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WSTĘP 
 

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

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

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

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

problemy społeczne jako ogólne wzory zachowania ludzkiego lub warunków społecznych, 

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

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

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

emocjonalnie i intelektualnie szerszą zbiorowość, wywołuje społeczne przekonanie co do 

konieczności podejmowania działań zbiorowych, mających na celu zwalczanie, a przynajmniej 

ograniczanie jego zasięgu i skutków. 

Diagnoza oznacza rozpoznanie. Stanowi ona złożoną czynność poznawczą, jest 

kluczowym obszarem oraz niezbędnym elementem procesu wprowadzania zmian społecznych. 

Diagnoza problemów społecznych wymaga specyficznego podejścia, ponieważ: 

✓ jej adresatem jest zawsze ogół społeczności lokalnej, 

✓ jej zakres jest wyznaczony poprzez poszczególne obszary zintegrowanej polityki 

społecznej, 

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

społecznych oraz rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. 

Niniejsza diagnoza ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2022 roku, obejmujących podstawowe problemy  społeczne związane   

z używaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, niektórymi uzależnieniami 

behawioralnymi, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, a także postawami 

mieszkańców wobec tychże zjawisk. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze 

anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Sandomierz wśród trzech grup 

reprezentujących lokalne środowiska: 

➢ dorośli mieszkańcy; 

➢ sprzedawcy napojów alkoholowych; 

➢ dzieci i młodzież szkolna. 
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DANE INSTYTYCJONALNE 
 

Położenie i sytuacja demograficzna 
 

Sandomierz leży w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa 

świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego. Sandomierz jest usytuowany na Nizinie 

Nadwiślańskiej i rozciąga się od Wyżyny Sandomierskiej po Równinę Tarnobrzeską. 

Większość zabudowy wraz z historycznym centrum,  uznanym  w  2017  za pomnik  historii,  

położona  jest   na  lewym  brzegu   Wisły, a przemysłowa część, zwana Nadbrzeziem, leży 

przy prawym brzegu, w Kotlinie Sandomierskiej, granicząc z Tarnobrzegiem. Powierzchnia 

Sandomierza wynosi 2871 ha. 

Rysunek 1. Położenie gminy miejskiej Sandomierz. 
 

 

Gminę Sandomierz według prowadzonego rejestru  mieszkańców  na  dzień 

31.12.2021 r., zamieszkiwało 22 038 osób, z czego 53,8% stanowiły kobiety (11 862 osoby), 

a 46,2% mężczyźni (10 176 osób). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi%C5%9Bla%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi%C5%9Bla%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Tarnobrzeska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadbrzezie_(Sandomierz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeg
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wiek poprodukcyjny wiek produkcyjny wiek przedprodukcyjny 

64,1% 

14,3% 21,5% 

14 134 mieszkańców gminy Sandomierz jest w wieku produkcyjnym, 

4 742 mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym, a 3 162 w wieku przedprodukcyjnym. 

Wykres 1. Ekonomiczne grupy wiekowe. 
 

 

Mający obecnie miejsce dynamiczny proces starzenia się społeczeństw postępuje 

wskutek nakładania się spadku liczby urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu średniej 

długości życia. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2025 roku będzie 

wzrastał udział „młodszej” subpopulacji, tj. osób w wieku 65-79 lat, bowiem tę grupę będą 

sukcesywnie zasilały osoby urodzone w latach 1949-1965, a jednocześnie będzie ubywało osób 

w wieku 80 lat i więcej urodzonych w latach 1934- 1945. Po 2025 roku znacząco wzrośnie 

odsetek  osiemdziesięciolatków  i  osób   starszych   z   uwagi   na   fakt,   że   ten   wiek   –   

w kolejnych latach – osiągną osoby urodzone w czasie powojennego boomu urodzeń.  

Szacuje się, że w 2040 roku osoby w zaawansowanej starości (ponad osiemdziesięcioletnie) 

będą stanowiły aż 36% zbiorowości osób starszych. Systematyczne postępowanie zjawiska 

starzenia się wymaga podjęcia z wyprzedzeniem, działań zmierzających do stworzenia 

nowoczesnego systemu polityki społecznej ukierunkowanej na zaspokajanie specyficznych 

potrzeb osób starszych. Starzenie się i starość jawią się jednym z kluczowych problemów 

społecznych, zarówno w aspekcie ekonomicznym i medycznym, jak i etycznym. 
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Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych  sytuacji  życiowych,  których 

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

Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb  i  umożliwia  im  życie  w  warunkach  odpowiadających   godności   człowieka   

(art. 2 pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu jest podstawową jednostką systemu 

pomocy społecznej gminy Sandomierz. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej określone w przepisach i dotyczące: 

➢ pomocy społecznej; 

➢ świadczeń rodzinnych; 

➢ pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec 

dłużników alimentacyjnych; 

➢ dodatków mieszkaniowych; 

➢ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

➢ kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego; 

➢ przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

➢ dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- 

Prawo energetyczne; 

➢ ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; 

➢ ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

➢ realizacji rodzinnego kapitału opiekuńczego w formie rzeczowej lub w formie opłacania 

usług w przypadku marnotrawienia albo wydatkowania niezgodnie z celem kapitału 

wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

➢ udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa 

w art. 90c ustawy o systemie oświaty; 

➢ dodatku osłonowego; 

➢ dodatku węglowego1. 
 

 

 

1 Uchwała nr XLVII/621/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. z późn. zm. 
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Pomoc i wsparcie  w gminie Sandomierz z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało   

576 osób, co stanowiło 2,53% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku  

do 2020  roku,  łączna  liczba  osób  korzystających  z  pomocy  i  wsparcia  zmniejszyła  się  

o 115 osób. W przypadku długotrwale korzystających (tj. w ciągu ostatnich trzech lat przez  

18 miesięcy) z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 352 osoby, co oznaczało wzrost 

w stosunku do roku 2020 o 63 osoby. 

Tabela 1. Pomoc z pomocy społecznej- liczba świadczeniobiorców. 
 

Rok Liczba świadczeniobiorców 

2019 726 

2020 691 

2021 567 

 

W gminie Sandomierz najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: długotrwała lub 

ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Tabela 2. Główne przyznawania pomocy społecznej przez OPS w Sandomierzu- liczba rodzin2. 
 

 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Długotrwała lub ciężka choroba 328 307 260 

Niepełnosprawność 281 257 220 

Ubóstwo 243 232 209 

Bezrobocie 150 142 124 

Bezradność opiekuńczo- 

wychowawcza 

 
142 

 
128 

 
110 

Alkoholizm 45 44 41 

 
2 W jednym przypadku podstawą do udzielenia pomocy może być równocześnie kilka przesłanek. 
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Bezdomność 18 18 23 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 24 19 17 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
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9 

Narkomania 1 1 2 

Sieroctwo 1 1 2 

Przemoc w rodzinie 2 2 1 

 
 

Oświata 
 

W 2021 roku Gmina Sandomierz była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych: 

✓ Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8; 

✓ Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9; 

✓ Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28; 

✓ Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3; 

✓ Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5; 

✓ Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, ul. Okrzei 6; 

✓ Szkoły   Podstawowej  Nr  2  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  w  Sandomierzu,    

ul. Mickiewicza 9; 

✓ Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30; 

✓ Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, 

ul. Mickiewicza 39. 

W  2021  roku  na  terenie   gminy  Sandomierz  funkcjonowało  również  6  placówek     

o charakterze niepublicznym, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę: 

✓ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”; 

✓ Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń”; 

✓ Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”; 

✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”; 

✓ Przedszkolne Specjalne „Caritas”; 
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✓ Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej. 

Do sandomierskich szkół podstawowych uczęszczało 1584 dzieci w 81 oddziałach. Ponadto 

gmina Sandomierz w ramach dotacji podmiotowej przekazywała środki dla Niepublicznej 

Katolickiej Szkoły  Podstawowej  im.  Św.  Królowej  Jadwigi,  w  której  naukę  pobierało  

35 uczniów w 4 oddziałach. 

Sandomierskie placówki oświatowe posiadają własne tereny sportowe oraz dostęp do sal 

gimnastycznych, przy czym Szkoła Podstawowa Nr 2 użytkuje te obiekty wspólnie z II Liceum 

Ogólnokształcącym. We wszystkich placówkach funkcjonują biblioteki szkolne. 

Na terenie gminy Sandomierz w 2021 roku funkcjonowały dwa publiczne żłobki, które 

prowadzone są przez lokalny samorząd, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie gminnej jednostki samorządowej. 

Placówki znajdują się w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 przy ul. Portowej 28   

(25 miejsc opieki) oraz w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 

3 (39 miejsc opieki). Żłobek zapewnia warunki bytowe dzieciom zbliżone do warunków 

domowych, gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną oraz prowadzi zajęcia 

opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci. 

Na terenie gminy Sandomierz funkcjonuje również Świetlica Środowiskowa, która działa 

w dwóch punktach przy ul. Słowackiego 15 oraz przy ul. Portowa 24. Świetlica zapewnia 

dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej opiekę, pomoc w nauce, zajęcia 

kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo – 

wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, 

sportowe,   artystyczne,   ruchowe.   Przy   sprzyjającej   pogodzie   wychowankowie   wraz   

z opiekunami spędzają czas na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów 

zabaw. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna 

prawnego, na druku dostępnym w świetlicy. Świetlice działają od poniedziałku do piątku.    

W  świetlicy  w  ramach  kultywowania  tradycji  obchodzone  są  święta  okolicznościowe     

i narodowe. Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne 

instytucje lokalne, integrują się ze społeczeństwem. Dzieci na co dzień socjalizują się w grupie 

rówieśniczej i nie tylko. Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID- 19, niektóre 

zaplanowane działania nie mogły zostać zrealizowane, część z nich została przeprowadzona po 

modyfikacji i dostosowaniu ich do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 



11 

 

 

Mimo szerokiej oferty dane zawarte w poniższej tabeli wskazują, że liczba 

wychowanków korzystających z oferty placówki z roku na rok maleje. 

Tabela 3. Liczba wychowanków korzystających z oferty świetlicy środowiskowej. 
 

 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba wychowanków, którzy 

skorzystali z oferty placówki 

 
208 

 
130 

 
59 

Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem 

kulturalno -  oświatowym,  oddalony  od  wszelkich  form  życia  kulturalnego  i  instytucji,  

w których jest możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych. 

Placówka wsparcia dziennego „Przystanek Błonie” stworzyła możliwość włączenia się 

mieszkańców tej okolicy do tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego 

przeżywania ważnych świąt i wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież 

z tej okolicy mają zapewnioną opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość 

spędzania bezpiecznie i twórczo czasu wolnego. Liczba dzieci korzystających z oferty placówki 

w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie. 

Tabela 4. Liczba wychowanków korzystających z oferty placówki wsparcia dziennego „Przystanek 

Błonie”. 
 

 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba wychowanków, którzy 

skorzystali z oferty placówki 

 
31 

 
24 

 
24 

 

Kultura i sport 
 

Sandomierskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest gmina Sandomierz. Działania SCK zorientowane są na rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych, tworzenie, upowszechnianie, 

promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie wydarzeń 

kulturalnych, animację czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej. 

W skład SCK wchodzą: Dworek Koćmierzów, Port Kultury, Ośrodek Promocji 

Aktywności Kulturalnej, pracownie artystyczne na Rynku Starego Miasta, Kino Starówka, 

Centrum Informacji Turystycznej, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, obiekt 

noclegowy „Krępianka”, Garaż Muzyczny, Sala ekspozycyjna w Ratuszu. Zajęcia 
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organizowane w  poszczególnych  obiektach  adresowane  są  głównie  do  dzieci,  młodzieży 

i dorosłych mieszkańców gminy Sandomierz. 

SCK jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 

mających miejsce na terenie gminy Sandomierz. Sandomierskie Centrum Kultury oprócz 

swojej głównej statutowej działalności kulturalnej od kilku lat prowadzi również towarzyszącą 

działalność turystyczną w postaci Centrum Informacji Turystycznej, Podziemnej Trasy 

Turystycznej, Bramy Opatowskiej oraz Sali Ekspozycyjnej Ratusza. 

W gminie Sandomierz funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 

Długosza. MBP jest główną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej 

sieci bibliotecznej. Głównym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie 

potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwijanie kultury. 

Potrzeby społeczne w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w gminie Sandomierz 

zaspokajane są poprzez działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach 

działalności statutowej, MOSiR Sandomierz corocznie opracowuje kalendarz imprez. W roku 

2021 MOSiR zrealizował 31 wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 

Obiekty sportowe i tereny administrowane przez MOSiR: 

➢ Hala Sportowa; 

➢ Pływalnia Kryta; 

➢ Stadion Sportowy; 

➢ Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego; 

➢ Centrum Rekreacji; 

➢ Boiska „Orlik”; 

➢ Park Osiedlowy z tężnią solankową; 

➢ Kompleks Rekreacyjny; 

➢ Park Piszczele; 

➢ Ciągi Pieszo – rowerowe; 

➢ Plac Rawelin. 
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Uzależnienia 
 

Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

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

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

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymienione ustawy tworzą spójny system 

umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec zagrożeń 

wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków a także wyznacza konkretne zadania        

i wskazuje środki na ich realizację. 

Ustawa o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  stanowi,  

że prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

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

Ich realizacja prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego przez radę gminy, uwzględniającego 

cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania 

związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Organizację i tryb pracy Komisji określa Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/382/2014 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 roku. Komisja działa w czterech Zespołach: 

➢ interwencyjno-motywującym, 

➢ kontroli, 

➢ ds. profilaktyki, 

➢ opiniującym. 
 

