancji psychoaktywnych. 
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Wykres  57. Skąd czerpie Pan/i informacje o konsekwencjach nadużywania substancji 

psychoaktywnych? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       

37% mieszkańców nie wie, jakie działania profilaktyczne podejmuje miasto, aby 

ograniczyć popyt na zażywanie narkotyków lub dopalaczy. 31% badanych wskazało na 

warsztaty profilaktyczne dla dzieci, 25% na wykłady/pogadanki, a 24% na akcje informacyjne 

za pośrednictwem ulotek i plakatów, kolejne 24% - na różne formy zajęć dla dzieci  

i młodzieży. 21%  respondentów uważa, że są to kampanie profilaktyczne, zaś 14% wskazało 

na festyny/pikniki/imprezy profilaktyczne. 8% podało, że są filmy w telewizji lub Internecie, 

a 4% - spoty radiowe. 9% mieszkańców twierdzi, że miasto nie podejmuje żadnych działań, 

aby ograniczyć popyt na zażywanie narkotyków i/lub dopalaczy. 

Wykres  58. Jakie działania według Pana/i podejmuje miasto, aby ograniczyć popyt na 

zażywanie narkotyków lub dopalaczy?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi się sumują się do 100%       
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Z zebranych danych wynika, że mieszkańcy w większości działania władz lokalnych 

związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych oceniają dostatecznie - 27%.  

21% mieszkańców działania podejmowane przez miasto ocenia dobrze, zaś 12% wystawia 

notę niedostateczną. Zaangażowanie miast w sprawy mieszkańców bardzo dobrze ocenia 2% 

respondentów, zaś 16% nie miało zdania na ten temat. 22% nie ma wiedzy na temat stopnia 

zaangażowania władz lokalnych w problemy mieszkańców. 

Wykres  59. Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania władz lokalnych, związanych z 

rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? 

 
Niepokojący jest fakt, że tylko 10% mieszkańców zna bardzo dobrze dane kontaktowe 

do instytucji pomocowych i wie gdzie szukać wsparcia w razie problemów, a 30% zna je 

dobrze. Aż 52% respondentów nie jest pewnych czy zna dane instytucji, zaś 8% nie zna ich  

i nie wie gdzie w razie problemów mogliby szukać pomocy. 

Wykres  60. Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie można się 

zgłosić w razie problemów? 
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Rysunek 1. Zależność przyczynowo-skutkowa między wskazanymi 

problemami 
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5. BADANIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 

TERENIE WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

 

5.1. Struktura badanej próby 

 badaniu diagnozującym problemy społeczne w Wodzisławiu Śląskim wzięło 

udział 60 sprzedawców - 83% kobiet i 17% mężczyzn. Ich wiedza jest 

niezwykle cenna ze względu na fakt, iż na co dzień spotykają się z osobami 

kupującymi napoje alkoholowe, w związku z tym są w stanie nie tylko ocenić skalę problemu 

alkoholowego w mieście, ale również scharakteryzować grupę zagrożoną najbardziej 

problemem uzależnień alkoholowych. 

Wykres  61. Płeć: 

 

Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku 26 - 40 lat  

- 45% i 41- 60 lat - 32%. 23% respondentów miało mniej niż 25 lat. 

Wykres  62. Pana/i wiek mieści się w przedziale: 
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Między rokiem, a 5 lat w punkcie sprzedaży alkoholu pracuje 27% ankietowanych, 

natomiast ze stażem pracy powyżej 21 lat przebadanych jest 22% respondentów. 20% pracuje 

krócej niż rok, zaś staż pracy w punkcie sprzedaży alkoholu między 6 a 10 lat miało  

17% badanych. 15% ankietowanych na stanowisku ekspedienta pracuje 11-20 lat. 

Wykres  63. Od ilu lat pracuje Pan/i w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

alkoholu? 

 

5.2. Problem uzależnień z perspektywy sprzedawców alkoholu 

W pierwszym pytaniu sprzedawców poproszono o oszacowanie skali spożycia 

alkoholu w Wodzisławiu Śląskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak wynika  

z udzielonych odpowiedzi, 48% ankietowanych uważa, że spożycie alkoholu wzrasta, 

natomiast 45% jest zdania, że utrzymuje się na stałym poziomie. 7% ekspedientów podaje,  

iż spożycie alkoholu w mieście maleje. 

Wykres  64. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i 

miejscowości: 
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Następnie ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem alkohol w mieście sprzedawany 

jest osobom niepełnoletnim. Co istotne, 45% ankietowanych sprzedawców uznało, że nigdy 

nie dochodzi do takich sytuacji. Jednak 23% uważa, iż rzadko zdarza aby w Wodzisławiu 

Śląskim sprzedawano alkohol osobom niepełnoletnim, 15% wskazało na odpowiedź czasami, 

12% - często, a 5% - bardzo często. 

Wykres  65. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

niepełnoletnim w Pana/i mieście? 

 

Większości sprzedawców przytrafiła się sytuacja, w której osoba niepełnoletnia 

chciała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie – 33% ekspedientów przytrafiło 

się to wiele razy, kolejnym 33% raz lub kilka razy. Nigdy podobna sytuacja nie miała miejsca  

w punktach sprzedaży alkoholu według 33% badanych. 

Wykres  66. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol w 

obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 
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98% badanych ekspedientów twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed 

badaniem nie podało alkoholu osobie, która nie ukończyła 18 roku życia. Raz lub kilka razy 

zdarzyło się to 2% respondentów.  

Wykres  67. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

Jak wynika z deklaracji sprzedawców, nie wszyscy badani sprawdzają dowód 

tożsamości w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby kupującej alkohol.  

53% badanych za każdym sprawdza dokument tożsamości, kiedy ma wątpliwości co do 

pełnoletności nabywcy alkoholu, natomiast wiele razy sprawdzało 37% badanych.  

8% sprzedawców weryfikowało wiek osoby kupującej alkohol raz lub kilka razy. Nigdy nie 

weryfikowało wieku osoby nabywającej alkohol 2% badanych ekspedientów. 

Wykres  68. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie 

mając pewności czy jest pełnoletni? 
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Większość sprzedawców uważa, iż w mieście zdarza się, że mieszkańcy wsiadają za 

kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu. 38% sprzedawców jest zdania, że takie sytuacje 

zdarzają się czasami, 18% wskazało odpowiedź rzadko, 8% - często, a 3% - bardzo często. 

32% sprzedawców twierdzi, że nigdy nie dochodzi do takich sytuacji Wodzisławiu Śląskim. 

Wykres  69. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu w 

Pana/i miejscowości? 

 

Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, podobnie jak sprzedaż osobom 

niepełnoletnim jest niezgodna z prawem. Jednak nie wszyscy ankietowani stosują się do tych 

przepisów – 12% sprzedawców uważa, że w mieście nie sprzedaje się alkoholu osobom 

nietrzeźwym, zaś 20% twierdzi, że takie sytuacje zdarzają się rzadko. 33% sprzedawców 

wskazało na odpowiedź czasami, 28% - często, a 7% - bardzo często. 

Wykres  70. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

nietrzeźwym w Pana/i miejscowości? 
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Ponad połowie badanych - 52% raz lub kilka razy przytrafiła się sytuacja, kiedy to 

osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie.  

35% badanych spotkało się z taką sytuacją wiele razy, zaś 13% nigdy nie miało takiego 

doświadczenia. 

Wykres  71. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w 

obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

23% badanym raz lub kilka razy przytrafiła się sytuacja, kiedy to osoba nietrzeźwa 

próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

a 2% za każdym razem. 75% sprzedawców nigdy nie miało takiego doświadczenia. 

Wykres  72. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

Następnie ankietowanych zapytano, czy zdarza im się, aby klienci spożywali alkohol 

na terenie sklepu lub w jego najbliższej okolicy. 35% sprzedawców przyznało, że takie 

sytuacje nie przytrafiły się nigdy. 22% ankietowanym zdarza się to rzadko, 18% czasami lub 

często, a 7% bardzo często. 
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Wykres  73. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają 

alkohol na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu w Pana/i miejscowości? 

 

20% respondentów rzadko zdarza się wzywać policję do punktu sprzedaży alkoholu  

z powodu zakłócania porządku przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, zaś 

13% często, 10% czasami, a 2% - bardzo często. 55% ekspedientów deklaruje, że nigdy nie 

mieli takiej sytuacji. 

Wykres  74. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania porządku 

przez osobę pod wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży alkoholu lub w jego 

najbliższej okolicy? 

 

Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom nieletnim jest czynem niezgodnym  

z prawem. Jednak część sprzedawców uważa, że w Wodzisławiu Śląskim zdarza się, aby 

produkty te sprzedawano osobom nieletnim (20% wskazało na odpowiedź rzadko lub 

czasami, 13% często, a 3% - bardzo często). 43% badanych jest zdania, że nie dochodzi do 

sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. 
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Wykres  75. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane 

są papierosy w Pana/i miejscowości? 

 

W Wodzisławiu Śląskim, 98% sprzedawców w ciągu 12 miesięcy przed badaniem nie 

podało wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Raz lub kilka razy 

zdarzyło się to 2% respondentów. 

Wykres  76. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

32% ankietowanych twierdzi, że bardzo dobrze zna poszczególne zapisy zawarte  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 30% sprzedawców 

podaje, że zna wymieniony akt prawny, natomiast 20% ekspedientów nie jest pewnych czy go 

znają. 12% badanych nie zna wymienionego aktu prawnego, ale o nim słyszało, zaś 7% nie 

zna ustawy i o niej nie słyszało. 
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Wykres  77. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o Wychowaniu w  trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? 

 

W nawiązaniu do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, akt prawny zobowiązuje do umieszczania w widocznych punktach sklepów 

informacji na temat szkodliwości alkoholu oraz obligatoryjnie o zakazie sprzedaży osobom 

poniżej 18 roku życia, sprzedaży na kredyt lub pod zastaw oraz zakazie sprzedaży alkoholu 

osobom nietrzeźwym. 95% ekspedientów deklaruje, iż posiada informacje o zakazie 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, 68% – o zakazie sprzedaży alkoholu 

osobom nietrzeźwym, 55% o szkodliwości alkoholu. 12% respondentów podaje, że w ich 

sklepie znajduje się informacja o zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.   

Wykres  78. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na 

temat:  

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Jak wynika z odpowiedzi respondentów, tylko 38% brało udział w szkoleniu 

dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. 33% respondentów nie zostało 

przeszkolonych z powyższej tematyki,  natomiast 28% badanych nie pamięta czy brało udział 

w szkoleniu. 

Wykres  79. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu? 

 

Niepokojący jest fakt, że blisko połowa badanych - 43% nie zna zapisów ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczące grupy osób, którym 

zabrania się sprzedaży alkoholu wskazując, że wymieniona ustawa reguluje sprzedaż napojów 

wysokoprocentowych kobietom w ciąży. 57% respondentów udzieliło poprawnej odpowiedzi 

na pytanie, wskazując, że sprzedaży napojów alkoholowych wg ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się osobom nietrzeźwym, 

niepełnoletnim oraz na kredyt lub pod zastaw. 

Wykres  80. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według 

ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi?  
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Rysunek 2. Zależność przyczynowo-skutkowa między wskazanymi problemami 
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6. BADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE 

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 
 

6.1. Struktura badanej próby 

 badaniu ankietowym na terenie Wodzisławia Śląskiego w szkołach 

podstawowych wzięło udział 934 uczniów, gdzie 52% próby stanowiły 

dziewczynki, 48% chłopcy. 

Wykres  81. Twoja płeć: 

 
Najliczniejszą próbę badawczą stanowili uczniowie z V klasy szkoły podstawowej - 

34%. Pozostałą część próby stanowili uczniowie z: VI klasy - 29, VII - 24%, VIII - 10%,  

IV – 1% oraz III klasy gimnazjum – 1%. 

Wykres  82. Klasa: 

 
Większość badanych uczniów była między 12 a 14 rokiem życia  - 64%. 10-12 lat 

miało 21% badanych. Najmniej liczą próbę stanowili respondenci mający 14 – 16 lat - 15%. 
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Wykres  83. Wiek: 

 

6.2. Ocena zjawiska sięgania przez dzieci i młodzież po substancje 

psychoaktywne 

 Zjawisko sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, papierosy, narkotyki, 

dopalacze) przez młodzież jest jednym z problemów społecznych. Młodzież sięga nie tylko 

po legalne5 używki – alkohol i papierosy, ale także po nielegalne, a więc narkotyki i tzw. 

dopalacze. Według obserwatorów i badaczy zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych 

przez młodzież w ciągu lat następują zmiany w popycie na różnego rodzaju substancje.  

W latach 90. XX w. w wyniku transformacji ustrojowej poza wzrostem gospodarczym 

nastąpił wzrost dostępu do narkotyków syntetycznych, takich jak amfetamina czy ecstasy.  

W ostatnich latach dostrzegalne jest zjawisko pojawiania się nowych narkotyków,  

tzw. dopalaczy. W 2010 r. w Europie wykryto ponad 40 nowych substancji 

psychoaktywnych, a w Polsce działało w tym czasie ponad 1400 sklepów z tzw. dopalaczami. 

Znacznie zwiększyła się też podaż substancji legalnych, np. papierosów i alkoholu, którym 

towarzyszą kampanie promocyjne i reklamowe. Zmieniają się również postawy społeczne 

wobec substancji psychoaktywnych. W polskim parlamencie jedna z partii politycznych 

chciałaby zalegalizować narkotyki, a Marsze Wyzwolenia Konopi gromadzą coraz więcej 

zwolenników
14

. 

6.2.1.Picie alkoholu przez dzieci i młodzież 

 Dane zawarte w literaturze tematu pokazują, że ponad 80% młodzieży rozpoczyna 

picie alkoholu przed ukończeniem 18 roku życia, a pierwsze doświadczenia z piciem alkoholu 

najczęściej mają miejsce w okresie dorastania. Z punktu widzenia zarówno regulacji 

                                                      
14

 Młodzież 2013, CBOS i KBPN, Warszawa 2014 
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prawnych, jak i społecznych oczekiwań, picie alkoholu przez dzieci i młodzież jest jednym  

z tzw. zachowań problemowych okresu dorastania, jednak biorąc pod uwagę fakt, że inicjacja 

w zakresie picia alkoholu dotyczy zdecydowanej większości młodzieży, można ją traktować 

jako normatywne wydarzenie życiowe okresu dorastania. Te pierwsze doświadczenia 

nastolatków z alkoholem wiążą się z powszechnością używania alkoholu, nie zawsze i niezbyt 

rygorystycznymi czy też jednoznacznymi postawami wobec picia w „dorosłym” 

społeczeństwie, z rozmaitymi mitami (np. „alkohol pomaga na ..., przy..., itp.)  

i powszechnością obyczaju picia „z okazji”, „dla uczczenia ...” itp. Okoliczności te wraz ze 

specyfiką okresu dorastania, z którą wiąże się m.in. dążenie nastolatków do pokazania się 

jako już nie-dziecko, a jako osoba dorosła, sprawdzania własnych możliwości w różnych 

dziedzinach życia, konieczność pokonania nieśmiałości i lęku towarzyszących nowym 

doświadczeniom społecznym, ciekawość dotycząca „zakazanego owocu” itp., sprzyjają 

inicjacji w zakresie picia alkoholu
15

. 

Pierwszy blok pytań skierowanych do uczniów dotyczył problemu alkoholowego. 

Celem niniejszego działu jest oszacowanie skali problemu wśród badanych uczniów  

z Wodzisławia Śląskiego oraz wskazanie grupy uczniów, u których ten problem jest 

najbardziej widoczny. 

        Jak wynika z analizy danych, 18% uczniów ma za sobą inicjację alkoholową. Większość 

– 82% podaje, że nie spożywało napojów alkoholowych. 

Tabela 35. Czy próbowałeś/aś pić alkohol? 
 % Liczba osób 

tak 18% 165 

nie 82% 769 

Na kolejne pytania dotyczące spożywania alkoholu odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż spożywają alkohol. 

Na pytanie, „W jakim wieku spożywałeś alkohol”, większość badanych - 45% 

odpowiedziała, że miała wówczas 11-14 lat. 32% respondentów piło napoje alkoholowe 

pomiędzy 14 a 16 rokiem. 8-10 lat w czasie inicjacji alkoholowej miało 20% ankietowanych. 

 

                                                      
15

 E. Stępień, Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości. Część I: Wzory zmian 

intensywności picia alkoholu na podstawie badań katamnestycznych; Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, s. 1 
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Tabela 36. W jakim wieku zacząłeś pić alkohol? 

 
% Liczba uczniów 

8-10 lat 20% 31 

11-13 lat 45% 70 

14-16 lat 32% 49 

17 i więcej 3% 5 

Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierają piwo - 60%, następnie 

szampana - 24%, wino - 36% i wódkę – 36%. Po likiery i nalewki sięga 17% ankietowanych. 

Inne, bliżej nie określone alkohole wybiera 9% respondentów. 

Wykres  84. Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

         Po raz pierwszy uczniowie sięgnęli po alkohol w czasie uroczystości rodzinnej - 59%.  

24% ankietowanych inicjację alkoholową przeszło ze znajomymi na podwórku, 22% -  

w czasie imprezy towarzyskiej. 12% ankietowanych piło alkohol pod nieobecność rodziców, 

9% na dyskotece, a 5% podczas wycieczki szkolnej. W innych, bliżej nieokreślonych 

okolicznościach inicjację alkoholową przeszło 16% badanych. 

Wykres  85. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Spośród uczniów pijących alkohol, przykrych doświadczeń z nim związanych nie 

miało 92% badanych. 6% twierdzi, że miało problemy w rodzinie, kolejnym 6% uczniów 

pogorszyły się relacje koleżeńskie. 3% badanych doświadczyło problemów w szkole, bądź 

problemów finansowych, które wynikały z picia alkoholu. 

