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Badania zostały przeprowadzane 
w marcu 2019 roku. W badaniu 
łącznie wzięły udział 232 osoby. 

.



W roku 2018 w gminie Kaźmierz obowiązywał gminny program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W roku 2018 w gminie Kaźmierz przyjęto uchwałę w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwała została przyjęta z
uwzględnieniem konsultacji ze stowarzyszeniami abstynenckimi oraz w oparciu o
diagnozę lokalnych problemów alkoholowych.
Jednocześnie nie obowiązywał uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaży,
podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na stacjach
benzynowych oraz na basenach i kąpieliskach.
Ogólna suma liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ukształtowała się na 
poziomie 92. 

Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy wyniosła 6 819 739 zł. 

Nie odnotowano żadnego przypadku interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.





















Należy zwrócić uwagę na pewne kwestie, które zaniedbane,
mogą w przyszłości doprowadzić do znacznego wzrostu
alkoholizmu. Do tych kwestii należy przede wszystkim
spożywanie alkoholu w pracy, prowadzenie pojazdów pod
wpływem alkoholu, problem spożywania alkoholu przez
kobiety w ciąży, przekraczanie bezpiecznej dawki alkoholu
przez mieszkańców oraz błędne przekonania badanych
odnośnie twierdzeń dotyczących spożycia alkoholu. Zwrócić
należy uwagę na fakt, że co 3 respondent przyznaje, że w jego
rodzinie znajduje się osoba nadużywająca alkoholu, co wydaje
się być mocno alarmujące.





Problem związany z zażywaniem narkotyków na terenie gminy jest nieznaczny. 

REKOMENDACJE 

Zaleca się wprowadzenie holistycznych działań profilaktycznych na poziomie
uniwersalnym i selektywnym. Działania z zakresu profilaktyki narkotyków i dopalaczy
powinny obejmować szerokie grupy mieszkańców: dzieci i młodzież (w celu
kształtowania prawidłowych postaw oraz świadomości względem istniejących
zagrożeń społecznych), dorosłych mieszkańców oraz służby pomocowe.
Rekomenduje się stałe monitorowanie nasilenia zjawiska z uwzględnieniem
powtórzenia badań pod kątem środków psychoaktywnych w przyszłości.



Z zebranych i opracowanych danych wynika, że osoby niepełnoletnie i pod wpływem 
alkoholu mogą kupić alkohol na terenie gminy. 

Stanowi to złamanie prawa w myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w której art. 15, mówi: 
,,Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie 
nietrzeźwym; 2) osobom do lat 18 […]” 

REKOMENDACJE
Zaleca się przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu przez Policję wraz z
członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również
przeprowadzenie badania „Tajemniczy Klient”. 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 wynik w odpowiednio do tego przygotowanym kwestionariuszu.

Po badaniu zaleca się przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego lub terenowego wśród
sprzedawców dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych, społecznych
wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Dla sprzedawców nie znających
treści ustawy rekomenduje się przeprowadzenie szkolenia sprzed najnowszych zmian w
ustawie, aby ekspedienci mogli dobrze poznać akt prawny i go zrozumieć. Ważne jest,
by szkolenia dla sprzedawców odbywały się w punktach sprzedaży alkoholu, dzięki
czemu osoba prowadząca szkolenie będzie mogła dostosować przekazywane treści do
specyfiki danego miejsca oraz wskazać rozwiązania problemów, z którymi zmaga się
dany sprzedawca.



Mocne strony 
• Wzrost liczby ludności. 
• Wzrost działalności sektora usługowego. 
• stopa bezrobocia rejestrowanego niższa, niż wartości liczone dla 

województwa. 
• Średnie miesięczne wynagrodzenie wyższe, niż wartości liczone dla 

województwa. 
• Wysoki poziom kształcenia. 
• Działalność Klubu Seniora. 
• Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 
• Wykfalifikowana kadra PIK (specjaliści posiadający certyfikat PARPA). 
• Działalność grup samopomocowych. 
• Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki problemowej dla rodziców i 

nauczycieli. 
• Współpraca gminy Kaźmierz z innymi gminami, samorządem powiatu i 

samorządem województwa. 
• Niski odsetek osób zażywających narkotyki. 
• Niski odsetek uczniów zażywających narkotyki. 
• Zainteresowanie gminy życiem mieszkańców i ich problemami. 



Słabe strony 
• Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych pośród ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych. 
• Brak szkoleń adresowanych do członków GKRPA. 
• Działania profilaktyczne nie będące programami rekomendowanymi w 

ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego. 

• Wiele mieszkańców przekraczających bezpieczną dzienną dawkę spożycia 
alkoholu. 

• Wysoki odsetek osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. 
• Wysoki odsetek mieszkańców przyznających, że w ich rodzinie znajduje się 

osoba nadużywająca alkohol. 
• Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży na terenie gminy. 
• Błędne przekonania mieszkańców gminy odnośnie spożywania alkoholu i 

zażywania narkotyków. 
• Spora dostępność narkotyków na terenie gminy w opinii mieszkańców. 
• Wysoki odsetek mieszkańców nie wiedzących, gdzie szukać pomocy w 

razie problemów. 
• Wysoki odsetek uczniów pijących alkohol. 



Zagrożenia 

• Spadek aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy. 
• Zjawisko ,,dziedziczenia bezrobocia” i wyuczonej bezradności. 
• Spadek poziomu edukacji 
• Spadek kwalifikacji członków GKRPA. 
• Wzrost alkoholizmu. 
• Wzrost wypadków na drogach. 
• Wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo. 
• Wzrost liczby urodzeń dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). 
• Wzrost problemu narkotykowego. 
• Wzrost bezradności społecznej. 
• Wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży. 