Zespół interwencyjno-motywujący podejmuje interwencje poprzez wzywanie na rozmowy 

motywujące osób  co  do  których  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  są  uzależnione  

od alkoholu. 

Celem pracy zespołu opiniującego, działającego w strukturach GKRPA, jest rozpatrywanie 

wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii   

co do zgodności lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami 
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Rady Miasta. W 2021 roku zespół opiniujący odbył 11 posiedzeń, podczas których wydał    

75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zadaniem zespołu ds. kontroli jest natomiast prowadzenie kontroli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie miasta. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem 126) w tym: 
 

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

➢ do 4,5%- 61; 
 

➢ od 4,5% do 18%- 61; 
 

➢ powyżej 18%- 54. 
 

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

➢ do 4,5%- 55; 
 

➢ od 4,5% do 18%- 37; 
 

➢ powyżej 18%- 33. 
 

Zespół  ds.  profilaktyki  GKRPA  inicjuje  działania  w  zakresie  profilaktyki  szkolnej    

i środowiskowej. W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń tego zespołu. Najważniejsze 

przedsięwzięcia zespołu: 

✓ W I kwartale 2021 roku zaproszono do udziału oraz przesłano do sandomierskich 

placówek oświatowych regulamin konkursu profilaktyczno-plastycznego pod hasłem 

„Ruch kluczem do zdrowia”, którego uroczyste podsumowanie wraz z wręczeniem 

nagród uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom odbyło się w dniu 15 września 

2021 roku na Bulwarze im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu. Jednocześnie  

w tym samym dniu wręczono nagrody uczestnikom IX Przeglądu Spektakli 

Profilaktycznych - Sandomierz 2020, 

✓ W IV kwartale 2021 roku przekazano sandomierskim placówkom oświatowym 

zaproszenie do udziału w X Jubileuszowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych - 

Sandomierz 2021, 

✓ koordynowanie działań wynikających z Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

✓ zaopatrzenie placówek oświatowych w materiały edukacyjne. 
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Szczegółowe dane z działalności GKRPA za ostatnie 3 lata przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Działalność GKRPA. 
 

 
2019 2020 2021 

Ogólne posiedzenia Komisji 2 3 2 

Przeprowadzono rozmowy 66 55 62 

Kontrole punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych 
6 6 7 

Postanowienia opiniujące 

lokalizację punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych 

 
12 

 
11 

 
11 

 

Działalność podkomisji interwencyjno-motywującej 

Ilość posiedzeń podkomisji 22 16 17 

Do Komisji wpłynęło: 
   

Wniosków o leczenie odwykowe 57 49 38 

Zleceń przeprowadzenia 

badania przez biegłych 

sądowych 

 
53 

 
36 

 
39 

Wniosków do Sądu w sprawie 

obowiązku leczenia odwykowego 
30 34 33 

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny w 2021 roku prowadzony był przez Stowarzyszenie 

Na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rejonowy PCK w Sandomierzu, udzielając 

bezpłatnych porad według ustalonego harmonogramu dyżurów. W Punkcie porad udzielali: 

psycholog - psychoterapeuta, prawnik, specjalista terapii uzależnień, terapeuta uzależnień 

(pomoc dla członków rodzin), specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się porady dot. m.in. problemów 

małżeńskich, wychowawczych oraz kryzysów życiowych. Sporą liczbę  porad  udzielanych  

w Punkcie stanowią porady prawne oraz pomoc osobom uzależnionym. Liczba porad 

udzielonych osobom uzależnionych od alkoholu i ich rodzinom w punkcie edukacyjno- 

konsultacyjnym w 2021 roku wyniosła łącznie 439. Specjaliści udzielili 175 porad osobom 

uzależnionym i współuzależnionym, 5 porad osobom uzależnionym od narkotyków, 14 porad 

osobom uzależnionym od leków, hazardu, 75 porad dot. problemów przemocy w rodzinach, 



16 

 

 

52 porady prawne oraz 118 porad dotyczących m.in.: problemów małżeńskich, 

wychowawczych oraz kryzysów życiowych3. 

Przemoc w rodzinie 
 

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

zapobieganie  występowaniu  postaw  i  zachowań  aspołecznych,  grożących  patologiami,   

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

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

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

celem udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Uchwałą NR 

XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020r. przyjęto Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025. Celem programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego 

systemu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej  

i edukacyjnej, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz współpracę 

służb i instytucji warunkującą spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się 

w trudnej sytuacji funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Głównym celem Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach Zespołu oraz 

w posiedzeniach grup roboczych, na które zapraszane są ofiary przemocy i wzywani sprawcy 

przemocy. Po wysłuchaniu stron członkowie grup ustalają plan pomocy rodzinie. Pracownicy 

socjalni ściśle współpracują z przedstawicielami Policji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Środowiska 

 

 

3 Uchwała NR XLVII/448/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu na 2021 rok 
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dotknięte przemocą w rodzinie są systematycznie monitorowane przez pracowników 

socjalnych oraz dzielnicowych, którzy sprawdzają stan bezpieczeństwa osób dotkniętych 

przemocą. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb jednak 

nie rzadziej niż raz na kwartał. W okresie od 01.01 do 31.12.2021r odbyły się 4 posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęły do 

przewodniczącego Zespołu 82 Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni po ustaleniach na 

grupach roboczych wystosowali 16 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych   celem   skierowania   na   przymusowe   leczenie   odwykowe,   

4 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej celem podjęcia działań w związku z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa, 11 wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną. 

Tabela 6. Liczba Niebieskich Kart sporządzonych w latach 2019-2021. 
 

 
2019 2020 2021 

Ogółem, 

w tym przez: 

 

123 
 

96 

 
82 

Policja 116 88 75 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

3 

 

7 

 

3 

Placówki 

szkolno- 

wychowawcze 

 

3 

 

0 

 

0 

Gminną 

Komisję 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

Inne instytucje i 

organizacje 

 
0 

 
0 

 
1 
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Przestępczość 
 

Na terenie gminy Sandomierz za bezpieczeństwo i porządek publiczny odpowiada 

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu oraz Straż Miejska w Sandomierzu. 

Na podstawie danych zawartych poniżej należy stwierdzić, że w ostatnich latach 

wzrosła liczba takich przestępstw jak: kradzież mienia oraz uszkodzenie mienia. Zmalała zaś 

liczba czynów zabronionych takich jak: kradzież z włamaniem, fizyczne i psychiczne znęcanie 

się nad rodziną, pobicie oraz kradzież pieniędzy wraz z dokumentami. 

Tabela 7. Przestępczość na terenie gminy Sandomierz w latach 2019-2021- dane z KPP Sandomierz. 
 

 
2019 2020 2021 

Kradzież z włamaniem 20 16 12 

Fizyczne i psychiczne znęcanie 

się nad rodziną 

31 
 

22 
 

19 

 
Pobicie 

3 
 

3 
 

2 

Uszkodzenie mienia 10 11 16 

Kradzież pieniędzy wraz z 

dokumentami 
5 7 2 

Kradzież mienia 33 34 44 

 

Tabela na następnej stronie przedstawia dane pozyskane od Policji dotyczące 

problemów społecznych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. 
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Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła ilość zatrzymanych osób do wytrzeźwienia. 

Odnotowano jednak mniej przypadków zakłócania porządku publicznego. W ostatnim roku 

wzrosła liczba przypadków prowadzenia pojazdów po drodze publicznej w stanie 

nietrzeźwości, a także po użyciu alkoholu. Tendencję spadkową obserwuje się w liczbie 

podejmowanych interwencji związanych z użyciem alkoholu. 

Tabela 8. Przestępstwa/wykroczenia popełnione pod wpływem środków odurzających 
 

 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Prowadzenie pojazdów na 

drodze publicznej w stanie 

nietrzeźwości 

 
33 

 
24 

 
38 

Prowadzenie pojazdów na 

drodze publicznej po użyciu 

alkoholu 

 
11 

 
3 

 
6 

Zakłócanie porządku 

publicznego 

 
289 

 
200 

 
193 

Podejmowanie czynności 

zawodowych pod wpływem 

alkoholu 

 
6 

 
4 

 
9 

Liczba wypadków pod 

wpływem alkoholu 

 
0 

 
1 

 
1 

Osoby zatrzymane do 

wytrzeźwienia ogółem 

 
bd 

 
283 

 
310 

Ogólna liczba 

interwencji 

związanych z 

nadużywaniem 

alkoholu 

 
 

65 

 
 

75 

 
 

43 
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Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zaobserwowano wzrost liczby interwencji 

związanych z przemocą domową na terenie gminy Sandomierz. Liczba sprawców oraz ofiar 

przemocy w rodzinie uległa zwiększeniu. Ofiarami przemocy domowej najczęściej padają 

kobiety, zaś sprawcami przemocy domowej zazwyczaj są mężczyźni. Dane te wskazują na 

konieczność  podjęcia  działań  mających  na  celu  zmniejszenie  skali  zjawiska  przemocy  

w rodzinie w gminie Sandomierz. 

Tabela 9. Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową. 
 

 
2019 2020 2021 

Liczba interwencji 

dot. przemocy w 

rodzinie 

 
247 

 
240 

 
248 

Liczba ofiar ogółem 264 250 263 

• Kobiety 210 207 203 

• Mężczyźni 40 32 49 

• Nieletni w 

przedziale 13-18 

lat 

 
14 

 
11 

 
11 

Liczba sprawców ogółem 247 241 249 

• Kobiety 12 22 25 

• Mężczyźni 234 219 244 

• Nieletni 1 0 0 

Liczba sprawców 

pod wpływem 

alkoholu 

 
165 

 
155 

 
147 

• Kobiety 7 5 6 

• Mężczyźni 158 150 141 

• Nieletni 0 0 0 
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42% 

58% 

Kobiety Meżczyźni 

 

 

 
Grupa badana 

LOKALNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE 

W GRUPIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

 
 

Badania      miały      charakter      ankiety      i      obejmowały       mieszkańców 

gminy Sandomierz, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Respondenci zostali 

poinformowani o anonimowym charakterze ankiety oraz  możliwości  rezygnacji  z badania  

w dowolnym momencie. 

W  badaniu   wzięło   udział  łącznie   50  osób,   z  czego   58%  stanowiły  kobiety,    

a 42% stanowili mężczyźni. 

Wykres 2. Liczba respondentów- dorośli mieszkańcy. 
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Cel badania 
 

Celem badania była  identyfikacja  zagrożeń  społecznych  w  środowisku  lokalnym, 

w szczególności obejmujących: 

• postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym, 

• zagadnienia  związane   z   substancjami   psychoaktywnymi,   takimi   jak   narkotyki 

i dopalacze, 

• zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz 

problematyką uzależnienia, 

• zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów, 

• zagadnienia związane z uzależnieniem od gier hazardowych, 

• zagadnienia związane z przemocą w rodzinie. 
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Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców 
 

W pierwszej części badania respondenci zostali poproszeni o ocenę ważności różnych 

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

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

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

gminy Sandomierz  za  największe  problemy  uznali:  uzależnienia  behawioralne  (82%)  

oraz uzależnienie od alkoholu (76%)4. Natomiast najmniej istotny problem w opinii 

ankietowanych to kryzys norm moralnych (88%)5. Poniższa tabela przedstawia rozkład 

uzyskanych odpowiedzi: 

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

Problem 
Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Zanieczyszczenie 

powietrza (smog) 
12% 42% 42% 4% 

Uzależnienia behawioralne 58% 24% 12% 6% 

Uzależnienie od alkoholu 34% 42% 20% 4% 

Bezrobocie 22% 24% 34% 20% 

Bieda, ubóstwo 36% 32% 28% 4% 

Bezdomność 22% 40% 28% 10% 

Przestępczość 14% 36% 42% 8% 

Kryzys rodziny 18% 50% 18% 14% 

Kryzys norm moralnych 6% 6% 72% 16% 

Uzależnienie od 

narkotyków/ dopalaczy 
24% 30% 38% 8% 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Suma odpowiedzi bardzo istotny i raczej istotny. 
5 Suma odpowiedzi raczej nieistotny i zdecydowanie nieistotny. 



24 

 

 

Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne 
 

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

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

(91%). Tylko 6% badanych uważa, że jest to mały problem, a 3% nie ma zdania w tej sprawie6. 

Odpowiedzi  respondentów  na  pytania  odnośnie  spożywania  alkoholu  różnią  się  

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

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

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

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

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

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

na stwierdzenie, że styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem  czasu.  

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

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

i wynosi 28%7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to najczęściej z tego typu trunkiem9. 

 
6 Komunikat CBOS „Konsumpcja alkoholu w Polsce”, grudzień 2019 (oprac. M. Bożewicz). 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Komunikat CBOS „Konsumpcja alkoholu w Polsce”, grudzień 2019 (oprac. M. Bożewicz). 
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W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Sandomierz również zbadano 

postawy    i    przekonania    dorosłych    mieszkańców    na    temat    alkoholu.    Pierwszą    

z poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. Największy odsetek respondentów- 

52%  przyznaje,  że  pierwszy  raz  pili  alkohol,  gdy  byli   już   pełnoletni.   Kolejno, 

44% wskazało, że inicjacja alkoholowa miała miejsce w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem 

życia. Poza tym, 4% deklaruje, że pierwszy raz spróbowało alkoholu w wieku pomiędzy 

13 a 15 lat. 

Wykres 3. Wiek inicjacji alkoholowej- dorośli mieszkańcy. 
 