Wykres  86. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem 

alkoholu?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W kolejnym pytaniu uczniowie mieli określić w jaki sposób zdobyli alkohol. 

Większość - 58% twierdzi, że zostało poczęstowanych alkoholem. W dalszej kolejności 

badani podali, że napój wysokoprocentowy podkradli rodzicom – 20%, bądź dostało od 

starszych kolegów – 14%. 13% respondentów poprosiło kogoś o zakup alkoholu, a 8% kupiło 

go sobie samemu. Uczniowie, którzy wskazali odpowiedź „inne”, podają, że to rodzice ich 

poczęstowali trunkiem. 

Wykres  87. Jak otrzymałeś/zdobyłeś alkohol?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Jak wynika z analizy danych, 75% rodziców uczniów mających za sobą inicjację 

alkoholową, wie o zaistniałej sytuacji. 25% rodziców nie ma pojęcia o spożywaniu alkoholu 

przez ich dzieci. 

Wykres  88. Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś pić alkohol?   

 
Wśród rodziców, którzy wiedzą, że ich dzieci piją alkohol, aż 28% nic nie zrobiło  

z tym faktem. 18% twierdzi, że rodzice przeprowadzili z nimi rozmowę, natomiast  

9% badanych podaje, że zdenerwowali się i wyznaczyli im karę. 29% ankietowanych 

twierdzi, iż rodzice nie zareagowali, bo nie wiedzieli o zaistniałej sytuacji, a 16% podało inne 

bliżej nieokreślone sytuacje.   

Wykres  89. Jak Twoi rodzice zareagowali na spożywanie przez Ciebie alkoholu? 

 
Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

Dla 15% badanych uczniów zdobycie alkoholu w miejscu zamieszkania jest łatwe. 

Przeciwnego zdania jest 17% respondentów, natomiast większość – 68% nie ma wiedzy na 

ten temat.  
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Wykres  90. Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: 

 

6.2.2. Problem nikotynowy z perspektywy dzieci i młodzieży  

 Następny blok pytań dotyczył problemu nikotynowego wśród osób nieletnich  

w Wodzisławiu Śląskim. Na początku zapytano uczniów czy palą papierosy. Zdecydowana 

większość badanych – 88% twierdzi, że nigdy nie sięgało po wyroby tytoniowe, natomiast  

9% paliło kilka razy. 2% ankietowanych często pali papierosy, a 1% - regularnie. 

Tabela 37. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy?  

 
% Liczba osób 

nigdy nie paliłem/am 88% 820 

próbowałem kilka razy 9% 87 

palę często 2% 15 

palę regularnie /codziennie 1% 12 

Na kolejne pytanie dotyczące palenia papierosów odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż palą papierosy. 

W ciągu ostatnich 30 dni 39% badanych nie paliło papierosów.  

25% ankietowanych 1 – 2 razy sięgnęło po wyroby tytoniowe w ostatnim miesiącu przez 

badaniem, natomiast kilka razy (3 – 5) paliło 16% respondentów. Wiele razy po papierosy 

sięgnęło 9% uczniów, zaś 12% pali codziennie. 

Tabela 38. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI?   

 
% Liczba osób 

nie palę papierosów 39% 44 

1-2 razy 25% 28 

parę razy (3-5) 16% 18 

wiele razy (więcej niż 6) 9% 10 

palę codziennie 12% 13 

15% 

17% 

68% 

łatwe

trudne

nie wiem
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6.2.3. Zażywanie narkotyków przez dzieci i  młodzież 

 Konsumpcja substancji psychoaktywnych i wzrost zainteresowania nim wśród osób 

młodych wiązany jest ze zmianami systemowymi w Polsce, które spowodowały większą 

dostępność do narkotyków oraz umożliwiły wejście na polski rynek nowych substancji 

psychoaktywnych. Problem stał się na tyle istotny, że w latach 1999-2001 przeprowadzono 

pierwszy Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na początku XXI wieku 

dostrzeżono spadek konsumpcji narkotyków. W ostatnich lata dostrzegalne jest obniżenie 

zainteresowania młodych osób sięganiem po narkotyki, jednak nastąpił wzrost używania 

marihuany i haszyszu, które uważane są przez wielu za narkotyki miękkie i nieszkodliwe. 

Nowym zagrożeniem są substancje psychoaktywne powszechnie zwane dopalaczami, które 

mają działanie podobne do narkotyków. Ich skład nie do końca jest znany, a na rynku wciąż 

pojawiają się ich nowe rodzaje. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2013 r. 

wskazały, że narkotyzowanie się jest jedną z form patologii, z jaką spotykają się w szkołach 

uczniowie. Ponad 30% uczniów przyznało, że było świadkiem narkotyzowania się lub 

słyszało o takich sytuacjach od koleżanek i kolegów
16

. 

Celem niniejszego rozdziału było oszacowanie skali problemu wśród uczniów ze szkół 

w Wodzisławiu Śląskim oraz sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej środków 

psychoaktywnych. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 2% z nich ma za sobą inicjację 

narkotykową. Większość – 98% twierdzi, iż nigdy nie zażywało narkotyków, ani innych 

środków psychoaktywnych. 

Tabela 39. Czy próbowałeś kiedykolwiek zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne? 

 
% Liczba osób 

tak 2% 23 

nie 98% 911 

Na kolejne pytanie dotyczące zażywania narkotyków odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że miały z nimi styczność. 

 

                                                      
16

 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Informacja o wynikach kontroli, 

NIK, KNO-4101-03-00/2013, s. 12 
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Zapytano respondentów o wiek pierwszego spożycia substancji psychoaktywnych. 

Inicjację narkotykową 52% przeszło mając 14-16 lat. 22% respondentów w dniu inicjacji 

narkotykowej miało 8 - 10 lat, zaś 13% badanych miało wówczas  11-13 lat. 

Tabela 40. Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy lat? 

 
% Liczba osób 

8-10 lat 22% 5 

11-13 lat 52% 12 

14-16 lat 13% 3 

17 i więcej 13% 3 

Osoby spożywające narkotyki podają, że najczęściej sięgają po marihuanę lub haszysz 

– 70%. W dalszej kolejności wymienili następujące substancje psychoaktywne: kokaina – 

35%, LSD – 30%, amfetamina – 30%, inne formy konopi – 30%, heroina – 26% substancje 

wziewne – 22%, GHB – 22%, ekstazy – 22%, grzyby halucynogenne – 22%, metadon – 17%, 

sterydy anaboliczne – 13% i „Kompot” – 13%. 

Wykres  91. Jakie były to substancje? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Jak wynika z odpowiedzi badanych, 59% ankietowanych środki psychoaktywne 

zażyło po raz pierwszy na podwórku ze znajomymi. 36% narkotyki brało  

pod nieobecność rodziców w domu, 27% na dyskotece i w czasie imprezy towarzyskiej,  

a 23% w czasie wycieczki szkolnej. 18% uczniów wskazało na uroczystość rodzinną jako 

okoliczności inicjacji narkotykowej, a 18% na inne, bliżej nie określone sytuacje. 
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Wykres  92. W jakich okolicznościach zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne po raz pierwszy?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W następnym pytaniu badani po inicjacji narkotykowej mieli wskazać skąd pozyskali 

substancję psychoaktywną. 35% badanych twierdzi, że narkotyk brało w grupie przyjaciół,  

a 30% dostało od kolegi/ koleżanki. 22% uczniów kupiło narkotyk od kolegi, 13% kupiło od 

kogoś znanego ze słyszenia lecz nie osobiście, 13% dostało go od obcej osoby, bądź dokonało 

zakupu. 9% ankietowanych substancje psychoaktywna dostało od starszego rodzeństwa, jak 

również od jednego z rodziców , bądź osoby znanej ze słyszenie, lecz nie osobiście.  

4% uczniów podaje, że narkotyk otrzymało nieświadomie. 

Wykres  93. Skąd wziąłeś(ęłaś) tę substancję?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Na pytanie o motywy sięgnięcia po środki psychoaktywne, badani uczniowie podali,  

że kierowała nimi ciekawość - 26% oraz chęć dobrej zabawy - 22%. 13% wskazało na chęć 

zrelaksowania się oraz presję grupy, 4% narkotyk otrzymało nieświadomie, 3% zażyło pod 

presją grupy, a 1% uczniów chciał zaimponować w towarzystwie. 22% ankietowanych 

wskazało na inne, bliżej nie określone motywy.  

Wykres  94. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków 

psychoaktywnych?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Badani najczęściej sięgają po środki psychoaktywne na podwórku – 55% lub na 

terenie szkoły – 40%. W dalszej kolejności wskazali na: dom – 35%, u kolegi/koleżanki – 

25%, bar, klub – 25% oraz wycieczki szkolne – 20%. 

Wykres  95. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W związku z zażywaniem narkotyków lub dopalaczy, 14% uczniów doświadczyło 

problemów w szkole, a 9% innych problemów, bliżej nie określonych. Zdecydowana 

większość badanych – 77% nie miała przykrych doświadczeń wynikających z używania 

narkotyków/dopalaczy. 

Wykres  96. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane z zażywaniem 

narkotyków lub dopalaczy? 

 
Kolejne pytanie skierowane do uczniów dotyczyło wiedzy ich rodziców na temat 

zażywania narkotyków przez dzieci. 74% respondentów twierdzi, że ich rodzice nie wiedzą  

o spożywaniu przez nich substancji psychoaktywnych. Jest to niepokojący fakt, mogący 

świadczyć o braku zainteresowania ze strony rodziców życiem ich dzieci. Tylko 26% 

rodziców jest świadomych, że ich dziecko przeszło inicjację narkotykową. 

Wykres  97. Czy rodzice wiedzą, że zażywasz narkotyki/dopalacze?   

 
17% rodziców, którzy wiedzą o inicjacji narkotykowej swoich dzieci, przeprowadzili  

z nimi rozmowę. Byli również rodzice, którzy nie zareagowali na wieść o zażywaniu 

narkotyków przez dzieci, gdyż o tym nie wiedzieli - 33%, jak również nie było reakcji ze 

strony części rodziców, mimo że wiedzieli o zażywaniu substancji psychoaktywnych przez 
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swoje dzieci. 17% uczniów twierdzi, iż ich rodzice zdenerwowali się i wyznaczyli karę, 

szukali pomocy u specjalisty, bądź wskazali na inne, bliżej nieokreślone relacje rodziców. 

Wykres  98. Jak Twoi rodzice zareagowali na zażywanie przez Ciebie 

narkotyków/dopalaczy? 

 
Następne pytania dotyczą całości grupy badawczej. 

Zdecydowana większość badanych uczniów nie ma wiedzy, czy pozyskanie 

narkotyków w ich miejscu zamieszkania jest możliwe - 70%. 23% twierdzi, iż zdobycie 

narkotyków w ich miejscowości jest trudne, natomiast 7% ankietowanych jest zdania,  

że łatwo jest je pozyskać. 

Wykres  99. Gdybyś chciał zdobyć narkotyki w swojej miejscowości byłoby to: 

 
W opinii 5% respondentów dopalacze w ich miejscu zamieszkania są łatwo dostępne. 

23% uczniów jest zdania, że trudno jest pozyskać dopalacze w ich miejscowości, a 72% nie 

ma wiedzy na ten temat. 
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Wykres  100. Gdybyś chciał zdobyć dopalacze w swojej miejscowości byłoby to: 

 
Zdecydowana większość badanej populacji uczniów - 89%, twierdzi, że nie zna 

miejsc, gdzie można pozyskać narkotyki lub dopalacze w swojej miejscowości. 

5% ankietowanych wskazało na osiedle, 3% - centrum miasta, 2% na szkołę i dyskotekę,  

a 1% na siłownię. 4% zna konkretną osobę, u której można kupić narkotyki.  

Wykres  101. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub 

dopalacze?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W opinii 78% ankietowanych zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe dla 

zdrowia, a dla 13% - raczej szkodliwe. 5% uczniów nie ma zdania, czy zażywanie 

narkotyków szkodzi zdrowiu, natomiast 2% uważa, że raczej nie szkodzi, a kolejne  

2% podało odpowiedź, że zdecydowanie nie szkodzi. 
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Wykres  102. Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia?  

   

 
83% uczniów twierdzi, że zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe dla 

zdrowia, zaś 12% jest zdania, że raczej szkodzi. 3% respondentów wskazało odpowiedź 

„trudno powiedzieć”, 1% „raczej nie’, kolejny 1% - „zdecydowanie nie”. 

Wykres  103. Czy uważasz, że zażywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia?    

                           

         Według ankietowanych negatywnymi konsekwencjami związanymi z uzależnieniem od 

substancji psychoaktywnych mogą być zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego - 80%,  

a także pogorszenie relacji rodzinnych – 63% i nieodpowiednie towarzystwo - 55%.  

Do konsekwencji używania środków psychoaktywnych można zaliczyć obniżenie 

efektywności nauki - 54%, jak również poważne kłopoty finansowe - 42% i pogorszenie 

relacji koleżeńskich - 42%.  13% nie ma wiedzy na temat tego, jakie skutki może przynieść 

uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów, a 4% uczniów 

twierdzi, iż takowe nie występują. 
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Wykres  104. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane z 

uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów?   

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%   

Większość uczniów – 49% wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy czerpie  

z telewizji i Internetu. W dalszej kolejności respondenci wskazali na nauczycieli – 38%, 

rodzinę – 27% i znajomych – 12%. 30% ankietowanych nie zdobywa wiedzy na temat 

narkotyków i dopalaczy, a 4% podało, że są to inne źródła, niż wymienione w kafeterii 

odpowiedzi.   

Wykres  105. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Na temat działania i szkodliwości środków psychoaktywnych z uczniami najczęściej 

rozmawiali nauczyciele – 61% oraz rodzice, opiekunowie – 58%. W dalszej kolejności 

wskazali na pedagoga, psychologa szkolnego – 21%, koleżanki, kolegów – 12% i inne osoby 

– 4%. 16% ankietowanych twierdzi, że sami pozyskują wiedzę na temat działania  

i szkodliwości substancji psychoaktywnych, a 13% jest zdania, że nikt z nimi nie rozmawiał 

na ten temat.  
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Wykres  106. Kto rozmawiał z Tobą na temat działania i szkodliwości środków takich 

jak alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie w sytuacji problemowej wynikającej z używania substancji 

psychoaktywnych zwróciliby się o pomoc do rodziców i opiekunów - 75%, jak również do 

nauczycieli - 27% i kolegów/koleżanek - 21%. W dalszej kolejności wskazali na: Telefon 

Zaufania – 19%, Policję - 17%, Ośrodek Pomocy Społecznej - 12%, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej - 4% i inne osoby/miejsca - 4%. 15% ankietowanych nie ma wiedzy, gdzie 

można otrzymać pomoc w związku z problemami wynikającymi z używania środków 

psychoaktywnych. 

Wykres  107. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, 

narkotykami lub dopalaczami?  

 
Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

rodzice

nauczyciele

koleżanki, koledzy

pedagog, psycholog szkolny

inne osoby

sam pozyskuję wiedzę na ten temat

nikt nie rozmawiał ze mną na ten temat

58% 

61% 

12% 

21% 

4% 

16% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

rodziców, opiekunów

nauczycieli

kolegów, koleżanek

Policji

ośrodka interwencji kryzysowej

Ośrodka Pomocy Społecznej

Urzędu Gminy/Miasta

Telefonu Zaufania

nie wiem

inne osoby/miejsca

75% 

27% 

21% 

17% 

4% 

12% 

2% 

19% 

15% 

4% 



Diagnoza  
 

 
107 

6.3. Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży  

Kolejny blok tematyczny dotyczy spostrzegania zjawiska przemocy przez uczniów ze 

szkół w Wodzisławiu Śląskim. Jak wynika z danych, aż 28% uczniów doświadczyło 

przemocy. Większość – 72% nie ma takich doświadczeń.                                                                        

Tabela 41. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 

 
% Liczba osób 

tak 28% 262 

nie 72% 672 

Na kolejne pytanie dotyczące doświadczenia przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż doświadczyły przemocy. 

Większość uczniów doświadczających przemocy odpowiedziało, że to koledzy/ 

koleżanki ze szkoły byli jej sprawcami - 51%. Następnie wskazali na znajomych - 24%,  inne 

osoby  - 21%, brata – 13% i ojca – 13%. 10% podało, że sprawcą aktu przemocy była matka, 

a 7% odpowiedziało, że siostra. 

Wykres  108. Kto stosował wobec Ciebie przemoc? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Częstym zjawiskiem jest, że osoba stosująca przemoc znajduje się pod wpływem 

substancji psychoaktywnych. 6% ankietowanych odpowiedziało, że sprawca w momencie 

stosowania aktu przemocy był pod wpływem alkoholu, zaś 1% wskazał na narkotyki, 

dopalacze i leki. Zdecydowana większość ankietowanych - 68% twierdzi, iż sprawca 

przemocy nie był odurzony środkami psychoaktywnymi, natomiast 18% nie ma wiedzy na ten 

temat. 
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Wykres  109. Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem: 

 
   Następne pytanie dotyczy całości grupy badawczej.      

           Aż 33% badanych przyznało, że w szkole występuje problem przemocy. Przeciwnego 

zdania jest 24% respondentów, natomiast 43% nie ma informacji na ten temat. 

Tabela 42. Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami?  

 
% Liczba osób 

tak 33% 309 

nie 24% 223 

nie wiem 43% 402 

 

Z odpowiedzi respondentów wynika, że 19% z nich stosowała zachowania 

przemocowe wobec innych osób. Większość – 81% nie ma takich doświadczeń. 

Tabela 43. Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? 

 
% Liczba osób 

tak 19% 182 

nie 81% 752 

Na kolejne pytanie dotyczące stosowania przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko te 

osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że stosowały zachowania 

przemocowe wobec innych osób. 