 

Następnym badanym obszarem była częstotliwość spożywania alkoholu. Do picia 

alkoholu raz w tygodniu przyznało się 46% badanych, kilka razy  w miesiącu- 18%,  

kilka razy w tygodniu- 18%, prawie codziennie- 6%. Pozostałe 12% ankietowanych 

deklaruje abstynencję. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że znaczny odsetek 

mieszkańców dość często spożywa alkohol- 70% wskazało, że pije go kilka razy w tygodniu 

lub częściej. 

Wykres 4. Częstotliwość spożywania alkoholu- dorośli mieszkańcy. 
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  72%  

16% 12% 

Jest ich za mało Odpowiednia ilość Jest ich za dużo 

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu interesujące były także ilości jego 

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

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

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

Badani zaznaczali najczęściej, że spożywają jednorazowo 3-4 porcje alkoholu- 

60%. Poza tym, respondenci przyznali, że spożywają jednorazowo 1-2 porcje alkoholu- 

18% lub też 5-6 porcji- 10%. W tym pytaniu również 12% ankietowanych zadeklarowało 

abstynencję. Wobec tego należy uznać, że większość mieszkańców nie spożywa jednorazowo 

znacznych ilości alkoholu. 

Wykres 5. Ilość porcji alkoholu wypijanych podczas "standardowego" picia- dorośli mieszkańcy. 
 

 

 

 

 

 
   

  

  

18%  

   10% 12% 

    0% 0%   

 

 

 
 

Większość- 72% mieszkańców gminy Sandomierz uważa, że w okolicy znajduje się 

odpowiednia liczba punktów, w których można kupić alkohol. Jednocześnie, 16% badanych 

twierdzi, że lokali jest za mało, a 12%, że jest ich za dużo. 

Wykres 6. Stopień dostępności lokali w miejscowości, w których można kupić alkohol w opinii dorosłych 

mieszkańców. 
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24% 

76% TAK 
NIE 

Co ważne, tylko 24% badanych wie, gdzie może zgłosić się po pomoc osoba 

uzależniona od alkoholu. Mieszkańcy wskazywali najczęściej na pomoc społeczną, kluby 

anonimowych alkoholików, psychologa oraz terapeutę. 

Wykres 7. Czy wie Pani/Pan, gdzie może zgłosić się po pomoc osoba uzależniona od alkoholu? 
 

 

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

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

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

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

przekonanie jest umiarkowanie rozpowszechnione wśród dorosłej społeczności gminy 

Sandomierz, ponieważ łącznie 58% badanych zaznaczyło, iż nie zgadza się z powyższym 

stwierdzeniem. Jednocześnie 42% respondentów uważa, że alkohol zawarty w np. piwie jest 

tak samo szkodliwy, jak ten zawarty w wódce. 

Kolejne stwierdzenie  badające  postawy  względem  alkoholu  dotyczyło  dostępności 

i kontroli sprzedaży alkoholu. Łącznie tylko 28% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, 

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

72% respondentów ocenia osoby pijące alkohol, jako zagrażające lub raczej zagrażające 

bezpieczeństwu w środowisku lokalnym. Jednocześnie 62% badanych uważa, że osoby 

nieletnie mają łatwość w zakupie alkoholu w lokalnych sklepach. 

Wszyscy respondenci uważają, że kobiety w ciąży nie mogą pić bezpiecznie nawet 

niewielkich    ilości    alkoholu    (100%),    a     także,     że     prowadzenie     samochodu 

po spożyciu alkoholu jest zabronione (100%). Poza tym, 86% ankietowanych jest zdania, 

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

 
Twierdzenie 

 

Zdecydowanie 

zgadzam się 

 

Raczej 

zgadzam się 

 

Raczej nie 

zgadzam się 

Zdecydowanie 

nie zgadzam 

się 

Alkohol zawarty w 

piwie jest mniej 

groźny niż ten 

zawarty w wódce. 

 

 
6% 

 

 
36% 

 

 
28% 

 

 
30% 

Dostęp do alkoholu 

powinien być 

ograniczony lub 

kontrolowany. 

 

 
6% 

 

 
22% 

 

 
46% 

 

 
26% 

Osoby pijące alkohol 

zagrażają 

bezpieczeństwu w 

moim środowisku 

lokalnym. 

 

 

32% 

 

 

40% 

 

 

20% 

 

 

8% 

Osoby nieletnie mogą 

z łatwością kupić 

alkohol w lokalnych 

sklepach. 

 

 
30% 

 

 
32% 

 

 
28% 

 

 
10% 

Picie alkoholu pomaga 

w trudnych sytuacjach 

życiowych 

 
4% 

 
10% 

 
40% 

 
46% 

Prowadzenie 

samochodu po 

niewielkiej ilości 

alkoholu jest 

bezpieczne. 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

20% 

 

 

80% 

Kobiety w ciąży mogą 

bezpiecznie pić 

niewielkie ilości 
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0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 
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Substancje uzależniające: nikotyna 
 

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

palących papierosy. Niespełna 1/5 mieszkańców- 18% odpowiedziało, że nie pali papierosów, 

ani e-papierosów. Natomiast 32% respondentów pali regularnie papierosy, a 6% pali 

regularnie e-papierosy. Pozostałe 44% pali okazyjnie papierosy  lub  e-papierosy.  

Wobec tego należy uznać, że palenie wyrobów papierosowych jest wśród dorosłych 

mieszkańców dość popularnym nałogiem. 

Wykres 8. Czy pali Pan/Pani papierosy lub e-papierosy? 
 

 

Jeżeli  chodzi  o  wiek  inicjacji  nikotynowej,  to   58%  respondentów  przyznaje,    

że pierwszy raz zapaliło papierosa w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Kolejno, 

38%  wskazało,  że  inicjacja  nikotynowa  miała  miejsce,  gdy  byli   już   pełnoletni. 

Poza  tym,  4%  deklaruje,  że   pierwszy   raz   paliło   papierosy   w   wieku   pomiędzy  

13 a 15 lat. Żaden z mieszkańców nie zaznaczył, że nigdy dotąd nie palił papierosów. 

Wykres 9. Wiek inicjacji nikotynowej- dorośli mieszkańcy. 
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Substancje psychoaktywne: narkotyki i dopalacze 
 

Według  danych   z   badań   populacyjnych   odsetek   osób,   które   miały   kontakt   

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

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

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

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

Zdecydowana większość mieszkańców gminy Sandomierz- 88% twierdzi, że nie ma 

w  swoim  otoczeniu  osób,  które  przyjmują   narkotyki   lub   dopalacze.   Jednakże,  

6% respondentów zaznaczyło, że zna od 2 do 5 osób, tyle samo- 6% zna jedną osobę. 

Badani wskazywali, że największą popularność w ich środowisku lokalnym ma 

marihuana oraz haszysz- 12% mieszkańców zna osoby zażywające te substancje. 

Wykres 10. Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które przyjmują substancje odurzające 

(narkotyki lub dopalacze)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Raport o stanie narkomanii w Polsce- 2019, Warszawa 2019. 
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Wykres 11. Jakie substancje odurzające są najczęściej przyjmowane przez osoby, które znasz (pytanie 

wielokrotnego wyboru)? 
 
 

Nie słyszałam o osobach, które przyjmowałyby substancje 
odurzające 
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Wszyscy respondenci (100%) wskazali, że nie wiedzą, gdzie można nabyć 

substancje psychoaktywne takie, jak narkotyki czy dopalacze. 

Wykres 12. Czy wie Pan/ Pani, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 
 

Nie wiem, jakie substancje przyjmują te osoby 0%  

 

Inne 0% 
 

 

Leki używane w celu odurzenia 0% 
 

 

Dopalacze 0% 
 

 

Heroina 2% 
 

 

Ekstazy 2% 
 

 

LSD 0% 
 

Amfetamina 4%  
   

Marihuana, haszysz  12% 
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Uzależnienie od gier hazardowych 
 

Przez wiele lat uzależnienie kojarzone było jedynie z zażywaniem substancji 

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

Uzależnienie   behawioralne   określa   takie   formy   zachowań,   które   nie   są   związane   

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności 

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

zachowaniami czy czynnościami. 

Formalnie, do grupy tych zaburzeń możemy zaliczyć jedynie zaburzenie uprawiania 

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

w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

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

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

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

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

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

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

Hazard to między innymi: 
 

✓ gry w kasynie (ruletka, black jack, poker i inne), 

✓ bingo, 

✓ gra na automatach, 

✓ losy z loterii, 

✓ gra w Lotto, 

✓ zdrapki, 

✓ zakłady pieniężne, 

✓ gry karciane, 

✓ domino, etc., 

✓ zakłady na wyścigach (koni, innych zwierząt, samochodów, itp), 

✓ zakłady pieniężne w gry zręcznościowe (np. golf, bilard, rzutki), 

✓ obstawianie zakładów sportowych, 

✓ hazard internetowy, 

✓ gra na giełdzie. 
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Projekt badawczy „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 odsetek graczy wzrósł o 2,9 punktu procentowego. Polacy najczęściej grają w gry 

Totalizatora Sportowego (27,4,0%). Na drugim miejscu ze znacznie słabszym wynikiem, 

plasują się zdrapki  (16,3,0%),  loterie/konkursy  SMS-owe  (6,3%)  oraz  automaty  do  gier  

z tzw.  niskimi  wygranymi  –  gra  w  nie  3,8%  obywateli  naszego  kraju  w  wieku  15+.  

W porównaniu z 2015 rokiem ranking popularności poszczególnych gier nie uległ zasadniczym 

zmianom. Możemy mówić o zwiększeniu się odsetka grających w zdrapki (o 2,9% punktu 

procentowego) oraz spadku popularności loterii i konkursów SMS-owych11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników 

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

2019, s. 153. 
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W pierwszej kolejności zapytaliśmy badanych o to, czy kiedykolwiek grali w gry 

hazardowe. Zdecydowana większość respondentów- 94% wskazało,  że nie grali nigdy    

w tego rodzaju gry. Uzależnienie od gier hazardowych jest zatem wśród dorosłych 

mieszkańców gminy Sandomierz na niskim poziomie ryzyka. 

Wykres 13. Czy kiedykolwiek grał Pan/Pani w gry na pieniądze? 
 

 

Wśród przyczyn podejmowania gier hazardowych dominują motywy finansowe oraz 

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

przebywanie w środowisku graczy oraz chęć zredukowania stresu. 

Mieszkańcy  gminy   Sandomierz   wskazywali,   że   grają   w   gry   na   pieniądze  

z przyzwyczajenia (4%), ponieważ stanowi to dla nich rozrywkę (4%), potrzebują 

pieniędzy na jakiś „ekstra” wydatek (4%), chcą zasilić domowy budżet (2%), mają 

przeczucie, że czeka ich główna wygrana (2%) oraz dlatego, że lubią towarzyszące grze 

emocje (2%). 
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Nie mogę przestać 0% 

Pomaga mi to uspokoić się, rozładować kiedy 
jestem zestresowany lub mam kłopoty 0% 

Potrzebuję pieniędzy, ponieważ mam 

problemy finansowe 
0% 

Lubię towarzyszące grze emocje 2% 

Potrzebuję pieniędzy na jakiś "ekstra" 
wydatek np. samochód, podróż 4% 

Mam przeczucie, że czeka mnie duża/ główna 
wygrana 2% 

Stanowi to dla mnie rozrywkę 4% 

Chcę zasilić domowy budżet, mieć więcej 

pieniędzy na codzienne wydatki 
2% 

Gram z przyzwyczajenia, przyzwyczaiłe(a)m 
się 

spędzać w ten sposób czas 
4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wykres 14. Dlaczego grywa Pan(i) w gry na pieniądze? Proszę wskazać wszystkie istotne dla Pana(i) 

powody. 
 

 

Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dana osoba popadła 

w nałóg hazardowy. Badania wskazują na pewien rodzaj czynników, które zwiększają ryzyko 

zachorowania na chorobę hazardową.  Aczkolwiek, sam fakt, że ktoś gra w gry hazardowe  

nie przesądza, że będzie miał problem z uzależnieniem. 

Uzależnienie od hazardu jest uznawane za przewlekłe i niewyleczalne schorzenie. 

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

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

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

Uzależnienie od hazardu wymaga kompleksowego leczenia psychoterapeutycznego 

(psychoterapia indywidualna, rodzinna) i być może włączenia psychiatrycznego leczenia 

farmakologicznego. Podobnie, jak w przypadku uzależnienia od alkoholu, tu również 

występuje mechanizm współuzależnienia rodziny jako skutek uzależnienia członka rodziny. 
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem 
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Zdecydowana większość (82%)12 mieszkańców gminy Sandomierz ma świadomość, 

że zbyt częste granie w gry hazardowe prowadzi do uzależnienia. Aczkolwiek łącznie 

18% ankietowanych zaznaczyło, że raczej lub też zdecydowanie nie można uzależnić się od 

gier hazardowych. 

Wykres 15. Czy Pana(i) zdaniem, można uzależnić się od gier na pieniądze? 
 

 

Potrzeba realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień w opinii mieszkańców 

gminy Sandomierz 
 

Współczesna wiedza o problematyce uzależnień od substancji oraz uzależnień 

behawioralnych nakazuje widzenie w nich zagrożenia o charakterze globalnym, które jednakże 

manifestuje się głównie na poziomie krajowym i lokalnym i właśnie w strukturach krajowych 

i    regionalnych    upatruje    się     coraz     powszechniej     skutecznych     form     reakcji   

na problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

W pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o ocenę rozpowszechnienia 

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

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

odsetek mieszkańców, którzy wskazują  dany  problem,  jako  bardzo  powszechny.  

Uzyskane    wyniki    pozwalają    stwierdzić,     że     mieszkańcy     gminy     Sandomierz 

za najbardziej rozpowszechnione uzależnienie w środowisku lokalnym uznali alkoholizm 

(80%)13. Poniższa tabela przedstawia rozkład uzyskanych odpowiedzi. 

 

 

 
 

12 Suma odpowiedzi zdecydowanie tak oraz raczej tak. 
13 Suma odpowiedzi bardzo powszechny i dość powszechny. 
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Tabela 12. Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców. 
 

 

B
a
rd

zo
 

p
o
w

sz
ec

h
n

e 

 D
o
ść

 p
o
w

sz
ec

h
n

e 

 
D

o
ść

 r
za

d
k
ie

 

 
B

a
rd

zo
 r

za
d
k
ie

 

 
N

ie
 w

ys
tę

p
u

ja
 

Alkoholizm 30% 50% 18% 2% 0% 

Narkomania 30% 34% 28% 8% 0% 

Nikotynizm 18% 42% 36% 4% 0% 

Zakupoholizm 4% 18% 52% 22% 4% 

Pracoholizm 6% 34% 38% 16% 6% 

Siecioholizm 28% 40% 30% 2% 0% 

Uzależnienie od hazardu 12% 38% 28% 22% 0% 

Zaburzenia odżywiania 18% 48% 26% 8% 0% 

 
 

Mieszkańcy gminy Sandomierz zostali zapytani o to czy widzą potrzebę realizacji 

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

opinii najbardziej potrzebne. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań większość mieszkańców- 72% dostrzega 

potrzebę realizacji działań z zakresu ich profilaktyki. Świadczyć to może o wysokim 

poziomie wiedzy mieszkańców na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów 

uzależnień  oraz  zapobieganie  różnorodnym  szkodom  zdrowotnym  i  społecznym,  które  

są  z  nimi  związane,  takim  jak:  groźne  choroby  i  infekcje,  wypadki  drogowe,  zatrucia   

i przedawkowania, uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, 

problemy  młodych  ludzi  w  uzyskaniu  zatrudnienia,  akty  agresji,  problemy  w  relacjach  

z innymi, problemy w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem 

substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi. 
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28% 
 

TAK 

NIE 

 

72% 

Badani, którzy widzą potrzebę prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

wskazywali  najczęściej,  że  najbardziej  istotne  jest  prowadzenie  otwartych  konsultacji     

z terapeutą uzależnień (34%) oraz organizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 

(26%). 

Wykres 16. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień? 
 

 

Wykres 17. Jakie działania w tym zakresie są Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebne? 
 

 
Inne (jakie?) 0% 

 
 

Pomoc w integracji dzieci po okresie izolacji 

spowodowanej pandemią 
0% 

 
 

Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne 8% 
 

 
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 26% 

 

 
Otwarte konsultacje z terapeutą uzależnień 34% 

 

 

Wsparcie psychologiczne dla rodzin 4% 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Przemoc w rodzinie 
 

Według  badań  przeprowadzonych  w  2019  roku  z  deklaracji  badanych  wynika,  

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

przy czym w większości dochodzi do nich bardzo rzadko (54%), natomiast w co szóstej (17%) 

kłótnie wybuchają przynajmniej kilka razy w miesiącu. W ciągu ostatnich siedmiu lat częstość 

występowania konfliktów w rodzinach w zasadzie się nie zmieniła. Dom – obok pracy, szkoły 

oraz ulic poza najbliższą okolicą – jest miejscem, gdzie najwięcej osób doświadczyło przemocy 

(według deklaracji po 8%). Niewiele mniej  ankietowanych przyznało, że padło jej ofiarą      

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

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

taksówce (5%) lub w innych miejscach (4%)14. Wyniki te zbliżone do danych sprzed 3 lat, 

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

zjawiskiem dość powszechnym w polskiej społeczności. Jest to zjawisko niezwykle trudne do 

zbadania, ponieważ osoby doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają swoje 

doświadczenia,   np.   racjonalizując   zachowanie   sprawcy   lub   go    usprawiedliwiając.    

Z  tego  względu  zbadaliśmy  rozpowszechnienie  przemocy  fizycznej  oraz  psychicznej     

w środowisku lokalnym bez kierowania bezpośredniego pytania o bycie ofiarą lub sprawcą 

przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 CBOS, Komunikat z badań: Przemoc i konflikty w domu, Warszawa, kwiecień 2019 
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100% 

90% 

80% 

70% 
60% 

60% 

50% 

40% 34% 

30% 

20% 

10% 

0% 

6% 

Tak Nie jestem pewny/a, ale mam podejrzenia, że tak Nie 

Tylko 6% mieszkańców gminy Sandomierz wskazało, że ma w swoim otoczeniu 

osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Aczkolwiek 60% ma podejrzenia, że zjawisko 

przemocy w rodzinie jest obecne w ich otoczeniu. Pozostałe 34% ankietowanych zaznaczyło, 

że nie ma w swoim otoczeniu osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Wykres 18. Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze słyszenia") doświadczające 

przemocy w rodzinie? 
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BADANIA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów 

związanych z alkoholem występujących na terenie gminy są sami pracownicy punktów 

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

wobec osób nabywających/konsumujących alkohol oraz przestrzeganie prawa w zakresie 

sprzedaży alkoholu mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez nieletnich jak i dorosłych. 

Grupa badana 
 

Badanie zostało przeprowadzone  wśród  10  sprzedawców  napojów  alkoholowych  

w punktach sprzedaży na terenie gminy Sandomierz.  Grupa  badana  stanowiła  8  kobiet  

oraz 2 mężczyzn. Wszyscy ankietowani to pracownicy punktów. 

Cel badania 
 

Ten obszar przeprowadzonych badań miał na celu poznanie postawy sprzedawców napojów 

alkoholowych względem następujących zagadnień: 

• sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym, 

• spożywania alkoholu w miejscu jego sprzedaży, 

• nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby spożywające alkohol. 
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raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się 

0% 
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90% 
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70% 

Wyniki badań 
 

Jednym   z   pierwszych   zagadnień   poruszonych   w    kwestionariuszu    ankiety  

dla sprzedawców alkoholu było określanie poziomu świadomości na temat niebezpieczeństw 

wynikających z zawartości alkoholu w poszczególnych rodzajach napojów alkoholowych. 

Jedynie 1/5 ankietowanych- 20% wskazało, że raczej zgadza się, że alkohol zawarty 

w piwie jest mniej groźny, jak ten zawarty w wódce. Świadczy to pośrednio o wysokim 

poziomie świadomości większości badanych na temat szkodliwości napojów o potencjalnie 

niższej zawartości procentowej alkoholu. 

Wykres 19. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż 

ten zawarty w wódce”? 
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zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam 
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zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam 
się 

W sumie 50%15 sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych 

powinien być ograniczony lub kontrolowany. Druga połowa badanych wyraża zdanie 

przeciwne, czyli uważa, że dostęp ten nie powinien podlegać kontroli. 

Wykres 20. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Dostęp do alkoholu powinien być ograniczony 

lub kontrolowany"? 
 

 

Większość  sprzedawców-  70%  zdecydowanie  lub  raczej  zgadza  się  z  tym,   

że osoby, które piją alkohol zagrażają bezpieczeństwu w ich lokalnym środowisku. 

Wykres 21. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu 

w moim środowisku lokalnym"? 
 

 

 

 

 

 

 

15 Suma odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się oraz raczej się zgadzam. 
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Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 

18. roku życia. Łącznie 70%16 nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby małoletnie mają 

łatwy dostęp do alkoholu. 

Wykres 22. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol 

w lokalnych sklepach"? 
 

 

Wszyscy sprzedawcy uważają, że spożywanie alkoholu nie pomaga w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

Wykres 23. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Picie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach 

życiowych"? 
 

 

 

 

 

 

 

16 Suma odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się oraz raczej się nie zgadzam. 
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100% badanych odpowiedziało, że prowadzenie samochodu nawet po niewielkiej 

ilości alkoholu jest niebezpieczne. 

Wykres 24. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Prowadzenie samochodu po niewielkiej ilości 

alkoholu jest bezpieczne"? 
 

 

100% badanych sprzedawców uważa, że kobiety w ciąży nie mogą bezpiecznie pić 

nawet niewielkich ilości alkoholu. 

Wykres 25. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem: "Kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie 

ilości alkoholu"? 
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100%  sprzedawców  napojów  alkoholowych   w   gminie   Sandomierz   uważa, 

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

Wykres 26. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "Alkohol powinien być dostępny dla osób poniżej 

18 roku życia"? 
 

 

Łącznie 100%17 badanych uważa, że w ich okolicy nie znajduje się za duża liczba 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Wykres 27. Czy zgadza się Pani/ Pan z twierdzeniem: "W okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych"? 
 

 

 

 

 

 
 

17 Suma odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się oraz raczej się nie zgadzam. 
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Sprzedawcy napojów alkoholowych  w  gminie  Sandomierz  deklarują  najczęściej,  

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

w miesiącu (70%) oraz kilka razy w roku (30%). Wobec tego należy uznać, że próby zakupu 

alkoholu przez osoby niepełnoletnie nie są podejmowane na terenie gminy często. 

Wykres 28. Jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol w Pana/Pani sklepie? 
 

 

Spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży nie  jest  częstym  zjawiskiem- 

50% badanych stwierdziło, że takie przypadki zdarzają się kilka razy w roku, a kolejne 

50% odpowiedziało, że takie przypadki nie zdarzają się nigdy. 

Wykres 29. Jak często zdarza się, że ktoś spożywa alkohol w obrębie Pana/Pani sklepu? 
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90%  sprzedawców  odpowiedziało,  że  w   ciągu   ostatnich   3   miesięcy   doszło  

do  nieprzyjemnych  zajść  związanych  ze  spożywaniem  alkoholu  w  obrębie  sklepu.  

W co trzecim badanym punkcie istniała potrzeba wezwania Policji w celu interwencji. 

Wykres 30. Czy  zdarzyło  się  w  ciągu  ostatnich  3  miesięcy  jakieś  nieprzyjemne  zajście  związane 

z używaniem alkoholu w obrębie sklepu? 
 

 
Wykres 31. Czy istniała potrzeba wzywania Policji w celu interwencji? 
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Wszyscy badani zadeklarowali, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie nieletniej. 

Wykres 32. Czy kiedykolwiek sprzedał Pan / sprzedała Pani alkohol osobie, o której wiedział Pan/Pani, 

że jest nieletnia? 
 

 

W przypadku wątpliwości, co do wieku 50% badanych twierdzi, że zawsze sprawdza 

dowody potwierdzające wiek, a kolejne 50% robi to często. Uzyskane wartości świadczą  

o odpowiedzialnej postawie sprzedawców wobec zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów 

nikotynowych osobom nieletnim. 

Wykres 33. W przypadku wątpliwości, jak często pyta Pan/Pani o dowód potwierdzający pełnoletniość 

klienta? 
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Ostatnie badane zagadnienie dotyczyło subiektywnej oceny funkcjonowania kontroli 

punktów sprzedaży  alkoholu  w  gminie  Sandomierz.  Łącznie  80%  badanych  oceniło  

jej funkcjonowanie bardzo i raczej dobrze. Pozostałe 20% oceniło ją raczej źle. 

Wykres 34. Jak, Pana/Pani zdaniem funkcjonuje kontrola sprzedaży alkoholu w Pana/Pani 

miejscowości? 
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PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Metodologia 
 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono przy zastosowaniu techniki 

CAWI. Jest to technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, 

w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

Cel badania 
 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była: 

✓ analiza postaw i przekonań wobec alkoholu; 

✓ analiza postaw i przekonań wobec wyrobów papierosowych; 

✓ analiza postaw i przekonań wobec narkotyków; 

✓ zbadanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów; 

✓ zbadanie niektórych problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi. 

Charakterystyka grupy badanej 
 

W badaniu wzięli uczniowie klas 4-6 oraz klas 7-8 ze szkół podstawowych, a także 

uczniowie szkół ponadpodstawowych w gminie Sandomierz. Łącznie w badaniu wzięło udział 

190 uczniów. 

Tabela 13. Liczebność badanej grupy- uczniowie. 
 
 

Szkoły podstawowe 4 – 6 63 

Szkoły podstawowe 7 – 8 41 

Szkoły ponadpodstawowe 86 

ŁĄCZNIE 190 
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Wyniki badań 
 

Relacje z rodzicami, nauczycielami oraz rówieśnikami 
 

Rozwijanie pozytywnych  relacji  międzyludzkich  w okresie  dorastania  jest  jednym 

z kluczowych elementów sprzyjających skuteczności programów profilaktycznych. 

Czynnikiem      chroniącym       przed       podejmowaniem       zachowań       ryzykownych     

i niepożądanych u dzieci i młodzieży są niewątpliwie dobre relacje z osobami dorosłymi, którzy 

stanowić mogą dla nich oparcie i źródło wiedzy. 

Uczniowie w gminie Sandomierz deklarują w zdecydowanej większości bardzo 

dobre lub dobre relacje z opiekunami: SP 4-6: łącznie  94%;  SP  7-8:  łącznie  97,6%; 

SPP: 85%. Pozytywne relacje rodzinne i umiejętne postępowanie wychowawcze rodziców jest 

jednym z silniejszych czynników chroniących  dorastające dzieci przed  angażowaniem się   

w zachowania ryzykowne / problemowe. 

Wykres 35. Ocena relacji z rodzicami, opiekunami. 
 