Osoby dopuszczające się przemocy stosowały ją w głównej mierze wobec 

rówieśników - 76%. W stosunku do rodzeństwa przemoc zastosowało 27% badanych, zaś do 

rodziców – 4%. 
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Wykres  110. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Następne pytanie dotyczy całości grupy badawczej. 
 

Uczniowie, gdyby doświadczyli przemocy w rodzinie, o pomoc poprosiliby przede 

wszystkim rodzinę - 44%, pedagoga szkolnego - 43%, jak również zaufanego nauczyciela - 

41% i Policję - 34%. W dalszej kolejności wskazali na: koleżankę/kolegę – 26%, Telefon 

Zaufania - 19%, Ośrodek Pomocy Społecznej – 14%, lekarza - 7%, KRPA - 6%, a także 

Ośrodek Leczenia Uzależnień - 5%, Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 3%, Zespół 

Interdyscyplinarny - 2% i punkty konsultacyjne - 3%. 14% uczniów radziłoby sobie samemu 

z problemem, 7% szukałby pomocy w Internecie, natomiast aż 15% badanych nie ma wiedzy 

na temat tego, gdzie mogłoby uzyskać pomoc w związku z przemocą. 
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Wykres  111. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc w razie problemu przemocy w rodzinie? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

W celu oszacowania skali przemocy w otoczeniu badanych, uczniowie zostali zapytani 

czy znają kogoś, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu. 8% respondentów zna osobę, która 

doświadczyła przemocy domowej. Większość - 65% deklaruje, że nie zna osób będących 

ofiarami przemocy, a 28% deklaruje bark wiedzy na ten temat.  

Wykres  112. Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim 

domu? 
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6.4. Korzystanie z komputera i Internetu 

W kolejnym bloku tematycznym zostanie poruszona kwestia korzystania z komputera  

i Internetu przez dzieci i młodzież. W pierwszym pytaniu badani mieli określić, czym jest 

cyberprzemoc. W opinii 75% ankietowanych cyberprzemoc to publikowanie obraźliwych 

treści na czyiś temat, 56% wskazało na agresję elektroniczną, 49% na naruszenie czyjejś 

prywatności, a 45% - na naśmiewanie się z kogoś. W dalszej kolejności uczniowie wskazali 

na przezwiska w stronę innych – 38%. 15% nie wie czym jest zjawisko cyberprzemocy. 

Wykres  113. Czym według Ciebie  jest cyberprzemoc?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

W opinii 58% badanych, do cyberprzemocy przyczynia się chęć zemsty – 58%, 

poczucie anonimowości w Internecie – 51% oraz chęć dotarcia do dużej liczby 

odbiorców/zdobycie popularności – 39%. 3% ankietowanych twierdzi, że do cyberprzemocy 

przyczynia się łatwość dostępu do Internetu i portali społecznościowych, 10% wskazało na 

brak konsekwencji, a 20% niema wiedzy na ten temat. 
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Wykres  114. Co według Ciebie przyczynia się do powstawania cyberprzemocy?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

Niepokojące jest, że 16% uczniów doświadczyło cyberprzemocy. Świadczy to o tym,  

że doświadczanie zachowań przemocowych w Sieci nie jest obce respondentom. Większość – 

63% nie ma takich doświadczeń, a 21% uczniów nie potrafiło jednoznacznie tego określić. 

Tabela 44. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć cyberprzemocy? 

 
% Liczba osób 

tak 20% 187 

nie 80% 747 

Jak wynika z udzielonych odpowiedz, 6% badanych uczniów stosowało zachowania 

przemocowe w Internecie. Większość – 94% twierdzi, że nie ma takich doświadczeń. 

Tabela 45. Czy stosowałeś cyberprzemoc? 

 
% Liczba osób 

tak 6% 58 

nie 94% 876 

Uczniowie najczęściej przed komputerem spędzają 1-3 godziny dziennie - 45%.  

20% deklaruje, że zdarza się im spędzać przed ekranem komputera od 3 do 6 godzin,  

18% - około godziny, zaś 12% więcej niż 6 godzin. 4% uczniów podaje, ze nie korzysta  

z komputera i Internetu. 
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Tabela 46. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na korzystanie z komputera i Internetu? 

 % Liczba osób 

nie korzystam z komputera i Internetu 4% 41 

do 1 godz. 18% 168 

1-3 godz. 45% 424 

3-6 godz. 20% 189 

powyżej 6 godz. 12% 112 

Na kolejne pytanie dotyczące korzystania z komputera i Internetu odpowiedź mogły 

udzielić tylko te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że z niego 

korzystają. 

Badani uczniowie najczęściej korzystają z komputera aby kontaktować się ze 

znajomymi - 72%, oglądać filmy – 71%, słuchać muzyki - 70% oraz do grania w gry online – 

63%. W dalszej kolejności wskazali na naukę – 55%, robienie zakupów online - 26%, 

poznawanie nowych ludzi - 19% oraz prowadzenie bloga lub własnej strony - 7%. 

Wykres  115. Z jakich powodów najczęściej korzystasz z komputera i Internetu?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
 

W kolejnym pytaniu poproszono uczniów o odniesienie się do pewnych stwierdzeń 

związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.  

 Najbliższe osoby zarzucają 16% uczniów często, 5% - bardzo często i 2% - zawsze, że 

zbyt dużo czasu spędzają w sieci.  
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 Bezskuteczne próby ograniczenia czasu spędzanego w sieci ma często – 17%, bardzo 

często - 5% i zawsze – 3% respondentów.  

 Do późna w nocy po Internecie często surfuje 9% uczniów, 5% - bardzo często i 4% - 

zawsze.  

 Wskutek zbyt długiego przebywania w sieci zapomnieć o codziennych obowiązkach 

często zdarza się 9% uczniów, bardzo często – 4% i zawsze – 1%.  

 Zamiast spotkań z innymi, sieć wybiera często 4% badanych i bardzo często – 2%.  

 Gdy ktoś przeszkadza w surfowaniu w Internecie, zdenerwowanie czuje często 8% 

uczniów, bardzo często – 2% i kolejne zawsze – 2%.  

 Z powodu zbyt długiego przebywania w sieci, spada efektywności nauki lub pracy w 

przypadku 7% uczniów – często, w przypadku 3% - bardzo często i 1% - zawsze  

Tabela 47. Odnieś się proszę, do poniższych stwierdzeń korzystając z przedstawionej 

skali 
 

nigdy 
bardzo 

rzadko 
rzadko często 

bardzo 

często 
zawsze 

Najbliższe mi osoby zarzucają mi, że zbyt 

dużo czasu spędzam w sieci 27% 23% 27% 16% 5% 2% 

Późno w nocy nie śpię, bo surfuję po 

Internecie 39% 28% 15% 9% 5% 4% 

Próbuję bezskutecznie ograniczyć czas 

spędzany w sieci 36% 19% 20% 17% 5% 3% 

Coraz częściej wybieram sieć zamiast 

spotkań z innymi 56% 26% 12% 4% 2% 0% 

Wskutek zbyt długiego przebywania w sieci 

zdarza mi się zapomnieć o moich 

codziennych obowiązkach (np. sprzątanie, 

zakupy, nauka) 

41% 27% 18% 9% 4% 1% 

Denerwuję się, gdy ktoś przeszkadza mi w 

surfowaniu w Internecie 47% 25% 16% 8% 2% 2% 

Z powodu zbyt długiego przebywania w 

sieci spada efektywność mojej nauki lub 

pracy 

46% 25% 17% 7% 3% 1% 

Uczniowie zostali poproszeni również o odpowiedz na pytanie, czy zdarzyło im się 

kłamać, aby ukryć prawdziwą ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera lub 

Internetu. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło aż 30% badanych uczniów. 
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Wykres  116. Czy zdarzyło Ci się kłamać aby ukryć prawdziwą ilość czasu spędzanego 

na korzystaniu z komputera lub Internetu np. przed rodzicami? 

 
 

6.5. Problem hazardowy z perspektywy dzieci i młodzieży 

Kolejne pytania, na które odpowiadali uczniowie ze szkół z Wodzisławia Śląskiego - 

dotyczyły gier hazardowych. W celu oszacowania skali tego problemu, uczniom zadano 

pytanie o to, czy zdarzyło im się grać w gry za pieniądze. Twierdzącą na to pytanie 

odpowiedziało 13% badanych uczniów. 

Tabela 48. Czy zdarzyło Ci się grać w gry na pieniądze? 

 
% Liczba osób 

tak 13% 120 

nie 87% 814 

Na kolejne pytanie dotyczące grania w gry na pieniądze odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, że grają w te gry. 

Spośród osób, które grały w gry na pieniądze najwięcej uczniów kupowało zdrapki – 

66% oraz grało na automatach – 50%. W dalszej kolejności ankietowani wskazali na granie  

w LOTTO – 44%, loterie SMS – 30%, zakłady bukmacherskie -  25%, ruletkę – 26% oraz na 

pokera – 23%. 

Tabela 49. Czy grałeś/aś lub obstawiałeś/aś którąś z wymienionych gier/loterii? 
 TAK NIE 

 % Liczba osób % Liczba osób 

Ruletka 26% 27 74% 78 

Lotto 44% 44 56% 56 

30% 

70% 

tak

nie
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Zdrapki 66% 70 34% 36 

Poker 23% 23 77% 77 

Gra na automatach 50% 53 50% 53 

Zakłady bukmacherskie 25% 25 75% 76 

Loterie SMS 30% 31 70% 73 

39% uczniów wydało na gry hazardowe mniej niż 10 zł, 26% – 10-50 zł,  

10% badanych 50-200 zł, natomiast 9% - 200-1000 zł lub więcej niż 1000 zł. 

Wykres  117. Za jakie sumy grałeś/aś? 

 
Zdecydowana większość uczniów nie doświadczyła poważnych problemów  

w związku z graniem w gry hazardowe – 92%, jednak 4% uczniów miało poważne problemy 

rodzinne, kolejne 4% - finansowe. 6% respondentów w związku z uprawianiem hazardu 

miało poważne problemy w szkole. 

Tabela 50. Czy miałeś/aś poważne problemy w związku z uprawianiem hazardu? 
 % Liczba osób 

miałem/am poważne problemy w szkole 6% 7 

miałem/am problemy rodzinne 4% 4 

miałem/am problemy finansowe 4% 5 

nie miałem/am żadnych powyższych problemów 92% 104 

W kolejnym pytaniu poprosiliśmy uczniów o sprecyzowanie z jakich powodów 

zaczęli grać w gry za pieniądze. Najwięcej badanych odpowiedziało, że powodem była chęć 

dobrej zabawy - 47%. 43% uczniów wskazało na ciekawość, 22% na chęć szybkiego zarobku, 

a 7% - wpływ znajomych. 
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Wykres  118. Z jakich powodów zacząłeś grać w gry na pieniądze? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

44% uczniów zadeklarowało, że ich rodzice wiedzą, że grają w gry na pieniądze, 

natomiast 20% jest przeciwnego zdania. 36% nie ma wiedzy, czy ich rodzice wiedzą, że grają 

w gry hazardowe. 

Wykres  119. Czy Twoi rodzice wiedzą, że grasz w gry hazardowe na pieniądze? 

 
27% uczniów stwierdziło, że ich rodzice kiedy dowiedzieli się o graniu przez nich  

w gry za pieniądze, przeprowadzili z nimi rozmowę. 8% badanych przyznało, że rodzice 

zdenerwowali się i wyznaczyli karę, natomiast 6% uczniów podało, że nie zareagowali bo nie 

wiedzieli, a 4% jest zdania, że rodzice udali się po pomoc do specjalisty. Większość 

respondentów – 45% twierdzi, ze rodzice nie zareagowali na wiadomość, że ich dzieci grają 

w gry na pieniądze. 
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Wykres  120. Jak zareagowali Twoi rodzice? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

6.6. Profilaktyka z perspektywy uczniów  

Ostatni blok tematyczny dotyczył spostrzegania działań profilaktycznych przez dzieci 

i młodzież z Wodzisławia Śląskiego. W pierwszym pytaniu uczniowie zostali poproszeni  

o wskazanie najciekawszych i najefektywniejszych według nich zajęć. Najwięcej odpowiedzi 

padło na pogadanki z wychowawcą  - 51%. Dla części respondentów najciekawsze są zajęcia 

warsztatowe z psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą – 43%, zajęcia  

z przedstawicielem Policji - 32%, spektakl lub musical profilaktyczny - 27%. W odpowiedzi 

„inne” badani podawali, że ciekawą formą zajęć profilaktycznych byłyby również zajęcia 

muzyczne, sportowe, spotkania z psychologiem i wycieczki. 

Wykres  121. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/ 

najefektywniejsza?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Według 37% uczniów w ich szkole brakuje spektakli lub musicali profilaktycznych, 

zdaniem 36% nie ma wystarczającej ilości zajęć z wykorzystaniem form multimedialnych. 

30% uznało za brakujące zajęcia warsztatowe z psychologiem, pedagogiem lub innym 

specjalistą, 28% z przedstawicielem Policji. 8% stwierdziło, że brakuje innych form zajęć 

profilaktycznych takich jak: kółka plastyczne, muzyczne oraz czas wolny na przykład na 

granie. 

Wykres  122. Jakiego rodzaju zajęć profilaktycznych brakuje w Twojej szkole?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zdaniem 63% uczniów prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie 

ponieważ badani wiele się dowiedzieli i były one ciekawe. Warto zwrócić uwagę,  

że 15% respondentów nie brało udziału takich zajęciach, a 22% uważa, że nie wniosły one nic 

nowego i były nieciekawe. 

Wykres  123. Czy Twoim zdaniem prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje 

zadanie? 
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Rysunek 3. Zależność przyczynowo-skutkowa między wskazanymi problemami 
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7. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ REALIZOWANYCH  

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DO WYNIKÓW BADAŃ 

OGÓLNOPOLSKICH 

Wyniki badań realizowanych w Wodzisławiu Śląskim w roku 2019 porównano 

również z wynikami badań ogólnopolskich. Do analizy porównawczej wybrano te badania, 

które zostały przeprowadzone w oparciu o podobną metodologię i cel badań.   Porównanie to 

ma na celu ukazanie różnic pomiędzy danymi ogólnopolskimi i wojewódzkimi a danymi 

lokalnymi. Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy.  

7.1. Wodzisław Śląski a dane ogólnopolskie 

 Niniejszą diagnozę problemu uzależnień w Wodzisławiu Śląskim porównano do 

wyników badań ogólnopolskich przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej 

tj. raportu ,,Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz 

analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem 

substancji psychoaktywnych”
17

 oraz raportu: ,,Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną”
18

 wykonanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

7.1.1. Informacje o porównywanych raportach 

 Diagnoza przeprowadzona przez CBOS miała charakter ogólnopolski. Realizowana 

była w okresie od 24 listopada 2014r do 5 lutego 2015 roku, na reprezentatywnej próbie 

mieszkańców gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej. Badania przeprowadzone 

zostały metodą wywiadów kwestionariuszowych, realizowanych przez ankieterów (face-to-

face interview) oraz przy wsparciu komputerowym (CAPI). Kwestionariusz składał się  

z pytań zamkniętych. Przy jego konstruowaniu zadbano o porównywalność wyników  

z wynikami badań szkolnych (ESPAD).  

 Diagnoza Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną również miała 

charakter ogólnopolski. Realizowana były na przełomie kwietnia i czerwca 2015 roku. 

Założono objęcie badaniem dwóch kohort młodzieży – młodzież urodzoną w 1999 roku 

                                                      
17

Raport CBOS, Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji 

pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, Warszawa, 

kwiecień 2015r.  

18
J. Sierosławski, Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną, Warszawa, 2015r. 
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(wiek: 15-16 lat w momencie badania) i 1997 r. (wiek: 17-18 lat w momencie badania). 

Badaniami objęto próbę ogólnopolską, 9 prób wojewódzkich (Dolnośląskie, Kujawsko-

Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, 

Zachodniopomorskie) oraz 4 próby miejskie (Wrocław, Bydgoszcz, Kędzierzyn-Koźle, 

Poznań). Badania zrealizowano w 729 klasach gimnazjalnych oraz w 724 klasach szkół 

ponadgimnazjalnych. W gimnazjach zebrano 12 764 ankiety, zaś w szkołach ponad-

gimnazjalnych – 13 218 ankiet. Badanie zostało realizowane metodą ankiety audytoryjnej 

przez zespół ankieterów rekrutujący się spoza systemu oświaty i wychowania. 

7.1.2. Problem alkoholowy 

 Według danych CBOS w roku 2015 odsetek konsumentów alkoholu wynosił 90%. 

Za konsumenta danego napoju alkoholowego przyjmowano osobę, która piła dany napój 

chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy. W porównaniu do roku 2010 
19

, odsetek 

dorosłych osób pijących napoje alkoholowe uległ zmianie z 76% do 90%. W strukturze 

konsumpcji alkoholu w 2015 roku dominuje picie piwa (blisko 77% konsumpcji), wina 71% i 

napojów spirytusowych (66%).  

 W przypadku mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, do picia alkoholu przyznaje się 

63% ankietowanych. Można zauważyć, że procent osób pijących alkohol  

w miejscowości Wodzisławiu Śląskim jest mniejszy w stosunku do wyników 

ogólnopolskich. Ankietowani również potwierdzają tendencje ogólnopolską, największy 

odsetek spożywa wino (59%) i piwo (48%). Dopiero na trzecim miejscu plasuje się wódka 

(21%). 

 Wyniki ogólnopolskie potwierdzają informacje, że piwo z powodzeniem wyparło 

wódkę i inne napoje spirytusowe. Ostrożne szacunki wskazują, że piwo stanowi prawie 70% 

ogólnej konsumpcji czystego alkoholu, a wódka i inne napoje spirytusowe niespełna 20%. 