 

Klimat szkoły jest jednym z tych elementów środowiska społecznego, które w istotny 

sposób mogą modyfikować procesy socjalizacyjne i rozwojowe. Wiele badań wskazuje na to, 

że pozytywny klimat szkoły należy do istotnych czynników wspierających karierę szkolną 

dzieci i młodzieży, a także należy do czynników chroniących przed zachowaniami 

ryzykownymi.  Dobry   klimat   w szkole   sprzyja   przystosowaniu   uczniów   do wymagań  

i obowiązków szkolnych; wiąże się z lepszymi wynikami w nauce, wyższą motywacją 
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do uczenia się, większym zaangażowaniem uczniów w pracę na lekcjach, wyższymi 

wskaźnikami frekwencji oraz mniejszymi wskaźnikami „wypadania” uczniów z systemu 

szkolnego.  Badacze   przedmiotu   wskazują   także   na związki   dobrego   klimatu   szkoły  

z korzystnymi postawami uczniów wobec szkoły, wobec działalności prospołecznej w szkole, 

a także z zadowoleniem z siebie i poczuciem własnej wartości. Dodatkowo, wyniki badań 

mówią o tym, że postrzeganie przez uczniów swoich związków ze szkołą i z nauczycielami 

jako przeważnie pozytywnych jest związane z mniejszym rozpowszechnieniem zachowań 

ryzykownych młodzieży, w tym: używania substancji psychoaktywnych, stosowania 

przemocy, ryzykownych zachowań seksualnych oraz zaburzeń emocjonalnych i zachowania18. 

Ważnym elementem relacji uczniów ze szkołą jest jakość kontaktów z nauczycielami. 

Jak   wynika   z   przeprowadzonych   badań,   uczniowie   w    gminie   Sandomierz   mają    

w większości bardzo dobre i  dobre  relacje  z  nauczycielami:  SP  4-6:  łącznie  85%;  

SP 7-8: łącznie 93%; SPP: łącznie 68%. 

Wykres 36. Ocena relacji z nauczycielami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa 2014. 
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Kolejnym istotnym elementem są relacje z rówieśnikami- uczniowie z gminy 

Sandomierz relacje z rówieśnikami oceniają w większości bardzo dobrze lub dobrze-   

SP 4-6: łącznie 89%; SP 7-8: łącznie 95%; SPP: 85%. 

Wykres 37. Ocena relacji z rówieśnikami. 
 

 

Powyższe wyniki wskazują na korzystną atmosferę wychowawczą oraz przyjazne 

środowisko szkolne w gminie Sandomierz, co stanowi niezwykle istotny czynnik chroniący 

przed     podejmowaniem     zachowań      ryzykownych     i     niepożądanych     u     dzieci     

i młodzieży. 
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SP 4-6 SP 7-8 SPP 

Substancje psychoaktywne: Alkohol 
 

Ekspansja  i  globalizacja  mediów  i  rynków  w  dużym  stopniu  kształtuje  poglądy  

i wartości młodzieży, jej wybory i zachowania. Młodzi ludzie w obecnej rzeczywistości mają 

więcej swobody, większe możliwości i częściej dysponują własnymi środkami pieniężnymi. 

Jednocześnie, grupa ta jest coraz bardziej narażona na oddziaływanie presji zewnętrznej, 

technik sprzedaży i marketingu, których agresywność w odniesieniu do towarów 

konsumpcyjnych i potencjalnie szkodliwych substancji, takich jak alkohol i inne substancje 

psychoaktywne, stale rośnie. 

W pierwszej kolejności uczniowie zostali poproszeni o subiektywną ocenę, czy ich 

rówieśnicy     spożywają     alkohol.     6%     uczniów     klas     4-6,     15%      uczniów 

klas 7-8 oraz aż 70% uczniów szkół ponadpodstawowych przyznało, że ich rówieśnicy piją 

alkohol. 

Wykres 38. Czy Twoim zdaniem osoby w Twoim wieku piją alkohol? 
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19,8% 
39% nie wiem 

63,5% 

27,9% 

7,9% 
9,8% żeby zapomnieć o kłopotach 

33,7% 
19,5% dla towarzystwa 

9,5% 

24,4% 
43,9% żeby zaimponować innym 

22,2% 

51,2% 

4,8% 
2,4% dla lepszej zabawy, wyluzowania 

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

Następnie badanych zapytano o to, w jakich miejscach ich koledzy/ koleżanki 

spożywają alkohol. Uczniowie najczęściej wskazywali na imprezy i dyskoteki (SP 4-6- 25%, 

SP    7-8-   17%,   SPP-   57%),   a   także,   że    nie   wiedzą,   gdzie   ma   to   miejsce     

(SP 4-6- 50%, SP 7-8- 67%, SPP- 30%)19. 

Wykres 39. Jeśli tak, to gdzie ma to miejsce (pytanie wielokrotnego wyboru)? 
 

 

Jeżeli chodzi o przyczyny, z jakich ich rówieśnicy sięgają po alkohol uczniowie ze szkół 

podstawowych wskazywali zazwyczaj na chęć zaimponowania innym  (SP 4-6- 22,2%,  

SP 7-8- 43,9%, SPP- 24,4%). Z kolei uczniowie ze szkół ponadpodstawowych zaznaczali 

najczęściej, że ich koledzy/koleżanki piją alkohol,  aby  lepiej  się  bawić/  wyluzować  

(SP 4-6- 4,8%, SP 7-8- 2,4%, SPP- 51,2%). 

Wykres 40. Dlaczego Twoim zdaniem rówieśnicy sięgają po alkohol (pytanie wielokrotnego wyboru)? 
 

 

 
19 Odsetki dotyczą uczniów, którzy odpowiedzieli, że ich rówieśnicy spożywają alkohol. 
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Następnie zapytano badanych, jak często oni sami spożywają alkohol. Do spożywania 

alkoholu rzadziej niż raz  w  miesiącu  przyznaje  się  1,6%  uczniów  klas  4-6  oraz  

20% uczniów szkół ponadpodstawowych. Picie alkoholu co najmniej raz w miesiącu 

deklaruje 1,6% uczniów klas 4-8 oraz 22% uczniów szkół ponadpodstawowych. Z kolei 

co najmniej raz w tygodniu spożywa alkohol 13% uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Pozostałe 96,8% uczniów klas 4-6, 100% uczniów klas 7-8 i 45% uczniów szkół 

ponadpodstawowych zaznaczyło, że nigdy dotąd nie spożywało alkoholu. 

Wykres 41. Jak często zdarza Ci się spożywać alkohol? 
 

 

Następnie  zapytano  uczniów  o  rodzaj  wypijanego  alkoholu.  Uczniowie generalnie 

najczęściej  sięgają  po   piwo   (SP   4-6-  1,6%,   SPP-  49%)  oraz  wódkę  (SP   4-6- 1,6%, 

SPP- 33%). 
 

Wykres 42. Rodzaj spożywanego alkoholu (pytanie wielokrotnego wyboru). 
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Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu oraz wieku inicjacji alkoholowej ważne jest 

także to, z jakich powodów młodzi ludzie sięgają po alkohol. Jeżeli chodzi o najmłodszych 

uczniów, którzy mają za sobą inicjację alkoholową wśród przyczyn picia alkoholu 

wskazywali  najczęściej  ciekawość  (SP  4-6:   1,6%),  a  także,  że   lubią  jego  smak   

(SP 4-6: 1,6%). Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych deklarowali zazwyczaj, 

że piją alkohol dla towarzystwa (SPP- 28%) oraz z chęci lepszej zabawy (SPP: 36%). 

Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 43. Z jakiego powodu sięgasz po alkohol (pytanie wielokrotnego wyboru)? 
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Wyniki zamieszczone w poniższych tabelach wskazują, że badani w większości mają 

świadomość tego, że każdy może uzależnić się  od alkoholu (SP 4-6- 60%, SP 7-8- 51%,  

SPP- 58,1%) oraz że piwo to także alkohol (SP 4-6- 65%, SP 7-8- 54%, SPP- 37%). Należy 

jednak zauważyć, że spory odsetek badanych zaznaczył, że nie posiada wiedzy w powyższych 

kwestiach. Poza tym, niektórzy badani wskazali, że w ich miejscowości są miejsca, gdzie osoba 

niepełnoletnia może kupić alkohol bez problemu (SP 4-6- 6,4%, SP 7-8- 7%, SPP- 29%). 

Tabela 14. Przekonania dotyczące alkoholu klasy 4-6. 
 

Problem Nie mam zdania Nie zgadzam się Zgadzam się 

Każdy może uzależnić się 

od alkoholu. 
37% 3% 60% 

Piwo to nie alkohol. 29% 65% 6% 

W mojej miejscowości są 

miejsca, gdzie osoba 

niepełnoletnia może kupić 

alkohol bez problemu. 

 

 
60,3% 

 

 
33,3% 

 

 
6,4% 

Tabela 15. Przekonania dotyczące alkoholu klasy 7-8. 
 

Problem Nie mam zdania Nie zgadzam się Zgadzam się 

Każdy może uzależnić się 

od alkoholu. 
29% 20% 51% 

Piwo to nie alkohol. 41% 54% 5% 

W mojej miejscowości są 

miejsca, gdzie osoba 

niepełnoletnia może kupić 

alkohol bez problemu. 

 

 
71% 

 

 
22% 

 

 
7% 
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Tabela 16. Przekonania dotyczące alkoholu SPP. 
 

Problem Nie mam zdania Nie zgadzam się Zgadzam się 

Każdy może uzależnić się 

od alkoholu. 
24,4% 17,4% 58,1% 

Piwo to nie alkohol. 33% 37% 30% 

W mojej miejscowości są 

miejsca, gdzie osoba 

niepełnoletnia może kupić 

alkohol bez problemu. 

 

 
43% 

 

 
28% 

 

 
29% 

Substancje uzależniające: Papierosy 
 

Mimo słabnącej popularności papierosy w naszym społeczeństwie są wciąż atrakcyjną 

używką dla młodzieży. Zapytano więc uczniów czy ich rówieśnicy palą papierosy oraz czy 

sami próbowali już papierosów. 

Znaczny odsetek uczniów wskazał, że ich rówieśnicy palą papierosy- SP 4-6- 14%, 

SP 7-8- 27%, SPP- 80,2%. Jednakże 48% młodszych i 49% starszych uczniów ze szkół 

podstawowych oraz 16,3% uczniów ze szkół ponadpodstawowych zaznaczyło, że nie wie 

czy osoby w ich wieku palą papierosy. Pozostałe 38% uczniów klas 4-6, 24% uczniów klas 

7-8 oraz 3,5% uczniów ze  szkół  ponadpodstawowych  odpowiedziało,  że  ich  rówieśnicy 

nie palą papierosów. Wraz z wiekiem wzrasta więc odsetek młodzieży, która pali papierosy. 

Wykres 44. Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy? 
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Następnie   zapytano   ankietowanych   o   to,   czy   sami   palą    papierosy.   

Inicjację nikotynową ma za sobą 2% uczniów klas 4-6, 7% uczniów z klas 7-8, a także 

43% uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Badani ze szkół podstawowych, którzy palili 

już papierosy odpowiedzieli, że dotąd robili to tylko raz w życiu. Natomiast w przypadku 

uczniów ze szkół ponadpodstawowych 12% z nich spróbowało papierosa  tylko  raz, 

16% pali papierosy od czasu do czasu, a 15% pali papierosy regularnie. 

Wykres 45. Czy palisz papierosy? 
 

 

Jeżeli chodzi o ilości wypalanych papierosów w ciągu ostatniego miesiąca, to uczniowie 

ze szkół podstawowych zaznaczyli, że to pytanie ich nie dotyczy (SP 4-6: 100%, SP 7-8: 100%). 

Z kolei ankietowani ze szkół ponadpodstawowych odpowiadali najczęściej, że palili od 

1 do 5 papierosów dziennie (SPP: 22%), czy też mniej  niż  jednego  papierosa  dziennie 

(SPP:    19%).    Nieco     mniejsze     odsetki     najstarszych     ankietowanych     wskazały, 

że w analizowanym okresie palili od 6 do 10 papierosów dziennie (SPP- 8%), 11-20 papierosów 

dziennie  (SPP-  8%),  więcej  niż  20  papierosów  dziennie  (SPP-  8%),  czy  też  mniej     

niż 1 papierosa w tygodniu (SPP- 5%). Poza tym, 30% uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

zaznaczyło, że to pytanie ich nie dotyczy, co oznacza, że nie sięgali po papierosy w ciągu 

ostatnich  30  dni  przed  badaniem.   Wyniki   zamieszczone   na   wykresie   46  wskazują, 

że dość znaczny odsetek najstarszych badanych uczniów może być uzależniony od nikotyny. 
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Wykres 46. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 
 

 

Najczęściej wskazywanymi powodami palenia papierosów przez uczniów, którzy 

mają za sobą inicjację nikotynową była chęć spróbowania czegoś nowego: SP 7-8- 33%, 

SPP- 22%. Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 47. Co skłoniło Cię do palenia papierosów? 
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Substancje psychoaktywne: Narkotyki i dopalacze 
 

Wyniki badania ESPAD wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia 

używania  wśród  polskiej  młodzieży  substancji   nielegalnych   (narkotyki,   dopalacze),   

niż legalnych, zwłaszcza alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy po substancje 

nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość 

stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz 

w ciągu całego życia używało tych substancji 21,4% młodszych uczniów i 37,0% starszych 

uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania substancji 

nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół 

wyższego poziomu – ecstasy (5,1%). Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, 

czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia marihuanę lub 

haszysz  przetwory  konopi  na  pierwszym  miejscu  pod  względem  rozpowszechnienia.    

W klasach trzecich gimnazjów używa tych środków ponad 16,7% uczniów, w klasach drugich 

szkół ponadgimnazjalnych – 29,6%. 

Wyniki badań wskazują, że niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy 

związane z przyjmowaniem narkotyków- 7,3% uczniów klas 7-8 oraz 38% uczniów szkół 

ponadpodstawowych  wskazuje,  że   ich   rówieśnicy   mają   kontakt   z   narkotykami  albo 

z dopalaczami. 

Wykres 48. Czy osoby w Twoim wieku mają kontakt z narkotykami albo dopalaczami? 
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Ponadto, 8% uczniów szkół ponadpodstawowych przyznało, że sami próbowali już 

narkotyków lub dopalaczy. 

Wykres 49. Czy kiedykolwiek próbowałeś narkotyków lub dopalaczy? 
 

 
Uczniowie zostali również poproszeni o określenie, w jakich okolicznościach zażywali 

owe substancje psychoaktywne. Badani, którzy mają za sobą inicjację narkotykową 

odpowiadali, najczęściej, że narkotyki lub dopalacze zażywali w: barze/ klubie (SPP: 43%),  

w innym miejscu niż wymienione w ankiecie: (SPP- 29%), lub też w  domu (SPP: 29%).  

Poza tym, 14% uczniów ze szkół ponadpodstawowych próbowało owych substancji pod 

sklepem i tyle samo- 14% sięgnęło po nie podczas wycieczki szkolnej. 

Wykres 50. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać narkotyków lub dopalaczy (pytanie wielokrotnego wyboru)20? 
 

 

 
 

20 Odsetki dotyczą uczniów, którzy mają za sobą inicjację narkotykową. 
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Jeżeli chodzi o źródło pozyskiwania substancji psychoaktywnych to uczniowie, 

którzy próbowali już narkotyków/  dopalaczy  odpowiedzieli,  że  zażywali  je  wspólnie 

w grupie przyjaciół (SPP: 29%), kupili od kogoś znanego ze słyszenia (SPP: 14%),          

a także, że nie wiedzą skąd je wzięli (SPP: 14%). 

Wykres 51. Skąd wziąłeś tę substancję? 
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Następnie uczniowie zostali poproszeni o ocenę dostępności narkotyków/dopalaczy   

w ich lokalnym środowisku. Badani w większości nie wiedzą, czy pozyskanie owych 

środków psychoaktywnych byłoby w ich otoczeniu łatwe, czy też trudne: SP 4-6- 89%, 

SP  7-8-  80%,  SPP-   73%.  Jednakże,  2%  uczniów  klas  4-6,  10%  uczniów  klas  7-8      

i 13% uczniów ze szkół ponadpodstawowych zaznaczyło, że byłoby to łatwe. Pozostali 

ankietowani odpowiedzieli, że pozyskanie narkotyków/ dopalaczy w ich środowisku lokalnym 

byłoby trudne: SP 4-6- 10%, SP 7-8- 10%, SPP- 14%. 

Wykres 52. Gdybyś chciał/ła zdobyć narkotyki i/lub dopalacze w Twojej miejscowości to byłoby: 
 

 

Jeżeli  chodzi  o  źródło   pozyskiwania   narkotyków   i   dopalaczy   to   uczniowie   

w większości nie znają miejsc, w których można je kupić: SP 4-6 – 95%; SP 7-8 – 98%, 

SPP- 86%. Aczkolwiek, niektórzy uczniowie wskazywali, że można je kupić na ich osiedlu 

(SPP- 6%), w szkole i w okolicy (SPP- 3%), na dyskotece (SPP- 1%), na boisku sportowym 

(SP 4-6- 2%) oraz w innych miejscach (SP 4-6 – 3%; SP 7-8 – 2%, SPP- 8%). 

Wykres 53. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 
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Uzależnienia behawioralne 
 

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

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

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

pojawiające się nowe formy uzależnień behawioralnych. 

Komputer, który stał się nieodłącznym elementem życia osób dorosłych zaczął 

jednocześnie coraz częściej zastępować dzieciom kontakty z rodziną, zabawy z rówieśnikami, 

czytanie książek czy uprawianie sportu. Dla wielu dzieci stał się podstawową formą spędzania 

czasu i to nie tylko tzw. wolnego. Zbyt wczesne, a szczególnie niekontrolowane przez 

dorosłych, korzystanie z komputera powoduje,  że zamiast doskonałego narzędzia kształcenia 

i rozwoju oraz źródła radości – komputer staje się źródłem wielu zagrożeń i problemów21. 

W pierwszej  kolejności  zapytaliśmy  uczniów  o  to,  ile  czasu  dziennie  korzystają  

z komputera. Badani wskazywali zazwyczaj, że spędzają w ten sposób do 2 (SP 4-6 – 30%; 

SP 7-8 – 29%, SPP- 19%), czy też do 4 godzin dziennie (SP 4-6 – 30%; SP 7-8 – 32%,     

SPP- 9%). Poza tym, uczniowie korzystają z komputera kilka razy w tygodniu (SP 4-6 – 13%; 

SP 7-8 – 12%, SPP- 12%). Znacznie niepokoją odsetki ankietowanych,  którzy zaznaczyli,   

że spędzają przed komputerem powyżej 4 (SP 4-6 – 5%; SP 7-8 – 2%, SPP- 14%), a nawet 

powyżej 6 godzin dziennie (SP 4-6 – 6%; SP 7-8 – 5%, SPP- 10%). Pozostałe 16% uczniów   

z klas 4-6, 20% uczniów z klas 7-8 oraz 36% uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

odpowiedziało, że nie korzysta z komputera. 

Uzyskane wyniki w praktyce mogą oznaczać, że po przyjściu ze szkoły  korzystanie   

z komputera jest dla wielu uczniów jedyną formą spędzania czasu. Uczniowie, którzy 

korzystają z komputera powyżej 4 godzin dziennie mogą przejawiać symptomy uzależnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/dziecko-i-komputer/ 

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/dziecko-i-komputer/
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/dziecko-i-komputer/
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Wykres 54. Ile czasu spędzasz dziennie przed komputerem z powodów innych niż nauka zdalna? 
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7% 

Oprócz powszechności  używania przez dzieci i młodzież komputera i korzystania      

z  Internetu   kolejnym   ważnym   elementem   jest   sposób   jego   wykorzystania. 

Uczniowie zostali poproszeni o określenie, w jaki sposób najczęściej wykorzystują komputer, 

kiedy spędzają przy nim czas. Najbardziej popularnymi formami okazują się być oglądanie 

filmów   (SP   4-6    –    44%;    SP   7-8    –    56%;   SPP-   64%),   kontakt   ze  znajomymi 

(SP 4-6 – 52%; SP 7-8 – 51%, SPP- 67%), słuchanie muzyki (SP 4-6 – 37%; SP 7-8 – 46%; 

SPP- 70%), granie w gry online (SP 4-6 – 52%; SP 7-8 – 41%; SPP- 27%) oraz nauka 

(SP 4-6 – 33%; SP 7-8 – 34%; SPP- 51%). Nieco mniej czasu spędzanego przed komputerem 

dzieci i młodzież poświęcają na robienie zakupów online (SP 7-8 – 27%; SPP- 42%), 

poznawanie nowych osób (SP 4-6 – 3%; SP 7-8 – 7%; SPP- 16%), prowadzenie bloga lub 

własnej strony (SP 7-8 – 5%, SPP- 5%) oraz inne (SP 4-6 – 6%; SP 7-8 – 15%; SPP- 14%). 

Wykres 55. Na co poświęcasz najwięcej czasu korzystając z komputera (pytanie wielokrotnego wyboru)? 
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Granie w gry komputerowe to jedna z bardziej atrakcyjnych aktywności 

wykonywanych online. Rynek gier jest ogromny – w 2017 roku ponad dwa miliardy graczy 

wygenerowało ponad 100 miliardów dolarów zysku (108,9). Wśród młodych graczy badacze 

zauważyli niepokojący trend związany z nadużywaniem grania przy jednoczesnym 

zaniedbywaniu innych obszarów życia22. Zapytano zatem badanych uczniów, ile czasu w ciągu 

dnia poświęcają na granie w gry komputerowe. 

Badani  uczniowie  wskazywali  najczęściej,  że  nie  grają   w   gry   komputerowe 

(SP 4-6 – 20,6%; SP 7-8 – 36,6%; SPP- 57%) lub grają w nie od jednej do trzech godzin 

dziennie (SP 4-6 – 36,5%; SP 7-8 – 26,8%; SPP- 18,6%), czy też do godziny dziennie 

(SP 4-6 – 27%; SP 7-8 – 17,1%, SPP- 10,5%). Znacznie niepokoi odsetek uczniów, który 

wskazał, że gra w gry komputerowe powyżej trzech (SP 4-6 –  9,5%;  SP  7-8  –  14,6%;  

SPP- 7%), a nawet sześciu godzin dziennie (SP 4-6 – 6,4%; SP 7-8 –4,9%; SPP- 7%) - ta grupa 

badanych może być już uzależniona od gier komputerowych. Wyniki wskazują, że najwięcej 

czasu na granie w gry komputerowe poświęcają uczniowie szkół podstawowych, zaś najmniej 

uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Wykres 56. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na granie w gry komputerowe? 
 

 

 

 

 

22 M. Rowicka, E- uzależnienia.., s. 43. 
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Nadmierne korzystanie z Internetu staje się dziś niezwykle poważnym problemem 

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

Internet jest nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego oraz 

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

rodziców, opiekunów i pedagogów. W Polsce 23% badanych nastolatków (w wieku 11–16 lat) 

stwierdziło u siebie przynajmniej jeden z badanych symptomów nadużywania Internetu. 

Najczęściej występujący symptom to surfowanie po Internecie nawet wtedy, kiedy to specjalnie 

nie jest interesujące (38%) oraz zaniedbywanie rodziny, znajomych i nauki szkolnej (35%)23. 

Łącznie 82% uczniów klas 4-6 oraz 70,5% uczniów klas 7-8, a także 57% uczniów 

SPP deklaruje, że brak dostępu do Internetu nie miałby dla nich znaczenia lub też wpływ 

ten byłby niewielki.  Aczkolwiek, spora część  uczniów, szczególnie starszych  przyznaje,   

że odczułaby brak dostępu do Internetu (SP 4-6 – 13%; SP 7-8 – 9,8%; SPP- 23%). 

Jednocześnie dość znaczna grupa uczniów stwierdziła, że korzystanie z komputera jest dla 

nich  na  tyle  istotne,   że   brak   takiej   możliwości   odczuliby   bardzo   negatywnie 

(SP 4-6– 5%; SP 7-8 – 9,8%; SPP- 20%). 

Wykres 57. Jakbyś się czuł/a, gdybyś przez cały tydzień nie byłoby dostępu do Internetu? 
 

 

 

 

 

 

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

Kids Online II, SWPS, Warszawa 2011. 
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Internet jako nieocenione narzędzie komunikacji, edukacji oraz rozrywki jest 

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

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

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

informacje    na    temat    doświadczeń    uczniów    związanych    z     cyberprzemocą. 

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

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

30% uczniów klas 4-6, a także 22% uczniów klas 7-8 oraz 27% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych doświadczyło w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu, 

nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”. Polega ono na otrzymywaniu 

obraźliwych komentarzy atakujących bezpośrednio osobę. Komentarze takie są widoczne 

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

negatywny komentarz powoduję falę kolejnych. Dla dorastającej młodzieży doświadczenie 

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

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

innych młodych osób może stanowić zagrożenie dla poczucia własnej wartości i rozwijającej 

się tożsamości. 

Uczniowie równie często otrzymywali wiadomości z obelgami  i  przezwiskami  

(SP 4-6 – 22%; SP 7-8- 22%; SPP- 30%), a nawet z groźbami i szantażem (SP 4-6 – 12,7%; 

SP 7-8- 2,4%; SPP- 9%). Padali też ofiarami udostępniania ich prywatnej wiadomości 

innej osobie (SP 4-6 – 14%; SP 7-8- 20%; SPP- 38,4%), włamania na konto na portalu 

społecznościowym (SP 4-6 – 10%; SP 7-8- 10%; SPP- 16%), umieszczania filmików lub 

zdjęć w sieci, które ośmieszały  ich  lub  ich  znajomych  ze  szkoły  (SP  4-6  –6,4%;  

SPP- 6%) oraz podszywania się pod nich lub pod ich znajomych ze szkoły (SP 4-6 – 8%; 

SP 7-8 – 2%; SPP- 10%). 