Typowy wzorzec konsumpcji alkoholu osób pijących zależy od płci. Mężczyźni w kraju 

deklarowali picie wyłącznie piwa (64%) lub piwa w połączeniu z wódką (14%). Kobiety 

najczęściej wymieniały picie wyłącznie piwa (co trzecia pijąca w tygodniu alkohol) lub 

wyłącznie wino (także co trzecia), względnie te dwa rodzaje alkoholu. Picie w tygodniu 

chociaż 1 małej porcji wódki zadeklarował co 4 mężczyzna i co 5 kobieta.  

                                                      
19

 Raport CBOS, Postawy wobec alkoholu, Warszawa 2010r, [dostęp online:  

<http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF>].  
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 Do porównania spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież posłużono się diagnozą 

Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną. Jak wynika z przedstawionych tam 

danych, napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną 

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

Próby picia ma za sobą 83,8% gimnazjalistów z klas trzecich i 95,8% uczniów drugich klas 

szkół ponadgimnazjalnych. W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek 

napoje alkoholowe 71,7% młodszych uczniów i 92,7% uczniów starszych. Szczegółowe dane 

dotyczące spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież pokazuje poniższa tabela.  

Tabela 51. Picie napojów alkoholowych- dane ogólnopolskie 

Poziom klasy  1995 1999 2003 2007 2011 2015 

III Klasa gimnazjum Kiedykolwiek 

 w życiu 

92,8 90,3 92,5 90,2 87,3 83,8 

W czasie 12 miesięcy przed 

badaniem 

77,3 82 84,9 78,9 78,3 71,7 

W czasie 30 dni przed badaniem 50,4 61,1  65,8 57,3 57,6 48,6 

II klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Kiedykolwiek  

w życiu 

96,5 96,6 96,7 94,8 95,2 95,8 

W czasie 12 miesięcy przed 

badaniem 

88 93,8 93,4 92 91,6 92,7 

W czasie 30 dni przed badaniem 65,6 78,1 78,9 79,5 80,4 82,3 

Co istotne, można zauważyć spadek spożycia alkoholu w przypadku młodszych 

uczniów. Niestety w przypadku uczniów starszych obserwujemy tendencję odwrotną. Jeśli 

chodzi o rodzaj spożywanego alkoholu, to uczniowie starsi i młodsi w dalszym ciągu 

wybierają głównie piwo (51,3% uczniowie gimnazjum i 78,9% uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych), w dalszej kolejności wybierano wódkę (33,1% uczniowie młodsi  

i 65,2% uczniowie starsi) oraz wino (21,1% uczniowie młodsi i 37,7% uczniowie starsi). 

Tendencje w dynamice popularności piwa, wina i wódki są podobne u chłopców  

i u dziewcząt.  

 Stanu silnego upojenia alkoholem doświadczyła, chociaż raz w życiu, ponad jedna 

trzecia piętnasto-szesnastolatków (36,9%) i prawie dwie trzecie uczniów ze starszej grupy 

(64,4%). Porównanie wyników z 2015 r. z wynikami z 2011 r. wskazuje na wyraźny spadek 
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odsetków gimnazjalistów, którzy upili się chociaż raz w życiu, oraz tych którzy upili się 

chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy. 

 W przypadku dzieci i młodzieży w Wodzisławiu Śląskim zauważyć można niższy 

odsetek sięgania po alkohol w porównaniu do danych ogólnopolskich.  

W przypadku uczniów szkół z terenu miasta, 18% przyznaje się do spożywania alkoholu. 

Badana populacja przyznaje, że najczęściej spożywają piwo (60%) i szampana (45%). 

7.1.3. Problem narkotykowy 

 Z wyników ogólnopolskich (raport CBOS) wynika, że używanie substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol i tytoń to zjawisko bardzo rzadko deklarowane.  

Do substancji najbardziej rozpowszechnionych należą przetwory konopi, czy marihuana  

i haszysz. Do kontaktów z tą substancją psychoaktywną kiedykolwiek w życiu przyznało się 

16,3% badanych. Pozostałe substancje są o wiele rzadziej używane. Na drugim miejscu pod 

względem rozpowszechnienia odnotowujemy amfetaminę i ekstazy (po 1,7%), a dalej 

kokainę (1,4%) oraz „dopalacze” i LSD (po 1,3%). Do używania grzybów halucynogennych 

przyznało się 1,1%. Konsumpcja pozostałych substancji nie przekroczyła poziomu 1,0%.  

Do używania jakiegokolwiek narkotyku przyznało się 16,4% badanych. 

 Używanie marihuany lub haszyszu występuje częściej wśród mężczyzn niż wśród 

kobiet. Wśród badanych 22,6% mężczyzn używało kiedykolwiek marihuany lub haszyszu, 

podczas gdy wśród kobiet –10,5%. 

 Jak wynika z badań ogólnopolskich problem narkotykowy nie przybiera tak dużych 

rozmiarów jak problem alkoholowy. Marihuanę lub haszysz w czasie ostatnich 12 miesięcy 

przed badaniem używało 19,2% uczniów z młodszej grupy i 31,5% - ze starszej. Substancje 

wziewne aktualnie używało 5,9% gimnazjalistów i 2,4% uczniów ze szkół ponad 

gimnazjalnych, zaś ekstazy 2,9% uczniów z pierwszej grupy i 2,4% - z drugiej. Po środki 

psychoaktywne częściej sięgają młodzi mężczyźni niż młode kobiety. Podobnie jak  

w przypadku alkoholu, wraz ze wzrostem wieku wrasta liczba osób sięgających po te 

substancje.  

 Dorośli mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oraz dzieci i młodzież, również bardzo 

rzadko deklarują zażywanie substancji psychoaktywnych. Jednak wśród osób 

zażywających narkotyki, marihuana jest najbardziej popularna. Podobnie jak w całym kraju, 

problem narkomanii w mieście jest obecny, jednak jego skala nie jest duża.  
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7.1.4. Problem nikotynowy 

Z wyników ogólnopolskich wynika, iż systematycznie z roku na rok spada odsetek 

osób palących oraz liczba wypalanych przez nich papierosów. ,,W stosunku do 1995r. liczba 

dorosłych Polaków palących papierosy spadła o 28%, a liczba wypalanych papierosów  

w stosunku do 1996r. spadła o 11% ‘’
20

. Jak wynika z danych (CBOS 2015) obecnie 

papierosy pali ok. 30% dorosłych mieszkańców. Co istotne, w porównaniu z latami 

ubiegłymi, coraz więcej kobiet pali papierosy.  

 Porównując wyniki badań realizowanych na terenie Wodzisławia Śląskiego do 

wyników badań ogólnokrajowych nie można zauważyć dużych różnic w odsetku osób 

palących. Podobnie jak w całym kraju, w mieście papierosy pali ok. 24% dorosłych 

mieszkańców.  

 Analizując problem nikotynowy wśród dzieci i młodzieży w Polsce, można 

zauważyć, iż Jest on coraz mniej powszechny wśród dzieci i młodzieży. Z danych raportu
21

 

wynika, iż w czasie całego życia, jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miało 56,2% 

uczniów klas trzecich gimnazjów i 71,5% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. 

Również raport przeprowadzony przez CBOS
22

 pokazuje, iż spada liczba uczniów palących 

papierosy. W 2012 ponad połowa uczniów nie paliła papierosów, a regularne palenie 

zadeklarowało 21 proc. badanych. Wzrósł za to odsetek uczniów palących okazjonalnie – z 17 

proc. w 2010 roku do 21 proc. w 2013 roku. Jak się okazuje, w przeciwieństwie do chłopców, 

coraz mniej dziewcząt sięga po papierosy. 

 Natomiast uczniowie szkół z Wodzisławia Śląskiego rzadziej niż dzieci w całej 

Polsce sięgają po papierosy. Do palenia przyznaje się 2% uczniów. Co oznacza, iż problem 

nikotynizmu w mieście nie jest tak powszechny jak na terenie całego kraju. 

 

 

                                                      
20

 Raport Nikotynizm w Polsce [dostęp online:  http://www.rtoz.org.pl/dokumenty/Nikotynizm_w_Polsce.pdf>]. 

21
J. Sierosławski, Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną, Warszawa, 2015r. 

22
Raport CBOS Młodzież a substancje psychoaktywne, [dostęp 

online:http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF>] 
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8. Analiza SWOT 

edną z powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu strategii jest 

analiza SWOT, która polega na zbadaniu silnych i słabych stron podmiotów 

działających w sferze polityki społecznej, a następnie na ich konfrontacji z szansami  

i zagrożeniami tkwiącymi w ich bliższym i dalszym otoczeniu. Ponadto pozwala oszacować 

możliwość i potencjał jakim dysponują dane podmioty.  

Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób: 

 Mocne strony (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróżnia 

podmiot na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał  

i pozytywny wizerunek instytucji. 

 Słabe strony (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które 

ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji. 

 Szanse (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy  

w otoczeniu, które tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki 

działalności, które mogą przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie 

efekty. 

 Zagrożenia (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji i procesów, 

które mogą tworzyć niekorzystne dla instytucji warunki rozwoju w jej otoczeniu. 

Zagrożenia są postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe niebezpieczeństwa dla 

zakładanych procesów. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Narzędzia zapobiegające dysfunkcjom 

rodzin. 

2. Rozwinięta oferta poradnictwa 

specjalistycznego dla rodzin dysfunkcyjnych. 

3. Analizowanie potrzeb rodzin, dzieci i 

młodzieży w mieście. 

4. Wykwalifikowana kadra pomocy 

społecznej. 

5. Sprzyjające położenie geograficzne. 

1. Istnienie barier w przestrzeni miejskiej dla 

osób z niepełnosprawnością. 

2. Stereotypowy i uproszczony społeczny 

oraz medialny wizerunek sektora i osób 

korzystających z pomocy oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

3. Niewielka liczba organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodziny i dziecka. 

J 
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6. Działanie organizacji pozarządowych  

7. Działanie placówki wsparcia dziennego 

„Dziupla”.  

8. Dostępność do systemu edukacyjnego bez 

względu na miejsce zamieszkania. 

9. Szkolenia dla bezrobotnych dostosowane 

do potrzeb rynku pracy. 

10. Zainteresowanie miasta życiem 

mieszkańców i ich problemami. 

11. Działalność Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego.  

12. Wykfalifikowana kadra PIK (specjaliści 

posiadający certyfikat PARPA). 

13. Rozwinięta oferta WCK. 

 

 

4. Występowanie przemocy rówieśniczej na 

terenie szkół. 

5. Niechęć do zmian swojej sytuacji 

wśród osób długotrwale bezrobotnych. 

6. Wiele mieszkańców przekraczających 

bezpieczną dzienną dawkę spożycia 

alkoholu.  

7. Spora dostępność narkotyków na terenie 

miasta w opinii mieszkańców.  

8. Wysoki odsetek mieszkańców nie 

wiedzących, gdzie szukać pomocy w razie 

problemów.  

9. Wysoki odsetek uczniów pijących alkohol. 

10. Spożywanie alkoholu przez kobiety w 

ciąży na terenie miasta. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rosnąca świadomość społeczna 

mieszkańców. 

2. Wzrost potencjału organizacji 

pozarządowych oraz efektywna współpraca 

międzysektorowa. 

3. Wzrost poziomu wykształcenia 

społeczeństwa. 

4. Organizacja wolnego czasu 

dla dzieci pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

5. Programy aktywizacji osób bezrobotnych. 

6. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta – 

szanse na rozwój sektora turystycznego i 

usługowego: powstanie nowych miejsc 

pracy. 

1. Wzrost liczby osób zależnych. 

2. Rozluźnienie więzi rodzinnych. 

3. Spadek liczby ludności miasta. 

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w 

ciąży – zagrożenie FAS. 

5. Występowanie zjawiska przemocy w 

rodzinie.  
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9. WNIOSKI I REKOMENDACJE PROFILAKTYCZNE 

 

elem badania było przedstawienie aktualnych problemów alkoholowych, 

narkotykowych, przemocy i innych dotykających Wodzisław Śląski  

w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców, uczniów oraz osób 

pracujących w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Cel ten został 

osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do 

opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie posłużą do tworzenia różnego rodzaju 

programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie miasta, w tym jakości 

życia jej mieszkańców. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: 

 rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich opinii i postaw względem 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz wybranych zagrożeń społecznych, 

 zapoznanie się z problemami uczniów, szczególnie ich postaw i doświadczeń 

związanych z wybranymi zagrożeniami społecznymi oraz uzależnieniami, 

 poznanie doświadczeń sprzedawców napojów alkoholowych związanych  

z wykonywanym przez nich zawodem, w szczególności sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim lub nietrzeźwym. 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane 

rekomendacje. Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego 

aktualne problemy alkoholowe, narkotykowe, przemocy i inne na terenie Wodzisławia 

Śląskiego wraz z rekomendacjami co do dalszych działań profilaktycznych 

skierowanych do uczniów i mieszkańców miasta oraz instytucji, których celem jest 

profilaktyka. 

 

 

 

 

  

C 
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9.1. Dorośli mieszkańcy   

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Wnioski 

Problem alkoholowy jest istotny, gdyż odsetek mieszkańców spożywa alkohol i to 

kilka razy w tygodniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że znaczny odsetek 

mieszkańców był świadkiem prowadzenia przez kogoś pojazdu pod wpływem alkoholu  

i widział kobiety w ciąży spożywające alkohol (na terenie ich miejscowości). Niepokojące 

• Spożywanie alkoholu zadeklarowało 63% mieszkańców. 

• 35% pije okazjonalnie (kilka razy w roku), 29% kilka razy w miesiącu, 
7% kilka razy w tygodniu, a 2% codziennie. 

SKALA SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ 
DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

• Mieszkańcy miasta najczęściej spożywają wino, ale znaczny odsetek 
badanych sięga również po piwo. 

RODZAJ SPOŻYWANEGO ALKOHOLU 

• 8% respondentów (spośród tych spożywających alkohol, tj. 54 osób) 
wykonywało obowiązki pod wpływem alkoholu. 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW 
SŁUŻBOWYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

• 7% respondentów (spośród tych spożywających alkohol, tj. 48 osób) 
kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu. 

• 36% wszystkich mieszkańców biorących udział w badaniu przyznało, że 
było świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd pod wpływem 
alkoholu. 

PROWADZENIE POJAZDÓW POD WPŁYWEM 
ALKOHOLU 

• 4% mieszkańców nie wie, czy picie alkoholu w ciąży ma wpływ na 
rozwój dziecka, a 3% uważa, że nie nie ma to żadnego wpływu. 

• 25% respondentów przyznało, że widziało kobiety w ciąży spożywające 
alkohol na terenie ich miejscowości. 

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W CIĄŻY 
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jest również to, że część mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z negatywnego wpływu 

spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, wykonywało swoje obowiązki służbowe pod 

wpływem alkoholu oraz prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości.  

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej negatywnych skutków 

zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania alkoholu, a także 

mechanizmów uzależnienia. W tym celu skuteczne mogą okazać się 

rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, broszury lub rozmieszczone na terenie 

miasta plakaty i bilbordy. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, warto 

rozpocząć nadawanie spotów reklamowych bądź audycji na temat problemu 

uzależnienia od alkoholu. 

 Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych zaleca się 

inicjować współpracę pomiędzy instytucjami oraz organizacjami działającymi  

w obszarze uzależnień, organizować szkolenia i kursy mające na celu podnoszenie 

kompetencji zatrudnionej kadry oraz zaangażowanie tych podmiotów  

w prowadzenie kampanii społecznych. Ważne przed przeprowadzeniem szkoleń, jest 

przekazanie grupom, które mają być objęte szkoleniem, krótkich ankiet mających na 

celu zbadanie ich potrzeb szkoleniowych. 

 Kampania powinna uwzględniać również informację dla mieszkańców miasta, na 

temat możliwych form pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu (także jeśli 

chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny). 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktycza.pl 
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 37% mieszkańców spośród tych deklarujących spożywanie alkoholu, przekracza 

standardową porcję alkoholu [porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% 

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

oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%, a picie o niskim poziomie ryzyka zakłada 

wypijanie 1-2 porcji w ciągu dnia]. Aby zapobiegać rozwijaniu się uzależnienia u tych 

osób, zaleca się tworzenie kampanii mających na celu informowanie oraz 

edukowanie mieszkańców na temat konsekwencji spożywania  dużych ilości 

alkoholu. 

 Przydatny dla mieszkańców może być Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych  

z Piciem Alkoholu, który umieszczony jest na stronie Państwowej Agencji Do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki niemu można sprawdzić stopień 

szkodliwości spożywania alkoholu przez daną osobę.   

 Link do strony: http://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf 

 Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania wzorów spożywania 

alkoholu przez pacjentów i podejmowania interwencji wobec osób pijących alkohol 

ryzykownie i szkodliwie, a także przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia 

zawodowego dla pracowników lecznictwa odwykowego. 

 Implikacje prawne zawarte są w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., gdzie art. 17 ust. 

1 mówi: Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają 

obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożył 

alkohol w trakcie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być 

podane pracownikowi do wiadomości. Ustawodawca określa również, kto 

przeprowadza kontrolę stanu trzeźwości, art. 17 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy: Na 

żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na 

żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika 

przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 

Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania 

stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art.47 ust.2. 

 Podjęcie działań skierowanych zarówno do pracodawców, jak i pracowników, których 

celem będzie przedstawienie konsekwencji prawnych związanych  
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z podejmowaniem pracy w stanie nietrzeźwym oraz zagrożeń wynikających z takiej 

sytuacji. 

 Szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie adekwatnego reagowania i interwencji 

wobec pracowników. 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu, w postaci ulotek, plakatów, a także filmów 

edukacyjnych, które będą przedstawiać historie ludzi, skazanych za jazdę pod 

wpływem alkoholu i skutki tego zachowania. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach (wśród starszych uczniów) na 

terenie miasta, poświęconych bezpieczeństwu na drogach, z uwzględnieniem 

właściwych zachowań i postaw wobec uczestnictwa w ruchu drogowym pod 

wypływem napojów alkoholowych. Przydatne dla mieszkańców może być 

rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Alkoholowe Liczydełko, które umożliwi mieszkańcom sprawdzenie czy stężenie 

alkoholu w ich krwi nie przekracza dopuszczalnej normy.  

 Link - https://www.alkoholoweliczydelko.pl/  

 Przy realizacji działań profilaktycznych pomocne mogą być materiały i filmy 

udostępnione na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.  
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 Link do strony: http://www.krbrd.gov.pl/pl/nasze-kampanie/ 

 Nawiązanie współpracy z Ośrodkami Ruchu Drogowego w celu przeprowadzenia 

szkoleń dla przyszłych kierowców na temat wpływu alkoholu na organizm i zdolności 

poznawcze kierowcy. 

 Przeprowadzenie kampanii informującej o skutkach picia w ciąży, jak również 

zapoznanie mieszkańców z tematyką FAS – alkoholowego zespołu płodowego  

i uświadomienie kobietom w ciąży konieczności unikania nawet śladowych ilości 

alkoholu.  

 Przydatne mogą być plakaty lub ulotki, które będą zawierać informację na ten temat. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Działania edukacyjne na ten temat, powinny  być prowadzone również w ramach 

opieki okołoporodowej. Skuteczne w tym zakresie może okazać się nawiązanie 

współpracy ze Szkołą Rodzenia na terenie miasta oraz z oddziałami położniczymi  

i zachęcenie ich do angażowania się w kampanie społeczne i działania zapobiegawcze. 

 Szkoleniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi warto objąć również księży, 

ponieważ mają oni stały kontakt z niektórymi mieszkańcami i mogą mieć znaczący 

wpływ na zapobieganie podejmowania pewnych zachowań przez mieszkańców oraz 

na motywowanie ich do pojęcia leczenia.  

 Wszelkie informacje przydatne w realizacji tego znajdują się na stronie: 

www.motywujmydozmiany.pl.  
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PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

Wnioski 

Problem nikotynowy w Wodzisławiu Śląskim jest widoczny i przybiera spore 

rozmiary, bowiem duży odsetek mieszkańców sięga po papierosy codziennie. Warto zwrócić 

uwagę na to, że większość palących papierosy mieszkańców nie podjęło nigdy próby 

zerwania z nałogiem i kilku badanych mieszkańców nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości 

palenia papierosów. 

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, na których znajdować się będą 

informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i metody, które mogą w tym 

pomóc. 

 Należy podjąć działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię 

informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości 

nikotyny na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu. 

 

• 13% respondentów (117 osób) zadeklarowało codzienne palenie 
papierosów. 

SKALA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ 
DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

• 118 mieszkańców (czyli większość spośród osób deklarujących palenie 
papierosów) nigdy nie próbowało zerwać z nałogiem. 

PRÓBY RZUCENIA PALENIA PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW 

• Wiekszośc respondentów zdaje sobie sprawę z negatywnych 
konsekwencji zdrowotnych palenia papierosów, jednak 4% badanych 
stwierdziło, że palenie jest w małym stopniu szkodliwe. 

WIEDZA NA TEMAT PALENIA PAPIEROSÓW 
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PROBLEM NARKOTYKOWY 

 

Wnioski 

Problem zażywania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców miasta jest 

istotny, domaga się zastosowania działań profilaktycznych zapobiegających dalszemu 

rozwojowi problemu.  

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Działania profilaktyczne na poziomie uniwersalnym, dotyczące konsekwencji 

zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania narkotyków i dopalaczy. Działania 

powinny mieć szeroki zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania za pomocą 

kampanii informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów i artykułów 

umieszczanych w lokalnej prasie, mediach oraz miejscach publicznych. 

 Rozpowszechnianie ulotek na temat możliwych form pomocy w przypadku 

doświadczania problemów z nadużywaniem lub uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych. Ulotki powinny być pozostawione w miejscach publicznych takich 

jak: kościół, szpitale, przychodnie itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5% mieszkańców (44 osoby) spożywało substancje psychoaktywne, przy 
czym 4 osoby sięgają po nie codziennie lub prawie codziennie. 

SKALA ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW LUB 
DOPALACZY PRZEZ DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW 
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PROBLEM PRZEMOCY 

 

Wnioski 

Problem przemocy w mieście przybiera duże rozmiary. Należy zwrócić uwagę na to, 

że jest grupa mieszkańców, która nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji 

stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci. 

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Upowszechnienie informacji o miejscach w lokalnej społeczności, w których 

świadczona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, socjalna oraz zawodowa 

osobom dotkniętym przemocą, za pomocą ulotek, plakatów, broszur i stron 

internetowych.  

• 23% badanych zna kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą 
doświadczającą przemocy w swoim domu. 

• 13% mieszkańców (122 osoby) doświadczyło przemocy. 

• 7% respondentów (59 osób) przyznaje, że stosowało przemoc. 

SKALA PRZEMOCY 

• 17% respondentów nie wie, czy stosowanie kar fizycznych w stosunku do 
dzieci jest dobrą metodą wychowawczą, a 11% ma pozytywny stosunek 
do takiej formy kary. 

STOSOWANIE KAR FIZYCZNYCH WOBEC 
DZIECI 
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Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Zorganizowanie dla mieszkańców warsztatów, których celem będzie zapobieganie  

i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez ukazanie sposobów komunikowania 

się z osobą stosującą przemoc, naukę asertywnych form radzenia sobie z osobą 

agresywną oraz poprzez wskazanie innych możliwości, które  mogą pomóc ofiarom 

przemocy. Zaleca się również, aby podczas warsztatów mieszkańcy uczeni byli w jaki 

sposób reagować, jeśli znają osobę doświadczającą przemocy. 

 Skutecznym rozwiązaniem może być również prowadzenie w placówkach leczenia 

uzależnień, wstępnej diagnozy zjawiska przemocy domowej u nowych pacjentów, 

bowiem badania pokazują, że w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, 

nierzadko dochodzi do przemocy.  

 W załączniki nr 1 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania 

przemocy wobec dorosłego i propozycja algorytmu postępowania w przypadku 

podejrzenia przemocy w rodzinie wobec osoby dorosłej, który można 

rozpowszechnić wśród pracowników ochrony zdrowia. 

 Pracę podmiotów i organizacji biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” 

może ułatwić plakat udostępniony na stronie www.niebieskalinia.pl. Ilustruje on 

schemat przebiegu całej procedury i ma za zadanie ułatwić szybką orientację  

w kolejnych etapach jej realizacji. Plakat ten może służyć jako pomoc również 

osobom dotkniętym problemem przemocy.  

 Znajduje się on w załączniku nr 2, jednak można go zamówić pisząc na 

adres  sekretariat@niebieskalinia.pl lub pod numerem tel. 22 824-25-01. 

 Nawiązanie współpracy z przedstawicielami służb realizujących zadania  
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z zakresu przeciwdziałania przemocy i wymiaru sprawiedliwości, która ma na celu 

kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie lub środowisku lokalnym do 

uczestnictwa w oddziaływaniach zmierzających do zniwelowania problemu. Pomocne 

może być przeprowadzenie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń, na 

których obecni będą przedstawiciele wszystkich służb.  

 Ważne w zapobieganiu problemom przemocy jest również podnoszenie kompetencji 

służb i przedstawicieli instytucji realizujących działania zapobiegawcze tego typu 

problemom. 

 Warto tworzyć, wspierać i finansować miejsca pomocy dorosłym i dzieciom 

oferujących kompleksową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną, socjoterapeutyczną, 

socjalną w przypadku doświadczenia przemocy w rodzinie (np. punkty konsultacyjne). 

Informacje o tych miejscach powinny być rozpowszechnione na stronach 

internetowych i w miejscach publicznych. 

 Zwiększenie świadomości rodziców na temat negatywnych konsekwencji stosowania 

agresji w procesie wychowania, przy jednoczesnej edukacji w zakresie innych 

skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju dziecka metod wychowawczych, poprzez 

warsztaty i zajęcia organizowane dla rodziców oraz przy wykorzystaniu strategii 

informacyjnej, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w społeczności 

lokalnej. 

 Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, które będą obalać mity i stereotypy 

na temat przemocy w rodzinie, a także będą opisywać mechanizmy przemocy  

w rodzinie i uświadamiać ich społeczną szkodliwość. 
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PROBLEM HAZARDOWY 

 

Wnioski 

Problem hazardowy w mieście jest znaczący, gdyż część mieszkańców doznała 

poważnych problemów związanych z grami na pieniądze. 

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 W celu oszacowania czy u danej osoby występuje problem z grami hazardowymi, 

przydatny może być Kwestionariusz zachowań hazardowych (KFG, PETRY  

& BAULIG). Można rozpowszechnić go wśród mieszkańców w celu autodiagnozy. 

 Kwestionariusz znajduje się w załączniku nr 3.  

 Rozpowszechnienie informacji o placówkach udzielających pomocy w zakresie 

uzależnień od hazardu oraz na temat wskaźników pozwalających stwierdzić czy 

problem w tym zakresie występuje. Pomocne mogą okazać się broszury/ulotki  

i plakaty informujące o negatywnych skutkach regularnego grania w gry hazardowe 

• 23% mieszkańców (211 osób) grało w gry za pieniądze. 

SKALA GRANIA W GRY ZA PIENIĄDZE PRZEZ 
DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

• Większość mieszkańców grało w LOTTO (178 osób) i zdrapki (138 
osób). 

RODZAJ GIER ZA PIENIĄDZE 

• Mieszkańcy grali w większości za małe kwoty pieniędzy. 4 badanych 
wydało na ten cel więcej niż 1000 zł. 

• Pojedyncze osoby doświadczyły problemów rodzinnych i finansowych 
oraz miały problemy z kontrolowaniem swojego zachowania w związu z 
graniem w gry hazardowe. 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z GRANIEM W GRY 
ZA PIENIĄDZE 
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oraz wskazujące możliwe formy pomocy wyjścia z nałogu. 

 Warto przekazać mieszkańcom informację, że na stronie 

 http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/  

mogą uzyskać pomoc w przypadku doświadczenia problemów z graniem w gry 

hazardowe. Ekspertami udzielającymi porad są osoby z wieloletnim doświadczeniem 

w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Pytanie można przesłać drogą 

elektroniczną.  Rozpowszechniony może zostać również numer na  

 Telefon Zaufania - 801 889 880. 

 

RYNEK PRACY 

 

Wnioski 

Analiza materiału badawczego pokazała, iż znaczna część mieszkańców źle ocenia 

swoje szanse na rynku pracy lub uważa, że znalezienie pracy na terenie miasta jest trudne. 

Warto zwrócić uwagę również na to, że duży odsetek mieszkańców nie korzystał z żadnej  

z form aktywizacji zawodowej i nie ma wiedzy na temat tego typu wsparcia prowadzonego 

przez miasto. 

 

 

 

 

• 29% mieszkańców uważa, że znalezienie nowej pracy na terenie miasta 
jest trudne. 

• 15% respondentów źle ocenia swoje szanse na rynku pracy. 

MOŻLIWOŚĆ ZNALEZIENIA PRACY NA 
TERENIE MIASTA 

• 44% mieszkańcow nie korzystało z żadnej z form aktywizacji 
zawodowej. 

• 10% uważa, że miasto nie prowadzi żadnej formy wsparcia dla osób 
bezrobotnych, z kolei 62% nie ma na ten temat wiedzy. 

FORMY WSPARCIA DLA OSÓB 
BEZROBOTNYCH PROWADZONE PRZEZ 

MIASTO 
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Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Identyfikacja osób pozostających bez zatrudnienia i pomoc im obejmującą 

pośrednictwo zawodowe, w tym szkolenia z poszukiwania pracy oraz wsparcie dla 

osób wchodzących lub powracających na rynek pracy. 

 Organizowanie staży/praktyk zawodowych dla dorosłych, w celu podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, a także szkoleń z zakresu 

kompetencji kluczowych. Osoby, które mają mniejsze zasoby finansowe powinny 

mieć możliwość uzyskania dofinansowania przejazdów z miejsca zamieszkania do 

miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych.  

 Podejmowanie starań o środki unijne bądź dofinansowanie z Funduszu Pracy w celu 

pozyskania środków na szkolenia dla pracodawców, przedsiębiorców oraz osób 

bezrobotnych. Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są 

w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających 

szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej. 

 Informowanie na temat realizowanych przez miasta działaniach mających na celu 

aktywizację zawodową i wyrównywanie szans na rynku pracy, powinny być 

rozpowszechniane wśród mieszkańców za pomocą broszur, ulotek i plakatów  

w miejscach publicznych, lokalnych mediach, prasie i Internecie. 
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WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 

 

Wnioski 

Problem wykluczenia społecznego jest na terenie miasta widoczny, jednak nie 

przybiera znaczących rozmiarów. Warto zwrócić uwagę na to, że co szósty mieszkaniec 

przyznaje, że doświadczył tego problemu z powodu określonej sytuacji życiowej.  

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz stworzenie miejsc wsparcia i poradnictwa dla tych 

grup. 

• 10% mieszkańcow biorących udział w badaniu ankietowym 
doświadczyło osobiście odrzucenia ze względu na okresloną sytuacje 
życiową (w większości z powodu ubóstwo i starszy wiek). 

• 16% mieszkańców przyznaje, że w ich środowisku znajdują się osoby 
żyjące na granicy ubóstwa, starsze, bezdomne, które z tego powodu 
doznały wykluczenia z życia społeczeństwa lokalnego. 

SKALA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO  
W MIEŚCIE 

• Większość mieszkańców uważa, że problem ubóstwa jest obecny  
w mieście, ale w niedużej skali. 

• 16% respondentów doświadczyło ubóstwa kiedykolwiek  
w życiu. 

PROBLEM UBÓSTWA 

• 10% respondentów uważa, że osoby starsze są marginalizowane w ich 
mieście. 

• 18% uważa, że oferta pomocy osobom starszym w mieście jest 
wystarczająca.  

OSOBY STARSZE 
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 Upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im 

możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym, bezdomnym  

i zagrożonym ubóstwem.  

 Profilaktyka na poziomie uniwersalnym powinna być kierowana do wszystkich 

mieszkańców w formie kampanii społecznej wyjaśniającej mechanizmy powstawania 

wykluczenia społecznego i możliwości jego zapobiegania. 

 Zaleca się także zapewnianie osobom starszym, niepełnosprawnym i innym 

zagrożonym wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz 

włączania tychże osób w życie zawodowe i publiczne.  

 Pomoc osobom wykluczonym społecznie można realizować również poprzez 

wspieranie grup i inicjatyw społecznych oraz mobilizowanie ludzi do pomocy 

społecznej i sąsiedzkiej, z wykorzystaniem form wsparcia środowiskowego takich jak: 

kluby samopomocy, świetlice, domy sąsiedzkie pomocy społecznej, placówki 

wsparcia dziennego. 

 Zaleca się przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez organizowanie 

akcji, kampanii mających na celu stworzenie pozytywnego obrazu późniejszej fazy 

życia, odejście od stereotypu stary = chory, a także rozwój świadomości społecznej na 

temat potencjału osób starszych. 
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9.2. Uczniowie 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 

Wnioski 

Problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży z Wodzisławia Śląskiego jest znaczący, 

gdyż spożycie alkoholu zadeklarował co piąty uczeń szkoły podstawowej. Warto zwrócić 

uwagę również na to, że duża część młodych ludzi sięgnęła po alkohol za zgodą rodziców, 

• 18% uczniów (165 osób) spożywało alkohol. 

SKALA SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ 
DZIECI I MŁODZIEŻ 

• Większość uczniów (spośród tych, którzy pili alkohol) sięgnęło po napoje 
wysokoprocentowe po raz pierwszy w wieku 11-13lat  - 45% (70 osób).  

WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ 

• Większość młodych ludzi sięgnęło po piwo (60% spośród tych, którzy 
pili alkohol). 

RODZAJ SPOŻYWANEGO ALKOHOLU 

• Większość uczniów spożywało alkohol w czasie uroczystości rodzinnej. 

• Duża część młodych mieszkańców miasta została poczęstowana 
alkoholem (58% spośród tych, którzy pili alkohol). 

• 75% rodziców (spośród tych, których dzieci sięgnęły po alkohol) wie, że 
ich dzieci spożywały napoje wysokoprocentowe. 

OKOLICZNOŚCI SPOŻYCIA ALKOHOLU PO 
RAZ PIERWSZY 

• 15% wszystkich respondentów oceniło możliwość zdobycia alkoholu 
jako łatwe. 

DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 



Diagnoza  
 

 
145 

którzy dali spróbować go swoim dzieciom. Należy podjąć działania profilaktyczne, 

zapobiegające dalszemu rozwojowi problemu. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

Działania o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do wszystkich dzieci  

i młodzieży, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych latach picie 

alkoholu. Skuteczne mogą okazać się np. profilaktyczne godziny wychowawcze, w czasie 

których opiekunowie będą podejmować działania profilaktyczne: realizacja 

rekomendowanych programów, wykorzystanie źródeł multimedialnych, spotkania  

z ekspertami np. osobami pracującymi z uzależnionymi.  

 Zastosowanie w działaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

strategii informacyjnej, w celu poszerzenia wiedzy  na temat przyczyn  

i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym ludziom, podejmowania 

racjonalnych wyborów, popartych znajomością zagadnień związanych z używaniem 

napojów wysokoprocentowych. By działania z zakresu strategii informacyjnej, 

przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny być realizowane przez kompetentne osoby, 

które cechuje wiarygodność, umiejętność wybudzania zaufania wśród dzieci  

i młodzieży i budowania z nimi pozytywnej relacji. Przekazywane informacje, muszą 

być rzetelne oraz dostosowane do etapu rozwojowego uczniów. Przydatne mogą okazać 

się ulotki i plakaty rozpowszechniane wśród dzieci młodzieży. 