Wykres 58. Styczność z cyberprzemocą: SP 4-6. 
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Wykres 59. Styczność z cyberprzemocą: SP 7-8. 
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szkoły 

88% 

2% 
Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 

10% 

95,1% 

2,4% 

2,4% 
Otrzymywanie wiadomości z groźbami lub 

szantażem 

71% 

7% 
Otrzymywanie wiadomości z przezwiskami, 

obelgami 

22% 

83% 

17% 
Umieszczanie filmików lub obrazków, które 
ośmieszały mnie lub inne osoby ze szkoły 

0% 

73% 

5% 
Otrzymywanie złośliwych komentarzy, tzw. 

hejtów 

22% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

Tak, mnie to spotkało Tak, spotkało to inne osoby ze szkoły Nie, nigdy się z czymś takim nie spotkałem 

53,5% 

8,1% 

38,4% Udostępnienie mojej prywatnej wiadomości 
innej 

osobie 

78% 

10% 

12% 
Podszywanie się pode mnie lub inne osoby ze 

szkoły 

70% 

16% 

14% 
Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 

84% 

9% 

7% 
Otrzymywanie wiadomości z groźbami lub 

szantażem 

58% 

12% 
Otrzymywanie wiadomości z przezwiskami, 

obelgami 

30% 

71% 

23% 
Umieszczanie filmików lub obrazków, które 
ośmieszały mnie lub inne osoby ze szkoły 

6% 

57% 

16% 
Otrzymywanie złośliwych komentarzy, tzw. 

hejtów 

27% 

Wykres 60. Styczność z cyberprzemocą: SPP. 
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50% 60% 70% 80% 90% 100% 40% 
SP 4-6 

0% 10% 20% 30% 
SPP SP 7-8 

2% 
2% 
3% 

Nie korzystam z telefonu 

20% 
22% 

Do 1 godziny 
7% 

39% 
40% 

2 – 3 godziny 
13% 

28% 
24% 

19% 
4 – 5 godzin 

15% 
16% 

Więcej niż 5 godzin 
50% 

Wielość  funkcji  i  aplikacji,  jakie  oferuje  obecnie  telefon  komórkowy  sprawia,   

że komunikacja werbalna, będąca jego pierwotnym przeznaczeniem, schodzi na dalszy plan,  

a smartfon z dostępem do Internetu stał się narzędziem, za pomocą którego organizować 

możemy codzienne życie we wszystkich niemal aspektach: pracy, kontaktów towarzyskich, 

informacji, rozrywki, sportu, zakupów. Narzędzie to stało się wielu osobom niezbędne do tego 

stopnia, że nie potrafią bez niego funkcjonować; wzmożona intensywność użytkowania 

zaczyna nosić znamiona nadużywania, prowadząc do uzależnienia – fonoholizmu. Nadmierne 

używanie telefonu komórkowego to zjawisko bardzo powszechne, zwłaszcza wśród młodzieży. 

określenie „uzależnienie” od nałogowego używania telefonu komórkowego należy stosować 

umownie, ponieważ w oficjalnych klasyfikacjach zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, 

ICD-10 jak i DSM-V nie wyodrębniono takiej kategorii zaburzeń. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań,  40% uczniów klas 4-6, 39% uczniów klas  7-

8 oraz 13% uczniów szkół ponadpodstawowych korzysta z telefonu od 2 do 3 godzin 

dziennie. Znaczny niepokój budzi fakt, iż 35% uczniów klas 4-6 oraz 39% uczniów klas 7-8   

i   78%   uczniów   ze   szkół   ponadpodstawowych   deklaruje,   że   korzysta   z   telefonu    

4 i więcej godzin dziennie. Relatywnie niewielki procent uczniów spędza w ten sposób czas 

około godziny dziennie (SP 4-6: 22%, SP 7-8: 20%, SPP: 7%). Nieznaczny odsetek uczniów 

przyznaje, że nie korzysta z telefonu: SP 4-6: 3%, SP 7-8- 2%, SPP: 2%. Najwięcej czasu na 

korzystanie z telefonu komórkowego przeznaczają uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Wykres 61. Ile czasu dziennie korzystasz z telefonu? 
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Inne 
6% 
7% 

16% 

Słuchając muzyki 
22% 

29% 

14% 

Czytając książki w formie elektronicznej 
(e-booki) 

5% 
5% 

Korzystając z aplikacji 
9% 

7% 

% 

Oglądając filmiki, śmieszne obrazki 

19% 

Przeglądając różne strony w Internecie, 
które mnie ciekawią 

6 

Na czatach, portalach społecznościowych (np. 
Facebooku), pisząc ze znajomymi 

40% 

20% 
21% 

 
5% 

Nie korzystam z telefonu 

3% 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
SPP SP 7-8 SP 4-6 

2% 

 
% 

7% 

10% 

22% 

8% 

16 

2% 

Korzystając z telefonu komórkowego uczniowie najczęściej poświęcają spędzony przed 

nim czas na: czatach, portalach społecznościowych (SP 4-6- 21%; SP 7-8- 20%; SPP- 40%), 

słuchaniu muzyki (SP 4-6- 14%; SP 7-8- 29%; SPP- 22%) oraz oglądaniu śmiesznych filmików 

i obrazków (SP 4-6- 19%; SP 7-8- 22%, SPP- 8%). Zdecydowanie mniejszy odsetek wskazał 

na  korzystanie  z  aplikacji  (SP  4-6-  16%;  SP  7-8-  7%,  SPP-  9%),  czytanie  ebooków 

(SP  4-6-  2%;  SP  7-8-  5%;  SPP-  5%),  czy  przeglądanie  ciekawych  stron  w  Internecie 

(SP 4-6- 10%; SP 7-8- 7%; SPP- 6%). 
 

Wykres 62. Z jakich powodów najczęściej korzystasz z komputera i Internetu? 
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Nowoczesne technologie komunikacyjne trwale i w nieodwracalny sposób zmieniły 

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

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

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

do wynalazków digitalnego świata, traktując je jako naturalne środowisko zaspokajania 

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

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

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

osoby uzależnionej i jej rodziny. 

Hazard wydaje się rozrywką zarezerwowaną dla dorosłych, jednakże w różnorodne gry 

hazardowe coraz częściej uwikłane są również dzieci i młodzież. Z badań przeprowadzonych 

w 2018 roku przez CBOS wynika, że w grupie młodzieży częściej narażeni na uzależnienie 

od gier hazardowych są chłopcy niż  dziewczęta.  Jednocześnie  ponad  połowa  nieletnich  

nie rozmawia z rodzicami, o tym, że gra na pieniądze. Choć, w porównaniu z deklaracjami 

sprzed 2 lat, mniej młodych ludzi gra na pieniądze i mniej spośród nich jest zagrożonych 

uzależnieniem od hazardu, to w przypadku 10% chłopców zauważono symptomy wskazujące 

na wysoki stopień ryzyka uzależnienia od hazardu. Na tle danych zebranych w 2016 roku 

widoczny jest spadek zainteresowania hazardem. Jednocześnie poprzedni wynik był wyższy 

niż wykazany w badaniu w 2013 roku. Jak tłumaczą autorzy raportu „Młodzież 2018” – 

„to swego rodzaju „falowanie” zainteresowania hazardem wśród młodzieży charakterystyczne 

jest dla niemal wszystkich gier uwzględnionych w badaniu – wyjątek stanowią jedynie 

konkursy SMS-owe, w przypadku których od 2010 roku notujemy trwały trend spadkowy”. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, najpopularniejszą wśród młodzieży grą typu hazardowego 

jest Lotto, w które grywa więcej niż co czwarty młody człowiek (28%)24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 CBOS, Młodzież 2018, Warszawa 2019. 
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2% 
więcej niż 9 razy 0% 

0% 

3% 
kilka razy (2-9) 0% 

1,6% 

7% 
jeden raz 0% 

3,2% 

78% 
nigdy 98% 

93,7% 

9% 
nie korzystam z komputera, Internetu 2% 

1,6% 

SPP SP 7-8 SP 4-6 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%100,0%110,0% 

2% 
wiele razy 0% 

0% 

14% 
kilka razy 0% 

5% 

84% 
nigdy % 

95% 

SPP SP 7-8 SP 4-6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

100 

Uczniowie  w gminie Sandomierz w  większości nie mają  doświadczeń  związanych  

z    grami    internetowymi     na     pieniądze.     Jednakże,     4,8%     uczniów     klas     4-6,  

a także 13% uczniów ze szkół ponadpodstawowych przyznało, że grało już w tego rodzaju gry. 

Ponadto, 1,6% młodszych oraz 5% najstarszych badanych grało w gry internetowe na pieniądze 

kilka i więcej razy. 

Wykres 63. Grałeś/aś w jakiekolwiek gry Internetowe na pieniądze (np. poker)? 
 

Jeżeli chodzi o konkursy organizowane przez gazety czy operatorów telefonicznych, 

które polegają na wysyłaniu płatnych sms-ów, to są one mniej popularne wśród uczniów     

niż gry na automatach. Relatywnie niewielki odsetek badanych ma osobiste doświadczenia    

z tego typu „rozrywką” - SP 4-6- 5%; SPP- 16%. 

Wykres 64. Czy brałeś/aś udział w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów 

telefonicznych, w których wysyła się płatne smsy? 
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Uczniowie z gminy Sandomierz zostali także poproszeni o ocenę powszechności 

występowania niektórych uzależnień behawioralnych w ich otoczeniu. Za najbardziej 

powszechne uczniowie uznali uzależnienie od Internetu oraz uzależnienie od smartfona. 

Natomiast jako najrzadziej występujące uzależnienie behawioralne badani ocenili uzależnienie 

od hazardu. Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 17. Czy wśród Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko? Wyniki w klasach 4-6. 
 

 
Popularne 

Czasem 

występuje 

Występuje 

bardzo rzadko 
Nie występuje 

Zakupoholizm 5% 6% 16% 73% 

Uzależnienie od Internetu 

(siecioholizm) 
19% 21% 17% 43% 

Uzależnienie od hazardu (gry 

na pieniądze, zakłady 

sportowe) 

 
3,2% 

 
0% 

 
6,4% 

 
90,5% 

Zaburzenia odżywiania 

(bulimia, anoreksja, 

jedzenioholizm) 

 
3,2% 

 
3,2% 

 
11,1% 

 
82,5% 

Uzależnienie od smartfona 25,4% 25,4% 11,1% 38,1% 

Tabela 18. Czy wśród Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko? Wyniki w klasach 7-8. 
 

 
Popularne 

Czasem 

występuje 

Występuje 

bardzo rzadko 
Nie występuje 

Zakupoholizm 4,9% 22% 19,5% 53,6% 

Uzależnienie od Internetu 

(siecioholizm) 
19,5% 41,5% 12,2% 26,8% 

Uzależnienie od hazardu (gry 

na pieniądze, zakłady 

sportowe) 

 
0% 

 
2,4% 

 
12,2% 

 
85,4% 

Zaburzenia odżywiania 

(bulimia, anoreksja, 

jedzenioholizm) 

 
9,8% 

 
2,4% 

 
24,4% 

 
63,4% 

Uzależnienie od smartfona 19,5% 39% 14,6% 26,8% 
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Tabela 19. Czy wśród Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko? Wyniki w SPP. 
 

 
Popularne 

Czasem 

występuje 

Występuje 

bardzo rzadko 
Nie występuje 

Zakupoholizm 13% 19% 24% 44% 

Uzależnienie od Internetu 

(siecioholizm) 
43% 25,6% 9,3% 22,1% 

Uzależnienie od hazardu (gry 

na pieniądze, zakłady 

sportowe) 

 
10% 

 
13% 

 
19% 

 
58% 

Zaburzenia odżywiania 

(bulimia, anoreksja, 

jedzenioholizm) 

 
12% 

 
24% 

 
21% 

 
43% 

Uzależnienie od smartfona 51,2% 17,4% 10,5% 20,9% 

 

 
Doświadczanie przemocy 

 

Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej 

aktualnym  i  wymagającym  podjęcia  odpowiednich  rozwiązań.  Agresja  ujawniająca  się  

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

niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów z innymi ludźmi. 

Przeprowadzone ankiety wśród uczniów gminy Sandomierz pozwalają przyjrzeć się 

dokładniej nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym, a także przemocy domowej. 

W  pierwszej  kolejności  uczniom  wyjaśniono,   czym   jest   przemoc   fizyczna   

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

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

rówieśników. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań około połowa badanych uczniów doświadcza 

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

to 56% z nich nigdy nie doświadczyło przemocy rówieśniczej w szkole, 17% z nich 

doświadczyło przemocy  fizycznej,  29%  z  nich  doświadczyło  przemocy  psychicznej,  

a 8% doświadczyło innych niż wskazane form przemocy. W przypadku starszych uczniów 

SP, 68% z nich nigdy nie doświadczyło przemocy w szkole ze strony innych uczniów, 
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Inna Psychiczna Fizyczna Na terenie szkoły nigdy 
nie doświadczyłam/em 

przemocy 

5% 8% 8% 

20% 17% 17% 
23% 

27% 29% 

56% 56% 

68% 

  SP 4-6 SP 7-8 SPP  
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

17%   z    nich    doświadczyło    przemocy    fizycznej,    20%    przemocy    psychicznej, 

a 5% innej formy przemocy. Natomiast wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych-  

56%  nigdy  nie  doświadczyło  przemocy   w   szkole   ze   strony   innych   uczniów,   

8%      doświadczyło       przemocy       fizycznej,       27%       przemocy       psychicznej,  

a 23% innej formy przemocy. Uzyskane wyniki wskazują, że pewien odsetek uczniów 

doświadcza ze strony swoich kolegów i koleżanek w szkole zarówno przemocy fizycznej,   

jak i psychicznej. 

Wykres 65. Rodzaj doświadczanej przemocy w szkole ze strony rówieśników (pytanie wielokrotnego 

wyboru). 
 

 

W kolejnym pytaniu 47,6%  uczniów  klas  4-6,  80,5%  uczniów  klas  7-8  oraz  

70% uczniów ze szkół ponadpodstawowych deklaruje, że nie są ofiarami przemocy ze strony 

innych uczniów. Część  uczniów  przyznaje,  że  kilka  razy  w  roku  (SP  4-6  –  28,6%;  

SP 7-8 – 17,1%; SPP- 12%) oraz kilka razy w miesiącu (SP 4-6 – 11,1%; SP 7-8- 2,4%; 

SPP- 2%) doświadcza w szkole przemocy ze  strony  swoich  kolegów  lub  koleżanek.  