 

 Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl  
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 Rozpowszechnianie wśród uczniów informacji na temat form pomocy w przypadku 

posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Ważną rolę w diagnozie dzieci dotkniętych 

tym problem, odgrywają nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie w placówkach, 

którzy poprzez obserwację i dyskretne wywiady powinny zwracać uwagę na symptomy 

świadczące o tym, że dziecko cierpi z powodu uzależnionego członka rodziny. 

Pomocne mogą okazać się również warsztaty psychologiczne (np. podczas godzin 

wychowawczych) polegające na pracy nad samooceną, budowaniem zaufania, 

ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie, 

gry i zabawy pomagające w budowaniu więzi z innymi ludźmi, uczące norm z innymi 

ludźmi, dające szanse na budowanie pozytywnego wizerunku własnego, a także 

wycieczki, które będą pomagać budować relacje interpersonalne i pokazywać weselszy, 

otwarty świat.  

 Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im będzie wiedza, 

na temat problemu picia napojów wysokoprocentowych, skutków wczesnej inicjacji 

alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać 

również przeszkoleni, w zakresie reagowania, w przypadku spożywania alkoholu przez 

dziecko. Warto skorzystać z darmowego przewodnika Jak rozmawiać z dzieckiem  

o alkoholu? Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. Istotne jest dotarcie do jak 

największej liczby rodziców.  

 Wykorzystywanie strategii alternatyw – angażowanie dzieci i młodzieży  

w atrakcyjne, bezpieczne aktywności (np. sportowe, artystyczne, plastyczne), które 

dopasowane będą do możliwości i potrzeb odbiorców. 

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych, oraz osób 

pracujących w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań.  

 Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu budowanie 

więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, gdyż to stanowi 

między innymi czynnik chroniący podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i 

młodzież. 

 Inwestowanie w sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do podwyższenia jakości 

działań. 

 Podjęcie działań, mających na celu zapobieganie wczesnej inicjacji alkoholowej przez 

dzieci i młodzież. Przydatne w tym przypadku, będzie zastosowanie w działaniach 
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profilaktycznych strategii edukacyjnej, która ma na celu rozwijanie ważnych 

umiejętności psychologicznych i społecznych. Zaleca się realizowanie ćwiczeń, gier 

psychoedukacyjnych, czy warsztatów, które będą rozwijały asertywność, uczyły 

nawiązywania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów lub podnoszenia poczucia własnej wartości. 

 Podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród dzieci  

i młodzieży, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie programu 

rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA) – „Fantastyczne możliwości”. Celem głównym programu jest 

opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów 

związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, 

indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.  Szczegółowy opis znajduje 

się w załączniku nr 4. 

 Wszelkie informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać na stronie:  

https://programyrekomendowane.pl. 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

Wnioski 

Palenie papierosów przez dzieci i młodzież jest znacznym problemem i domaga się 

podjęcia działań profilaktycznych zapobiegających dalszemu rozwojowi problemu. Niepojący 

jest fakt, iż jest grupa młodych ludzi, której palenie papierosów wyszło poza fazę 

eksperymentowania i stało się regularną czynnością. 

 

 

• 12% uczniów paliło papierosy. 9% próbowało kilka razy, 2% pali często, 
natomiast 1% - codziennie/regularnie. 

• W ciągu ostatnich 30 dni po papierosy sięgnęło 61% uczniów (spośród 
tych, którzy deklarują, że kiedykolwiek palili), przy czym 12% uczniów 
paliło codziennie. 

SKALA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ DZIECI 
I MŁODZIEŻ 
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Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu strategii informacyjnej, poprzez 

przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów. Pomocne  

w realizacji tej strategii, może być zaproszenie wykwalifikowanej osoby (np. lekarza), 

który w profesjonalny sposób przekaże uczniom odpowiedni zasób wiedzy, na temat 

skutków podejmowania takiego zachowania. 

 Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez przedstawianie korzyści 

za tym idących oraz możliwości tego osiągnięcia, a także poprzez rozpowszechnianie na 

ten temat ulotek, plakatów oraz zapewnianie uczniom możliwości uczestnictwa  

w zajęciach sportowych (warto dopilnować, aby uczestnictwo w zajęciach sportowych 

wiązało się również z nauką dzieci i młodzieży zasad Fair Play, współdziałania w grupie 

oraz zdrowego współzawodnictwa).  

 Ograniczanie dostępności papierosów dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenia dla 

sprzedawców wyrobów nikotynowych z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży 

papierosów osobom nieletnim oraz konsekwencji moralnych i prawnych za tym 

idących. 

 Przydatne w zapobieganiu podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci  

i młodzież, może być realizacja programu rekomendowanego przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) – Spójrz inaczej. Celem 

tego programu jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, tworzenie 

warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego 

oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie wiedzy o własnym ciele, 

negatywnych wpływach społecznych oraz decyzjach prozdrowotnych. Szczegółowe 

informacje na ten temat w załączniku nr 5.  Realizację programu mogą Państwo zlecić 

Ośrodkowi Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa. Wszelkie informacje w tym zakresie 

uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr tel. 534 303 240 lub 12 422 82 30. 
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PROBLEM NARKOTYKOWY 

 

 

 

 

• Do zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych środków 
psychoaktywnych przyznało się 2% młodych mieszkańców miasta  
(23 osób). 

SKALA ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW LUB 
DOPALACZY PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ 

• Najpopularniejszym rodzajem środków psychoaktywnych stosowanych 
przez dzieci i młodzież jest marihuana lub haszysz.  

RODZAJ ZAŻYWANEJ SUBSTANCJI 

• Znaczna część uczniów po substancje psychoaktywne sięgnęła ze 
znajomymi na podwórku. 

• Motywem tego zachowania była według większości ciekawość. 

OKOLICZNOŚCI ZAŻYCIA SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH PO RAZ PIERWSZY 

• 7% ocenia możliwość zdobycia narkotyków jako łatwe. 

• 11% zna miejsca w swojej miejscowości, gdzie może kupić narkotyki lub 
dopalacze. 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 
PSYCHOAKTYWNYCH DLA MŁODZIEŻY 

• 2% uczniów uważa zażywanie narkotyków za raczej nieszkodliwe, 
kolejne 2% za zdecydowanie nieszkodliwe, a 5% nie umie tego ocenić. 

• Dla większości młodych ludzi uzależnienia od środków 
psychoaktywnych wiążą się z zaburzeniami zdrowia fizycznego  
i psychicznego. Warto zwrócić uwagę  na to, że 13% nie wie jakie mogą 
być negatywne konsekwencje. 

WIEDZA UCZNIÓW NA TEMAT SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH 
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Wnioski 

Badanie wykazało, że kontakt z narkotykami lub dopalaczami miało część uczniów,  

w związku z czym problem zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych 

mieszkańców miasta wymaga poświęcenia uwagi. Szczególnie popularną substancją wśród 

młodych mieszkańców jest marihuana lub haszysz. Oprócz tego część uczniów posiada 

niepełną wiedzę na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych, co domaga się 

zastosowania szerokich działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym. 

 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole, mających na celu przekazywanie 

wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania 

narkotyków. Pomóc w tym, mogą ulotki, broszury czy plakaty, zawierające informacje 

na ten temat, a także zaproszenie osób, które mają za sobą negatywne doświadczenia 

związane z uzależnieniem od narkotyków i przekażą dostosowane do wieku i poziomu 

rozwoju uczniów -  informację na ten temat. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, na temat reagowania  

w przypadku zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych, rozpoznawania czy 

dziecko zażywa takie substancje, do kogo należy się zgłosić w przypadku 
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doświadczenia tego problemu oraz jak rozmawiać z dzieckiem w przypadku 

podejmowania przez niego zachowań ryzykownych. 

 Podjęcie obserwacji, w celu identyfikacji uczniów zażywających środki 

psychoaktywne. W tym celu pomocne będzie poszerzenie wiedzy pracowników szkoły, 

na temat wykrywania objawów stosowania substancji odurzających. Przydatny w tym 

zakresie może być materiał udostępniony na stronie Krajowego Biura Do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii, która zawiera przykłady objawów mogących wskazywać 

na używanie przez dzieci i młodzież narkotyków.  

     Link do strony: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=490267. 

 W celu zapobiegania rozwijaniu się uzależnienia, wśród uczniów zażywających 

narkotyki, zaleca się stosowanie działań profilaktycznych z zakresu strategii 

alternatyw, poprzez stworzenie okazji do zaprzestania podejmowania zachowania 

ryzykownego, dzięki atrakcyjnym propozycjom zajęć pozalekcyjnych organizowanych 

w szkole. Zaleca się również współpracę z rodzicami tych uczniów  

i stały kontakt pedagoga szkolnego z dziećmi i młodzieżą zażywającą substancje 

psychoaktywne. 

 Przeprowadzenie działań mających na celu informowanie dzieci i młodzieży na temat 

instytucji, gdzie mogą szukać pomocy. Ulotki, plakaty powinny być umieszczone  

w widocznych miejscach zarówno w szkołach, jak i innych instytucjach publicznych,  

a także powinny zawierać dane kontaktowe do instytucji pomocowych. 

 Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa prowadzi warsztaty profilaktyczne pt. 

Narkotyki, które  dotyczą szkodliwości używek takich jak narkotyki czy dopalacze. 

Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są substancje tego typu. 

Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalane są mity, a przedstawiane fakty 

dotyczące przedmiotowych substancji. Podczas interakcji z prowadzącym, młodzież 

ćwiczy takie umiejętności jak: zdolność twórczego myślenia, zdolność asertywnej 

odmowy, czy zdolność przewidywania konsekwencji własnych zachowań. Warsztat 

dostosowany jest do wieku uczniów.  

     Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr tel. 

534 303 240 lub 12 422 82 30. 
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PROBLEM PRZEMOCY 

 

Wnioski 

Problem przemocy w Wodzisławiu Śląski jest znaczący, bowiem aż 28% uczniów 

przyznaje, że jej doświadczyło. Szczególnie dostrzegalnym jej rodzajem jest przemoc 

rówieśnicza, bowiem większość uczniów doznało przemocy ze strony kolegów ze szkoły  

i co trzeci uważa, że w ich szkole występuje przemoc. Jak wynika z analizy materiału 

badawczego, problem przemocy domowej jest mniejszy niż przemocy rówieśniczej, jednak 

również dostrzegalny i wymagający podjęcia działań profilaktycznych. Warto również 

pochylić się nad zjawiskiem cyberprzemocy i poszerzyć wiedze uczniów zarówno na temat 

istoty tego problemu, jak i konsekwencji jej stosowania dla ofiary i sprawcy. 

 

 

 

• 28% młodych mieszkańców zadeklarowało doznanie kiedykolwiek 
przemocy.  

• Spośród tych osób większość doświadczyło przemocy ze strony kolegów 
ze szkoły. 

• Co trzeci respondent przyznaje, że w ich szkole występuje problem 
przemocy miedzy uczniami. 

• 19% uczniów deklaruje, że było sprawcami przemocy, a ofiarami jej byli 
w większości rówieśnicy. 

SKALA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ 

• 8% respondentów zna kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą 
przemocy w swym domu. 

• 13% doznało przemocy ze strony taty, zaś 10% ze strony mamy (spośród 
28% deklarujących doznanie kiedykolwiek przemocy). 

SKALA PRZEMOCY DOMOWEJ 

• Znaczna część uczniów nie ma wiedzy na temat zjawiska cyberprzemocy. 

• 13% przyznaje, iż doświadczyło cyberprzemocy, natomiast 6% 
zadeklarowało jej stosowanie. 

CYBERPRZEMOC 
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Rekomendowane działania profilaktyczne 

 

 Przeprowadzenie zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu 

problematyki przemocy. Zakres kierowanej do uczniów informacji, oprócz 

konsekwencji stosowania przemocy, powinien zawierać również treści na temat 

szerokiego spektrum rodzajów przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik  

i metod, które będą w atrakcyjny i aktywny sposób przekazywały informację.  

Skuteczne w tym przypadku mogą być metody takie jak: psychodrama (odgrywanie 

scenek na temat zachowań przemocowych, które pomogą wczuć się w doświadczenia 

osób będących ofiarą agresji); "burza mózgów" (stworzenie listy wszystkich zachowań 

będących aktem przemocy); praca w grupach (znalezienie wspólnych pomysłów 

rozwiązań problemu przemocy). 

 Na stronie: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/powiedzmy-stop-szkolnej-agresji znajdują 

materiały w postaci spotu TV, spotu radiowego oraz plakatu, które pochodzą  

z najnowszej kampanii społecznej Rzecznika Praw dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej 

agresji”, które można kopiować i rozpowszechniać. Warto wykorzystać je podczas 

przeprowadzanych zajęć w szkole na temat przemocy rówieśniczej. 

 Przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy w przypadku 

doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole jak i w domu,  

a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą świadkiem agresji. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 
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 Wprowadzenie na terenie szkoły, jasnych zasad zachowania i konsekwencji ich 

nieprzestrzegania, a także rozpowszechnianie tych reguł przez nauczycieli, 

pracowników szkoły, poprzez informowanie i umieszczenie plakatów w niektórych 

miejscach budynku szkoły. 

 Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach takich jak: doskonalenie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem,wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania się. 

 Skuteczne mogą okazać się również spotkania z policją mające na celu uświadomienie 

dzieci i młodzieży o tym, jakie zachowania są aktem przemocy i jakie niosą za sobą 

konsekwencje (ważne, aby funkcjonariusze byli przeszkoleni w zakresie prowadzenia 

zajęć profilaktycznych). 

 Zajęcia i warsztaty integracyjne w klasach. Mają one na celu wzmacnianie więzi 

pomiędzy rówieśnikami i wpływanie na pozytywny klimat szkoły, który jest ważnym 

czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 

 Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które będą rozwijały u nich kompetencje 

kierowania klasą oraz umiejętności właściwego reagowania na niekorzystne zachowania 

uczniów, wzmacniania pożądanych zachowań i formułowania oczekiwań wobec 

uczniów.  

 W załączniku nr 6 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy 

wobec dziecka oraz propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia 

przemocy w rodzinie wobec dziecka, który zawiera informacje przydatne w diagnozie 

czy dane dziecko doświadcza przemocy oraz w jaki sposób należy w takim przypadku 

postępować. Kwestionariusz i algorytm zaleca się rozpowszechnić wśród pracowników 

oświaty oraz tych, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi (np. wśród pracowników 

świetlic środowiskowych). Można go pobrać bezpośrednio ze strony 

https://www.niebieskalinia.pl/. 

 Przeprowadzenie z uczniami warsztatów, podczas których poszerzą oni wiedzę na 

temat zjawiska cyberprzemocy i rozległych negatywnych konsekwencji jej stosowania. 

Zaleca się także, uświadomienie uczniom gdzie mogą uzyskać pomoc  

w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem tego typu przemocy. 

 Zapoznanie z poradnikiem udostępnionym przez Ośrodek Rozwoju i Edukacji - Jak 

reagować na cyberprzemoc . Poradnik dostępny jest pod adresem www.ore.edu.pl  
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w zakładce „kształcenie i wychowanie –> wychowanie i profilaktyka -> 

bezpieczeństwo w sieci”. Zawarte w nim informacje mogą być pomocne w realizacji dla 

uczniów zajęć związanych z tą tematyką i przy organizowaniu innych działań 

zapobiegawczych. 

UCZESTNICTWO W GRACH HAZARDOWYCH 

 

Wnioski 

Wyniki badań pokazują, że granie w gry hazardowe jest umiarkowanym problemem 

występującym wśród młodych mieszkańców i domaga się podjęcia działań profilaktycznych, 

przede wszystkim poszerzających wiedzę uczniów na temat negatywnych konsekwencji 

podejmowania takich zachowań. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Działaniami profilaktycznymi należy objąć te miejsca, gdzie istnieje możliwość grania  

w gry na pieniądze czy też podejmowania zakładów, bowiem osoby do 18. roku życia 

obowiązuje zakaz wstępu do salonów gier oraz punktów na przyjmowanie zakładów 

wzajemnych. Młodzi ludzie przed osiągnięciem pełnoletności nie mogą również 

• 13% respondentów deklaruje, że grało w gry za pieniądze (120 osób). 

SKALA GRANIA  
W GRY ZA PIENIĄDZE 

• Spośród osób, które grały kiedykolwiek w gry za pieniądze, najwięcej 
uczniów grało na automatach oraz kupowało zdrapki.  

RODZAJ GIER ZA PIENIĄDZE 

• 6% uczniów stwierdziło, że z powodu grania w gry za pieniądze, 
doświadczyło poważnych problemów w szkole. 

• 44% badanych stwierdziło, że ich rodzice wiedzą o graniu przez nich w 
gry za pieniądze. 

OKOLICZNOŚCI GRANIA W GRY ZA 
PIENIĄDZE 
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uczestniczyć w grach losowych, poza loteriami fantowymi i promocyjnymi. Należy 

umieścić informacje o zakazie dotyczącym osób niepełnoletnich w widocznym 

miejscu na maszynach do gry i innych miejscach (np. zakłady bukmacherskie). Osoby 

pracujące w takich miejscach powinny zostać przeszkolone. 

 Zastosowanie strategii informacyjnej, poprzez przekazywanie dzieciom wiadomości 

na temat negatywnych konsekwencji grania w gry na pieniądze. Zajęcia takie mogą się 

odbywać np. w ramach godziny wychowawczej. 

 Warto zwrócić uwagę rodzicom na występowanie tego problemu i konsekwencje jakie 

może za sobą nieść. Wskazane jest podejmowanie rozmów z dzieckiem na temat 

podejmowania hazardu w młodym wieku, a także uważne przyglądanie się symptomom 

wskazującym na to, że dziecko podejmuje się tego typu zachowań. Wśród rodziców 

można rozpowszechnić pytania, na które warto szukać odpowiedzi podczas rozmowy  

z dzieckiem: 

 czy dziecko czuje potrzebę grania i myśli o nim, nawet jeżeli nie gra? 

 czy wydaje na nie coraz więcej pieniędzy? 

 czy czuje czasami taką silną potrzebę, żeby zdobyć pieniądze, że nawet myśli że 

mogłoby ukraść? 

 czy granie staje się na tyle ważne, że inne sprawy, w tym szkoła traci na 

znaczeniu? 

 czy czuje, że grając zaczyna czuć przyjemny dreszczyk emocji i ma potrzebę 

powtarzania tego doświadczenia? 

 czy zdarza dziecku przeznaczyć pieniądze np. na przejazdy na granie? 

Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z powyższych pytań powinna wzbudzić czujność.  

 Przed podejmowaniem się grania w gry hazardowe przez dzieci i młodzież oraz przed 

jego negatywnymi konsekwencjami może uchronić właściwa komunikacja na linii 

rodzic-dziecko. Wśród rodziców można rozpowszechnić ulotki, które uświadomią 

rodzicom wagę pozostawania w bliskiej relacji i kontakcie z dzieckiem. 
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Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA I INTERNETU 

 

Wnioski 

Z komputera i Internetu korzysta większość młodych ludzi, a znaczna część spośród 

nich, poświęca na to dużo czasu. Zaleca się przeprowadzenie szerokich działań 

profilaktycznych mających na celu edukowanie uczniów z zakresu bezpiecznego korzystania 

z sieci i konsekwencji poświęcania na to zbyt dużej ilości czasu. 

 

 

• 96% uczniów korzysta z komputera/Internetu. 

• 12% uczniów poświęca dziennie powyżej 6 godzin, a 20% powyżej  
3 godziny na korzystaniu z komputera/Internetu. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA  
Z KOMPUTERA I INTERNETU 

• Najczęstszą formą korzystania z komputera lub Internetu jest kontakt ze 
znajomymi - 72%, słuchanie muzyki - 70%, oglądanie filmów - 71% oraz 
granie w gry - 63%.  

NAJCZĘSTSZE POWODY KORZYSTANIA  
Z KOMPUTERA I INTERNETU 
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Rekomendowane działania profilaktyczne 

 

 Przeprowadzenie warsztatów poruszających problematykę użytkowania oraz 

wykorzystywania współczesnych mediów. Warsztat powinien uczyć dzieci jak 

bezpiecznie poruszać się po świecie cyberprzestrzeni. Przeprowadzenie takich 

warsztatów pt. Media, można zlecić Ośrodkowi Psychoprofilaktyki Nowa 

Perspektywa. Podczas zajęć tych uczniowie zdobywają takie umiejętności jak 

zdolność bezpiecznego poruszania się w świecie massmediów, kontroli czasu 

spędzanego w Internecie, przed telewizorem czy grami komputerowymi, zdolność 

krytycznej oceny prezentowanych przez media wartości i postaw oraz reagowania w 

sytuacji zagrożenia. Warsztaty dostosowane są do wieku uczniów. Wszelkie 

informacje w tym zakresie uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr tel. 534 303 240 lub 12 

422 82 30. 

 Przeprowadzenie zajęć dla uczniów mających na celu zwrócenie uwagi na 

problem uzależnienia od komputera i Internetu. Pomocne przy realizacji takich 

zajęć może być rozpowszechnienie ulotek informujących o takim problemie. Dzięki 

ulotce, która znajduje się poniżej, odbiorcy mają możliwość zbadania indywidualnego 

ryzyka uzależnienia, poprzez wypełnienie prostego kwestionariusza. Przekaz 

podsumowuje sposoby racjonalnego wykorzystywania multimediów w życiu 

codziennym oraz wyjaśnia istotę nadużywania. Wskazuje również ogólnodostępne 

źródła poszukiwania pomocy i wsparcia. 

 

PROFILAKTYKA 

15% respondentów nie brało udziału w zajęciach profilaktycznych, a 22% uważa, że nie 

wniosły one nic nowego i były nieciekawe. 

 Rekomenduje się organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli placówek 

pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące 

skutecznych strategii profilaktycznych oraz podnoszące ich kompetencje  

w zakresie realizacji warsztatów i zajęć profilaktycznych (w tym programów 

rekomendowanych). 

 Zaleca się również częstsze realizowanie działań profilaktycznych w szkole. 
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9.3. Sprzedawcy napojów alkoholowych  

 

• 55% sprzedawców uważa, że w ich mieście alkohol jest sprzedawany 
osobom niepełnoletnim. 

• Przeprowadzone badania wskazują na to, że 2% respondentów sprzedało 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy alkoholu osobie nieletniej. 

• Większość sprzedawców - 98% określiło, iż pytało o dowod osobisty 
klienta, za każdym razem w przypadku braku pewności co do jego 
pełnoletniości. 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 

• 68% sprzedawców stwierdziło, że w ich miejscowości zdarza się sytuacja 
jazdy po wypiciu alkoholu.  

PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM 
ALKOHOLU 

• 88% sprzedawców biorących udział w badaniu jest zdania, że alkohol jest 
sprzedawany osobom nietrzeźwym w ich mieście.  

• 25% respondentów stwierdził, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło 

mu się sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej. 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
NIETRZEŹWYM 

• Odpowiedzi respondentów wskazują na to, że w 55% punktach sprzedaży 
alkoholu znajduje się informacja o szkodliwości alkoholu. 

• 38% sprzedawców brało udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej 
sprzedaży. 

• 57% respondentów ma więdza na temat ustawowych zakazów sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

WIEDZA NA TEMAT USTAWY O WYCHOWANIU 
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU 

ALKOHOLIZMOWI 

• 65% sprzedawców stwierdziło, że w obrębie ich sklepu zdarzają się 
sytuacje spożywania alkoholu. 

•  Z deklaracji 45% respondentów wynika, że zdarza mu się wzywać 
policję z powodu zakłócenia porządku przez osobę znajdującą się pod 
wpływem aloholu na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu. 

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W OBRĘBIE 
SKLEPU 
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Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Zaleca się przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego wśród sprzedawców 

dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych i społecznych wynikających  

z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, przy szczególnym uwzględnieniu treści 

Ustawy  z dnia 26 X 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 

Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 Zaleca się również przeprowadzenie badania „Tajemniczy Klient” w celu uzyskania 

pewności, czy sprzedawcy napojów wysokoprocentowych nie sprzedają alkoholu 

osobom niepełnoletnim. Polega ono na wizycie kontrolowanej w punkcie sprzedaży 

alkoholu oraz próbie zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. 

Specjalnie przeszkoleni audytorzy, jako klienci przeprowadzają zgodnie z wcześniej 

ustalonym scenariuszem wizytę w wyznaczonym punkcie, a następnie, zaraz po 

zakończeniu, notują wyniku w odpowiednio do tego przygotowanym kwestionariuszu. 

Po badaniu zaleca się przeprowadzenie szkolenia terenowego wśród sprzedawców 

dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych, społecznych wynikających  

z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu23. 

                                                      
23

 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Szkolenie dla właścicieli oraz punktów sprzedaży 

alkoholu. Tajemniczy klient.   
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Rekomenduje się zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  

z procedurą skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności asertywności oraz ukazanie 

sposób wspomagających współpracę sprzedawcy z Policją. 
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10. Załączniki 

10.1. Załącznik nr 1  

 



Diagnoza  
 

 
163 

 



Diagnoza  
 

 
164 

10.2. Załącznik nr 2 
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10.3. Załącznik nr 3 

 

KWESTIONARIUSZ ZACHOWAŃ HAZARDOWYCH (KFG, PETRY & BAULIG) 

Proszę przeczytać wszystkie wypowiedzi i odnieść się do nich, wybierając tylko jedną 

z podanych możliwości wypowiedzi. Jeśli obecnie Pan/Pani nie gra, proszę odnieść się 

do minionych okresów grania. Następnie proszę zsumować punkty. 

 w ogóle mnie nie dotyczy – 0 pkt 

 raczej mnie nie dotyczy – 1 pkt 

 raczej mnie dotyczy – 2 pkt 

 dokładnie mnie dotyczy – 3 pkt 

1. Przeważnie grałem, żeby się odegrać. 

2. Nie potrafię już kontrolować mojego grania. 

3. Moi bliscy i przyjaciele nie mogą się dowiedzieć, ile przegrywam. 

4. W porównaniu z graniem codzienność jest nudna. 

5. Później (po grze) mam często wyrzuty sumienia. 

6. Używam wymówek, żeby móc iść zagrać. 

7. Nie udaje mi się przestać grać na dłuższy czas. 

8. Gram o pieniądze prawie codziennie. 

9. Z powodu grania mam trudności w pracy. 

10. W grze szukam dreszczyku emocji. 

11. Ciągle myślę o graniu. 

12. Żeby móc grać często zaopatrywałem się w pieniądze nie legalnie. 

13. Główną część mojego wolnego czasu poświęcam na grę. 

14. Przegrałem już czyjeś lub pożyczone pieniądze. 

15. Leczyłem się już z powodu moich problemów z hazardem. 

16. Często musiałem przestać grać, bo nie miałem już więcej pieniędzy. 

17. Ponieważ tyle gram, straciłem już wielu przyjaciół. 

18. Żeby móc grać często pożyczam pieniądze od innych. 

19. W moich fantazjach jestem tym, który wygrał. 

20. Z powodu grania byłem już często tak zrozpaczony, że chciałem odebrać sobie życie. 

Interpretacja wyników: 

16 – 25 pkt – można mówić o rozpoczynającym się problemie uzależnienia od hazardu. 
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26 – 45 pkt – wskazuje na średnio zaawansowane uzależnienie od hazardu. 

Powyżej 45 pkt – wskazuje na zaawansowane uzależnienie od hazardu. 

Źródło: "Gdy hazard staje się problemem. Czy jestem uzależniony?", Barbara Wojewódzka, 

Fundacja ETOH, KBPN, Warszawa 2014 
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10.4. Załącznik nr 4 

Program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” 

Grupa docelowa: 

Uczniowie klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodzice. 

Cele programu: 

Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów 

związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, 

indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 

Założenia: 

Program Fantastyczne możliwości (FM) jest adaptacją amerykańskiego programu 

Amazaing Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu 

Northland. Wraz z Programem Domowych Detektywów (PDD) tworzy dwuletni program 

uniwersalnej profilaktyki alkoholowej. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane 

teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje 

psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących 

związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą 

oraz środowiskiem lokalnym. Autorzy programu odwołują się do teorii społecznego uczenia 

Alberta Bandury (1986), teorii uzasadnionego działania Icka Ajzena i Martina Fishbeina 

(1980), teorii zachowań problemowych Richarda Jessora (1987) oraz badań Denise Kandell 

(1992). Według założeń teorii społecznego uczenia używanie substancji psychoaktywnych 

jest społecznie wyuczonym zachowaniem, które kształtuje się i umacnia na skutek obserwacji 

i naśladowania zachowania innych osób. Naśladowanie atrakcyjnych modeli, jakimi  

w dzieciństwie są przede wszystkim rodzice, znaczący rówieśnicy, a także osoby z życia 

publicznego, jest dla dziecka a później nastolatka źródłem pozytywnych wzmocnień.  

Tak więc to, w jaki sposób zachowują się osoby ważne dla młodego człowieka może stać się 

zarówno czynnikiem ryzyka, jak i czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem 

niepożądanych zachowań. W związku z tym w programie zastosowano strategię 

profilaktyczną, polegająca na rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców. Działania 
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podejmowane w trakcie realizacji programu Fantastyczne możliwości oparte są na edukacji 

normatywnej, strategii profilaktycznej opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego 

działania. Autorzy tej teorii wskazali na znacznie przekonań dotyczących rozpowszechnienia 

oraz stopnia społecznej akceptacji określonych zachowań. Przekonanie, iż używanie 

substancji psychoaktywnych jest powszechne i aprobowane, stanowi istotny czynnik ryzyka 

sięgania po te środki. Dlatego też podczas realizacji programu nauczyciele oraz rodzice są 

mobilizowani do wyrażania zdecydowanego sprzeciwu wobec sięgania po alkohol przez 

młodzież oraz własne dzieci. Rodzice są też zachęcani do ustalenia (lub zweryfikowania 

ustalonych podczas realizacji Programu Domowych Detektywów) zasad dotyczących picia 

alkoholu i konsekwentnego ich egzekwowania. Zgodnie z Teorią zachowań problemowych, 

takie zachowania jak używanie substancji psychoaktywnych, mimo iż są ryzykowne dla 

zdrowia i prawidłowego rozwoju, pozwalają niekiedy zaspokajać ważne potrzeby oraz 

osiągać przez nastolatków ich cele rozwojowe. Niedostateczna umiejętność radzenia sobie z 

wyzwaniami okresu dorastania jest czynnikiem ryzyka podejmowania zachowań 

problemowych. Wobec tego w programie Fantastyczne możliwości zastosowano strategię 

rozwoju umiejętności życiowych, która polega na wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności 

pozwalające zaspokajać ich potrzeby w bezpieczny i konstruktywny sposób. 

Podczas programu ćwiczą, poprzez odgrywanie scenek, umiejętność odpierania presji 

otoczenia skłaniającej do picia. Ponadto uczniom jest przekazywana wiedza o bezpośrednich 

psychospołecznych konsekwencjach picia alkoholu. Głównym celem programu jest 

opóźnienie inicjacji alkoholowej. Osiągnięcie tego celu może przynieść większe i trwalsze 

efekty profilaktyczne. Badania wskazują, że im wcześniej dochodzi do inicjacji w piciu 

alkoholu, tym większe jest ryzyko rozwoju problemów z nim związanych w przyszłości. 

Ponadto, alkohol ułatwia wchodzenie w inne ryzykowne zachowania okresu dojrzewania 

takie jak: palenie papierosów, używanie narkotyków, przedwczesny seks, wagarowanie czy 

konflikty z prawem (Kandel, 1992). 

Program Fantastyczne możliwości ma rzetelne podstawy teoretyczne i empiryczne 

dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które sprzyjają sięganiu przez 

młodzież po alkohol. Został także oparty na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i zasad 

prowadzenia badań ewaluacyjnych (Perry i wsp., 1996, Williams i Perry, 2003). To, czy 

nastolatek sięgnie po alkohol czy też nie, zależy od wielu czynników. Przeciwdziałanie tak 

zróżnicowanym i często niekorzystnym wpływom wymaga wszechstronnych działań,  



Diagnoza  
 

 
169 

w związku z tym w programie prowadzone są zajęcia w klasie, a do współpracy i udziału 

zapraszani są rodzice i liderzy rówieśniczy. Ponadto, realizatorzy są zachęcani  

do organizowania atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz innych pozaszkolnych działań  

o charakterze profilaktycznym, przygotowywanych przy udziale osób ze społeczności 

lokalnej. 
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Opis programu: 

Podobnie jak Program Domowych Detektywów, program Fantastyczne Możliwości 

składa się z części szkolnej i domowej. Realizacja programu rozpoczyna się Wieczorem 

fantastycznych pomysłów  -  spotkaniem uczniów, rodziców i nauczycieli, którego celem jest 

zainicjowanie programu oraz zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w proponowanych 

aktywnościach. Cykl zajęć w klasie, prowadzonych przez nauczyciela i liderów 

młodzieżowych, składa się z 5 spotkań. Dotyczą one takich tematów jak: bezpośrednie 

konsekwencje picia alkoholu przez młodzież, powody sięgania po alkohol, rozpoznawanie  
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i odpieranie nacisków społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenie różnych 

sposobów odmawiania oraz propagowanie alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów 

spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia do dyskusji w klasie jest materiał dźwiękowy, 

który zawiera opowiadania nastolatków uczących się w gimnazjum: 2 chłopców  

i 2 dziewczynek. Bohaterowie dzielą się ze słuchaczami refleksjami na temat ważnych dla 

nich wydarzeń. Zadania liderów w programie Fantastyczne możliwości, w porównaniu  

z Programem Domowych Detektywów, są znacznie bardziej rozbudowane i złożone. Liderzy 

kierują pracą małych grup i wykonują zadania polegające, m.in. na zbieraniu i notowaniu 

wyników dyskusji w małych grupach, prowadzeniu gier bądź odgrywaniu scenek. 

Domowa część programu realizowana jest równolegle z zajęciami w klasie. Podstawę 

tej części stanowią cztery broszury, adresowane przede wszystkim do rodziców.  

W broszurach poruszane są takie zagadnienia jak: sytuacje związane z piciem alkoholu,  

z którymi mogą stykać się dzieci; konsekwencje wczesnego sięgania po alkohol; informacje  

o alkoholu w środkach masowego przekazu (głównie w telewizji); rodzinne zasady dotyczące 

picia alkoholu, sposoby zapewnienia dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu  

z przyjaciółmi oraz ograniczenie dostępności alkoholu dla nastolatków w społeczności 

lokalnej. Zadania rodziców nie ograniczają się tylko do zapoznania z treścią kolejnych 

zeszytów, polegają również na rozwiązywaniu wraz z dziećmi zadań domowych. Celem 

zamieszczonych w tych zeszytach zadań jest stworzenie okazji do rozmowy na tematy 

związane z alkoholem. 

Program Fantastyczne możliwości kończy się wspólnym spotkaniem wszystkich 

uczestników - czyli Wieczorem dobrej zabawy. Realizacja programu Fantastyczne 

możliwości zajmuje około 12-14 tygodni.  

Standardy realizacji: 

Realizatorami programu są nauczyciel oraz pedagodzy szkolni, którzy ukończyli  

8-godzinne szkolenie warsztatowe. Przedmiotem warsztatów jest zaprezentowanie 

uczestnikom założeń i przebiegu programu Fantastyczne możliwości. Nadzór nad realizacją 

programu nie jest wymagany, niemniej pedagodzy szkolni, którzy nie realizują programu  

w klasach, są zachęcani do koordynacji programu na terenie szkoły oraz wspierania 

nauczyciel w ich zadaniach.   
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Dowody jakości programów: 

Proces adaptacji programu do polskich warunków kulturowych był ściśle związany  

z ewaluacją formatywną. W ramach tej ewaluacji przeprowadzono wiele badań jakościowych 

i ilościowych, takich jak: wywiady grupowe z uczniami, liderami i realizatorami programu, 

obserwacje przebiegu zajęć w klasach, wywiady indywidualne z rodzicami, badania 

ankietowe uczniów i rodziców. Uzyskane dane umożliwiły zidentyfikowanie aspektów 

programu, które wymagały zmian oraz podjęcie szczegółowych decyzji dotyczących 

koniecznych modyfikacji. 

Skuteczność programu oceniono w kilkuetapowym, longitudinalnym projekcie 

badawczym, w którym analizowano łączny wpływ Programu Domowych Detektywów oraz 

Fantastyczne Możliwości. Głównym celem tego projektu była ocena trwałości w czasie 

efektów dwuletniego programu profilaktycznego. Badania prowadzono na podstawie quasi-

eksperymentalnego schematu badawczego, przeprowadzonego w warunkach naturalnych. 

Przedmiotem badań były rutynowe realizacje programu, prowadzone przez nauczycieli ze 

szkół z warszawskiej dzielnicy Ursynów. W grupie eksperymentalnej znalazło się 18 klas  

IV i V , a w grupie porównawczej – 16 klas IV i V. W obu z tych grup czterokrotnie 

przeprowadzono audytoryjne, anonimowe badania ankietowe uczniów. Kontrolowano 

ponadto jakość realizacji programu (wywiady grupowe z nauczycielami, wywiady 

telefoniczne z rodzicami, dane z dokumentacji programu). 

Uzyskane wyniki wykazały korzystne, utrzymujące się przez rok od zakończenia 

oddziaływań profilaktycznych, efekty programu dotyczące czynników warunkujących picie 

alkoholu przez młodzież. Szczególnie istotne okazały się zmiany dotyczące takich czynników 

jak: proalkoholowe postawy uczestników programu, wiedza na temat konsekwencji picia 

alkoholu oraz przekonanie o możliwości odmowy picia w sytuacji presji rówieśniczej. Przede 

wszystkim, stwierdzono wpływ programu na zmienne behawioralne: ograniczenie 

przypadków upijania się i opóźnienie pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie 

rówieśników. 

Źródło: Pisarska A., Program Fantastyczne Możliwości (w:) Rekomendowane programy 

profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016 
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Więcej informacji na temat Programu Fantastyczne Możliwości można znaleźć  

w publikacjach: 

 Bobrowski, K., Kocoń, K., Pisarska, A., Efekty dwuletniego programu profilaktyki 

alkoholowej. „Alkoholizm i Narkomania”, 18, 3, s. 25 – 41, 2005. 

 Bobrowski K. J., Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A., Skuteczność programu 

profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania. „Psychiatria Polska”, 48 (3), 

2014, s. 527-539. 

 Bobrowski, K., Zajęcie dla hobbystów – badanie odroczonych efektów programów 

profilaktycznych. (w:) Deptuła, M. (red.) Diagnostyka, profilaktyka i socjoterapia  

w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu im. K. Wielkiego, 

Bydgoszcz 2006, s. 221-236. 

 Pisarska, A., Bobrowski, K., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Ostaszewski, 

K., Program Domowych Detektywów i program Fantastyczne Możliwości – dwuletni 

program profilaktyki alkoholowej dla szkół podstawowych. (w:) Deptuła M. 

(red.), Diagnostyka – profilaktyka – socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 194 - 203. 

 Pisarska, A., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Wybrane problemy związane  

z adaptacją kulturową programu profilaktycznego. „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 

VII (1) 2, 2003. 

 Pisarska, A., Fantastyczne Możliwości. „Remedium”, 11-12, 2005. 

 Pisarska, A., Ostaszewski, K., Borucka, A., Bobrowski, K., Okulicz-Kozaryn, 

K., Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej Fantastyczne 

Możliwości – znaczenie ewaluacji procesu i badań jakościowych. „Alkoholizm  

i Narkomania”, 18, 3, 2005. 

 Ulotka informacyjna programu oraz lista osób upoważnionych do prowadzenia szkoleń 

są dostępne na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w zakładce 

Zakład Zdrowia Publicznego http://old.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/zooz/zaklad-

psychologii 
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10.5. Załącznik nr 5 

 

Program Spójrz Inaczej  

Grupa docelowa: 

Grupą docelową programu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej w wieku 10-13 

lat. 

Cele programu: 

Celem ogólnym programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym  

i destrukcyjnym w klasie szkolnej oraz problemom zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 

10-13 lat.  

Cele szczegółowe programu: 

 rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności 

rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,      

 tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności 

przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka,  które służą wspieraniu rozwoju 

umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz 

umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,      

 zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, 

negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach  

i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków.      

 

Założenia: 

Program Spójrz inaczej dla klas 4-6 opiera się na założeniach 

psychoprofilaktyki  (Sęk, 1991, Ostaszewski 2003). Koncepcja ta opiera się na założeniu,  

że u źródeł zaburzeń psychicznych i problemów związanych z zachowaniem są przede 

wszystkim deficyty umiejętności psychospołecznych, nierozwiązane kryzysy rozwojowe, 

niskie poczucie własnej wartości, trudne doświadczenia (np. odrzucenie rówieśnicze). 

Dlatego główne kierunki działań edukacyjnych programu Spójrz inaczej są nastawiane na 
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wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego, rozwijanie umiejętności, które 

pomagają dzieciom w nawiązywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie 

z trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi. 

W związku z tym program jest nastawiony na: 

 wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym staje się 

naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych;  

 psychoedukację nauczycieli, którzy są głównymi realizatorami programu, polegającą 

na  wspieraniu rozwoju ich podstawowych umiejętności wychowawczych, 

uwrażliwianiu na potrzeby dzieci oraz na nauce  odpowiednich sposobów 

kontaktowania się z dzieckiem. 

Autorzy programu Spójrz inaczej odwołują się do wiedzy z psychologii rozwojowej 

dotyczącej prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku 10-12 lat. Wiedza ta dostarcza 

argumentów wskazujących, że okres preadolescencji jest bardzo istotny dla rozwoju poczucia 

skuteczności w działaniu, odpowiedzialności, umiejętności współdziałania z innymi (Erikson 

1959, Hurlock, 1985, Brzezińska (red), 2005).  W modelu rozwoju osobowości Erika H. 

Eriksona wiek szkolny, to okres intensywnego rozwoju społecznego, w którym dziecko 

rozwija w sobie pracowitość,  produktywność oraz coraz częściej doprowadza do końca swoje 

zadania, osiągając zamierzony cel i czerpiąc z tego faktu przyjemność i zadowolenie.  Wiele 

tez zadań wykonuje we współpracy z innymi osobami lub obok nich. Jest to źródłem różnych 

doświadczeń np. ponoszenia odpowiedzialności nie tylko za sukces ale i też za porażkę, które 

pełni ważną rolę w uczeniu się umiejętności społecznych. Zaniedbania wychowawcze w tym 

obszarze, znajdujące swój wyraz w braku pozytywnych informacji zwrotnych skierowanych 

do dziecka ze strony dorosłych, na tym etapie rozwoju wpływają negatywnie na jego 

samoocenę, są przyczyną poczucia rozgoryczenia i rezygnacji z podejmowania nowych 

zadań. Ponadto program odwołuje się do: Modelu podnoszenia kompetencji (R. Weissberg, 

M. Caplan i wsp. 1991), Teorii racjonalnego działania (Ajzen, Fishbein, 1986) oraz Teorii 

zachowań problemowych (Jessor, 1987).  

 

 



Diagnoza  
 

 
175 

Zgodnie z tymi teoriami program jest nastawiony na : 

 minimalizowanie negatywnego wpływu takich indywidualnych czynników ryzyka jak: 

deficyty umiejętności psychospołecznych (np. współpracy z innymi dziećmi, wspólnej 

zabawy, braku umiejętności kierowania swoimi emocjami, rozpoznawania emocji 

innych ludzi, rozwiązywania konfliktów), niskie poczucie własnej wartości, niska 

pozycja w grupie rówieśniczej, odrzucenie przez rówieśników, niepowodzenia 

szkolne, zachowania agresywne lub destrukcyjne w klasie, pozytywne oczekiwania 

wobec działania alkoholu, nikotyny, narkotyków i leków, wczesny wiek inicjacji 

alkoholowej i nikotynowej, negatywne wpływy przekazów medialnych i reklam;   

 wzmacnianie działania takich indywidualnych czynników chroniących jak: 

umiejętności psychospołeczne (radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego 

porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnego obrazu siebie 

itd.) i odpierania presji rówieśniczej, zdrowe reguły funkcjonowania w klasie/grupie 

rówieśniczej, oraz szkolnych czynników chroniących takich jak: umiejętności 

wychowawcze nauczycieli (np. umiejętności kierowania klasą, umiejętności 

rozpoznawania potrzeb dzieci, wspierania w trudnych sytuacjach itd.) oraz pozytywny 

klimat klasy szkolnej i całej szkoły. 
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problem drinking, “British Journal of Addiction”, 82, 331-342, 1987. 

 Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003. 

 Sęk H., Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań,(w:) Sęk H. (red.) 

Zagadnienia psychologii prewencji, UAM,  Poznań 1991. 

 Weissberg, R., Caplan, M., & Harwood, R., Promoting competent young people in 

competence-enhancing environments; A system based perspective on primary 

prevention, “Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 59, 830-841, 1991. 

Opis programu: 

Zajęcia programu Spójrz inaczej w klasach 4-6 są w założeniu kontynuacją zajęć 

prowadzonych w klasach 1-3. W IV klasie realizowanych jest  25 zajęć 45-minutowych,  

w V klasie - 26 zajęć, w VI - 28 zajęć. Realizator  przeprowadza dwa spotkania 

z  rodzicami.  Pierwsze spotkanie odbywa się w trakcie roku szkolnego i drugie na 

zakończenie cyklu zajęć, które jest poświęcone efektom realizacji programu.       

Program Spójrz inaczej  obejmuje następujące zagadnienia tj: 

 Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć: 

o rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć własnych oraz innych osób, 

o rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających się w sytuacjach trudnych, 

o uczenie się sposobów pozytywnego wpływania na swój nastrój oraz nastrój 

innych, 

o radzenie sobie z trudnymi emocjami (strach, smutek, złość). 

 Pozytywna samoocena: 

o świadomość i poznawanie siebie, 

o docenianie siebie i innych, 

o radzenie sobie z negatywnym myśleniem. 

 Świadomość zmian we własnym życiu: 

o rozwój jako proces, indywidualne tempo zmian, 

o plany na przyszłość i warunki ich realizacji, 

o dorosłość i dojrzałość. 
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 Dziecko jako członek rodziny: 

o rozumienie roli rodziny i swojej roli w rodzinie, 

o wzajemna pomoc w rodzinie. 

 Uczeń jako członek różnych grup 

o klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie i otrzymywanie pomocy), 

o przyjaźń i koleżeństwo, 

o rodzina, rodzaje rodzin, znaczenie rodziny, moja rola w rodzinie, 

o rozumienie innych, 

o normy, reguły i zasady we wzajemnych kontaktach, 

o współdziałanie i współpraca, 

o wpływ grupy na jednostkę – namawianie i odmawianie. 

 Podejmowanie decyzji: 

o kryteria służące podejmowaniu decyzji, 

o emocje towarzyszące podejmowaniu decyzji, 

o rozważanie konsekwencji przy podejmowaniu decyzji, 

o odpowiedzialność za własne decyzje, 

o decyzje związane z ryzykiem, 

o zmiana decyzji. 

 Rozwiązywanie problemów i konfliktów: 

o sposoby i strategie rozwiązywania problemów, 

o sposoby rozwiązywania konfliktów. 

 Sytuacje trudne w kontaktach z innymi: 

o radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, wstydem, dokuczaniem, skarżeniem, 

o pomaganie osobom odrzuconym, 

o namawianie i odmawianie, 

o agresja i przemoc w szkole – sposoby zapobiegania i radzenia sobie z 

dokuczaniem. 

 Dbanie o zdrowie: 

o zdrowy i niezdrowy sposób życia, 

o podejmowanie  decyzji dotyczących zdrowia. 

 Substancje psychoaktywne 

o skutki używania nikotyny, alkoholu, 
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o mechanizm uzależnienia i współuzależnienia, 

o przepisy dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i 

młodzież, 

o zasady używania leków, 

o narkotyki: rodzaje, przyczyny oraz skutki używania, 

o pomoc w sytuacjach problemów z używaniem, 

o zachowania alternatywne. 

 Reklama: 

o mechanizmy reklamy, 

o korzystanie z reklam. 

Standardy realizacji: 

Wysokie standardy realizacji programu są zapewnione poprzez: 

 System szkolenia realizatorów.  

Osobami uprawnionymi do realizacji są wyłącznie osoby, które uczestniczyły  

w warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć Spójrz inaczej, prowadzonych przez 

trenera rekomendowanego przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”  

w Starachowicach i posiadają zaświadczenie o ich ukończeniu, wydane przez Stowarzyszenie 

(lub – przed rokiem 1997 – przez inną instytucję, jeśli szkolenie prowadził trener 

rekomendowany przez Stowarzyszenie).   

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu trwa 55 godz. dydaktycznych 

realizowanych w dwóch częściach (35 + 20). Pierwsza część szkolenia jest poświęcona 

podstawom prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, konstruktywnym sposobom 

rozwiązywania problemów w pracy z grupą  oraz praktycznemu poznawaniu programu 

poprzez symulację zajęć w grupie i prowadzenie zajęć z uczniami pod okiem superwizora. 

Podczas drugiej części szkolenia przekazywana jest wiedza na temat substancji 

psychoaktywnych i profilaktyki uzależnień;  

 Systematyczne wprowadzanie zmian do programu z uwzględnieniem wyników 

ewaluacji procesu;  

 Odpowiednie materiały.   
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Wszystkie materiały do realizacji programu zawarte są w podręcznikach dla realizatorów. 

Podręcznik zawiera: opis programu – cele oraz treści, opis metod pracy z uczniami, 

przewodnik dla realizatora, scenariusze poszczególnych zajęć wraz z pomocami do 

prowadzenia zajęć – ilustracje,  arkusze pracy - oraz wskazówkami metodycznymi  

i materiałami merytorycznymi dla realizatora. 

 Możliwości upowszechnienia programu.  

Stowarzyszenie ma 28 trenerów, którzy prowadzą szkolenia dla realizatorów programu 

Spójrz inaczej.        

Dowody jakości programu: 

Ewaluacja procesu 

Ewaluacja procesu jest okresowo powtarzana i realizowana od 1991 roku. Polegała 

ona na zbieraniu informacji o szkołach, w których program był realizowany dla klas 4-6, 

liczbie nauczycieli zaangażowanych w jego realizację oraz liczby uczniów objętych 

programem. Narzędziem do zbierania danych jest arkusz oceny programu wypełniany przez 

nauczyciela - realizatora programu. Informacje uzyskano od 190 realizatorów. W ciągu 25 lat 

trwania programu przeprowadzono 1 202 szkolenia, w których wzięło udział 15 150 

nauczycieli-realizatorów programu w klasach IV-VI. Szacunkowe dane wskazują, że 33% 

realizatorów przeprowadziło z uczniami co najmniej jedną realizację programu w co najmniej 

jednej klasie. Przybliżona liczba klas objętych programem na przestrzeni 25 lat to 5 050 

a  szacunkowa liczba uczniów 101 000.  

W latach 1991-2015 na podstawie informacji zebranych w ramach ewaluacji procesu i 

ewaluacji formatywnej  dokonano 6 aktualizacji programu Spójrz inaczej w klasach IV-VI. 

Były to m.in.: poprawki w scenariuszach lekcji, zmiana w kolejności realizacji działów, 

dodanie nowych scenariuszy, wprowadzenie nowych rysunków i ilustracji, uzupełnienie 

podręcznika dla realizatorów o część dotyczącą prowadzenia zajęć, roli prowadzącego, 

rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą, oraz zmian w programie szkolenia dla 

realizatorów,  

Źródło: Kwestionariusz aplikacyjny Programu Spójrz Inaczej złożony do systemu 

rekomendacji (2015) 
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Więcej informacji na temat programu: 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w publikacjach: 

 Herzberg M., Program Spójrz Inaczej a realizacja zadań życiowych wieku szkolnego, 

(w:) K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. 

Badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 217-233, Warszawa 

2008. 

 Misiuk A., Zajęcia prowadzone w oparciu o program profilaktyczno - wychowawczy 

Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci, (w:) 

Aksman J.,  Douskova A., Gabzdyl J. (red.),  Kompetencje, kształcenie, ewaluacja.  

W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia i oceny kompetencji uczniów 

młodszych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015. 

 Słyk M., Jak korzystam z programu Spójrz inaczej?, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”, nr 1, s. 27-28, 2000 

 Zimecka E., Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-

wychowawczego Spójrz inaczej,  „Życie Szkoły”  nr 5, s. 339-343, 1999, 

 http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=811&Itemid=

1283 

  Socha R., O programie Spójrz inaczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 7, 

s. 19-21, 1995. 

  Prezentacja programów profilaktycznych Cz. 1, Remedium nr 1, s. 22-23, 1996. 
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10.6. Załącznik nr 6 
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