Pewna część uczniów deklaruje, że doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole kilka razy  

w tygodniu (SP 4-6 – 7,9%; SPP– 10%) lub nawet codziennie (SP 4-6- 4,8%; SPP- 6%). 
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Nigdy Kilka razy w roku Kilka razy w 
miesiącu 

Codziennie Kilka razy w 
tygodniu 

12% 11,1% 
2,4% 2% 0% 0% 

10% 7,9% 6% 4,8% 

28,6% 

17,1% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

47,6% 

70% 

80,5% 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

SP 4-6 SP 7-8 SPP 

Nie Tak 

SPP SP 7-8 SP 4-6 

0% 

5% 10% 

16% 11% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

84% 
89% 

90% 

80% 

100% 95%  

Wykres 66. Jak często doświadczasz którejkolwiek z form przemocy w szkole ze strony innych uczniów? 
 

 

Następnie zapytaliśmy ankietowanych o to, czy doświadczają przemocy w domu. 

Badania wskazują, że 11% uczniów klas 4-6, 5% uczniów klas 7-8 oraz 16% uczniów   

ze szkół ponadpodstawowych padło ofiarą przemocy domowej. 

Wykres 67. Czy doświadczyłeś przemocy w domu? 
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20% 12% 

10% 

0% 

SP 4-6 SP 7-8 SPP 

Nie Tak 

31% 
25% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

69% 75% 

90% 

80% 

88% 
100% 

Badanych uczniów zapytaliśmy również o to, czy spotyka ich agresja słowna, a jeśli tak, 

to w jaki sposób na nią reagują. 25% uczniów klas 4-6 oraz 12% uczniów klas 7-8, a także 

31% uczniów ze szkół ponadpodstawowych wskazało, że takie sytuacje  mają  miejsce. 

Wśród reakcji na agresję słowną uczniowie wymieniali najczęściej: „nie reaguję”, „staram się 

ignorować”, „jest  mi  przykro”,  „płaczę”,  „odpowiadam  tej  osobie”,  „przezywam”.  

Badani stosują zatem różne sposoby radzenia sobie z agresją słowną. 

Wykres 68. Czy spotyka Cię agresja słowna? 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

18,6% 
12,2% 
12,7% 

Sam/a 

29,3% 
27% 

14% 
Ze znajomymi z 

klasy/szkoły 

17,1% 
19,1% 

39,5% 
Ze znajomymi spoza 

klasy/szkoły 

39% 
39,7% 

Z rodziną 
22,1% 

SPP SP 7-8 SP 4-6 
5,8% 

2,4% 
1,6% 

Z innymi osobami 

Czas wolny 
 

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

uczniowie szkół na terenie gminy Sandomierz. 

Badani ze szkół ponadpodstawowych najczęściej spędzają czas wolny ze znajomymi 

spoza klasy/ szkoły (SP4-6: 19,1%, SP 7-8: 17,1%; SPP: 39,5%). Natomiast uczniowie ze 

szkół podstawowych zazwyczaj spędzają go  w  towarzystwie  rodziny  (SP  4-6:  39,7%, 

SP 7-8: 39%, SPP: 22,1%). Część uczniów spędza ten czas ze znajomymi z klasy/szkoły 

(SP 4-6: 27%, SP 7-8: 29,3%, SPP: 14%), w samotności (SP 4-6: 12,7%, SP 7-8: 12,2%, 

SPP: 18,6%) lub też  z  innymi  osobami  niż  wymienione  w  ankiecie  (SP  4-6:  1,6%,  

SP 7-8: 2,4%, SPP: 5,8%). Wyniki badań wskazują, że wraz z wiekiem maleje ilość czasu 

spędzanego z rodziną, natomiast wzrasta ilość czasu spędzanego ze znajomymi. 

Wykres 69. Z kim najczęściej spędzasz czas wolny? 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

55,6% 
43,9% 

27,9% Tak, jest dużo fajnych 
propozycji 

19,8% 
22% 
22,2% 

Nie, mogłoby być więcej 
obiektów sportowych 

4,8% 

12,8% 
14,6% 

Nie, mogłoby być więcej 
parków, terenów zielonych 

4,7% 
4,9% 

6,4% 

14,6% 
9,5% 

24,4% Nie mogłoby być więcej 
miejsc dla dzieci i młodzieży 

np. świetlice, kluby) 

Nie, mogłoby być więcej 
organizacji młodzieżowych, 

propozycji wontariatów 

SPP SP 7-8 SP 4-6 0% 
1,6% 

10,5% Nie, mogłoby być więcej… 
(podaj propozycję) 

Znaczny odsetek badanych uczniów z gminy Sandomierz uważa, że w okolicy jest 

dużo fajnych propozycji spędzania czasu wolnego: SP 4-6: 55,6%, SP 7-8: 43,9%, 

SPP: 27,9%. Jednakże 22,2% uczniów klas 4-6, 22% uczniów klas 7-8 oraz 19,8% uczniów 

ze szkół ponadpodstawowych uważa, że w okolicy powinno być więcej obiektów sportowych, 

a 4,8% uczniów klas 4-6 i 14,6% uczniów klas 7-8, a także 12,8% uczniów szkół 

ponadpodstawowych  przyznaje,  że  mogłoby  być  więcej  terenów  zielonych.  Z  kolei 

9,5% młodszych, 14,6% starszych i 24,4% najstarszych uczniów wskazuje, że powinno być 

więcej miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży. Natomiast 6,4% uczniów klas 4-6, 4,9% uczniów 

klas 7-8 oraz 4,7% uczniów ze szkół ponadpodstawowych wskazuje, że brakuje organizacji 

młodzieżowych oraz propozycji wolontariatów. Uczniowie mieli również możliwość 

przedstawienia swoich propozycji. Najczęściej wskazywali, że w okolicy brakuje kin czy 

galerii handlowych. 

Wykres 70. Czy uważasz, że w Twojej okolicy jest dużo fajnych propozycji spędzania wolnego czasu? 

Jeśli nie to, co mogłoby być lepiej? 
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66% 
52% 

34% 48% 

SP 4-6 SP 7-8 SPP 

Nie Tak 

Uczniowie zostali zapytani także  o  posiadane  pasje-  w  większości  przyznają, 

że je posiadają (SP4-6: 75%; SP 7-8: 66%; SPP: 52%), wskazując na różnorodne zajęcia  

w tym np. rysowanie, szkicowanie, gry na instrumentach czy dyscypliny sportowe. 

Wykres 71. Czy masz pasję- coś, co lubisz robić i kiedy to robisz nie czujesz, że mija Ci czas? 
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PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ REALIZOWANYCH W 2022 

ROKU DO WYNIKÓW BADAŃ Z 2019 ROKU 
 

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

z wynikami badań diagnozy zagrożeń społecznych z 2019 roku. Do analizy porównawczej 

wybrano te badania, które zostały przeprowadzone w oparciu o podobną metodologię i cel 

badań. Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. 

Dorośli mieszkańcy 
 

Tabela 20. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród pełnoletnich mieszkańców gminy. 
 

 
DIAGNOZA Z 2019 

ROKU 

DIAGNOZA Z 2022 

ROKU 

 

 

 
OCENA WAŻNOŚCI 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE 

Za najistotniejsze problemy 

mieszkańcy uznali 

zanieczyszczenie wody, 

zanieczyszczenie powietrza 

oraz zanieczyszczenie 

krajobrazu. 

 
 

Mieszkańcy gminy Sandomierz 

za największe problemy uznali: 

uzależnienia behawioralne oraz 

uzależnienie od alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 
Największa część 

respondentów zadeklarowała, 

że pije alkohol kilka razy 

w tygodniu (60%) oraz kilka 

razy w miesiącu (18%). 

Abstynencję deklaruje 6% 

mieszkańców. 

Do picia alkoholu raz 

w tygodniu przyznało się 

46% badanych, kilka razy 

w miesiącu- 18%, 

kilka razy w tygodniu- 18%, 

prawie codziennie- 6%. 

Pozostałe 12% ankietowanych 

deklaruje abstynencję. 

Ankietowani deklarowali 

najczęściej, że w dniu, w 

którym spożywają alkohol, 

wypijają 

1 – 2 porcji alkoholu – 62% 

lub 3 – 4 porcje- 6%. 

4% badanych to osoby 

niepijące. 

 

 

Badani zaznaczali najczęściej, 

że spożywają jednorazowo 

3-4 porcje alkoholu- 60%. 

12% ankietowanych 

zadeklarowało abstynencję. 
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Mieszkańcy gminy Sandomierz 

spożyli po raz pierwszy napoje 

wysokoprocentowe w 

większości w wieku pomiędzy 

16. a 18. rokiem życia (64%). 

Największy odsetek 

respondentów- 52% przyznaje, 

że pierwszy raz pili alkohol, 

gdy byli już pełnoletni. 

 
W subiektywnej ocenie 

większości mieszkańców 

gminy Sandomierz w okolicy 

znajdywała się odpowiednia 

liczba punktów, w których 

można kupić alkohol (84%). 

Poza tym 12% uważa, że lokali 

tych jest za mało, a 4%, że za 

dużo. 

72% mieszkańców gminy 

Sandomierz uważa, 

że w okolicy znajduje się 

odpowiednia liczba punktów, 

w których można kupić 

alkohol. 16% badanych 

twierdzi, że lokali jest za mało, 

a 12%, że jest ich za dużo. 

W porównaniu z rokiem 2019 więcej osób zadeklarowało abstynencję alkoholową. Jednakże, 

obecnie mieszkańcy wskazywali na częstsze picie alkoholu, a także spożywanie większych jego 

ilości. Wzrosła zarówno liczba tych mieszkańców, którzy uważają, że na terenie gminy 

Sandomierz jest za mało lokali, w których można kupić alkohol, jak i tych, którzy uważają, 

że owych lokali jest za dużo. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

 

 
46% badanych zapaliło 

swojego pierwszego papierosa 

między 16 a 18 r.ż., 

30% wskazało, że zrobiło to po 

uzyskaniu pełnoletniości, 

a 24%, że w wieku pomiędzy 

13 a 15 r.ż. 

58% respondentów przyznaje, 

że pierwszy raz zapaliło 

papierosa w wieku pomiędzy 

16 a 18 rokiem życia. Kolejno, 

38% wskazało, że inicjacja 

nikotynowa miała miejsce, gdy 

byli już pełnoletni. Poza tym, 

4% deklaruje, że pierwszy raz 

paliło papierosy w wieku 

pomiędzy 

13 a 15 lat. 
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Do regularnego palenia 

papierosów przyznało się 

26% mieszkańców. Natomiast 

12% paliło regularnie 

e-papierosy. 

 
Do regularnego palenia 

papierosów przyznało się 32%, 

a 6% pali regularnie 

e-papierosy. 

Do okazyjnego palenia 

papierosów/ e-papierosów 

przyznało się 18% badanych. 

 
44% pali okazyjnie papierosy 

lub e-papierosy 

44% badanych mieszkańców 

wskazało, że nie znajduje się 

obecnie w nikotynowym 

nałogu. 

 
 

18% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. 

Wzrasta liczba mieszkańców palących papierosy i/lub e-papierosy okazyjnie czy też nałogowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

94% badanych mieszkańców 

deklarowało, że nie ma 

w swoim otoczeniu osób 

przyjmujących substancje 

psychoaktywne jakimi są 

narkotyki i dopalacze. 

 
 

88% badanych twierdzi, że nie 

ma w swoim otoczeniu osób, 

które przyjmują narkotyki lub 

dopalacze. 

Z badań wynikało, że 

największą popularność 

w środowisku lokalnym ma 

marihuana/ haszysz oraz 

dopalacze. 

 
Badani wskazywali, 

że największą popularność w 

ich środowisku lokalnym ma 

marihuana oraz haszysz. 

Żaden z respondentów nie 

wiedział, gdzie może nabyć 

substancje psychoaktywne 

takie jak narkotyki czy 

dopalacze. 

Wszyscy respondenci wskazali, 

że nie wiedzą, gdzie może 

nabyć substancje 

psychoaktywne takie, jak 

narkotyki czy dopalacze. 
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W porównaniu z rokiem 2019 wzrosła liczba mieszkańców, którzy znają osoby zażywające 

narkotyki i/lub dopalacze. Największą popularność niezmiennie ma marihuana oraz haszysz. 

Na popularności straciły dopalacze- obecnie żaden z badanych nie wskazał, że zna osoby, 

zażywające owe substancje. Zarówno w roku 2019, jak i w roku 2022 wszyscy mieszkańcy 

wskazali, że nie wiedzą, gdzie w ich środowisku lokalnym można nabyć narkotyki 

i/lub dopalacze. 

 

 

 

 

 
PROBLEM PRZEMOCY 

 

 

12% respondentów 

zadeklarowało znajmość osoby 

doświadczającej przemocy w 

rodzinie, a 34% podejrzewało, 

że tak się dzieje. 

6% mieszkańców gminy 

Sandomierz wskazało, że ma 

w swoim otoczeniu osoby 

doświadczające przemocy 

w rodzinie. Aczkolwiek 60% 

ma podejrzenia, że zjawisko 

przemocy w rodzinie jest 

obecne w ich otoczeniu. 

W 2022 roku w porównaniu z 2019 rokiem zmalała liczba mieszkańców, którzy wskazali, 

że mają w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Jednakże, wzrosła 

liczba mieszkańców, którzy mają podejrzenia, że osoby, które znają są ofiarami przemocy 

domowej. 

 

 

Sprzedawcy napojów alkoholowych 
 

Tabela 21. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych. 
 

 
DIAGNOZA Z 2019 

ROKU 

DIAGNOZA Z 2022 

ROKU 
 Sprzedawcy napojów  

 
alkoholowych deklarowali 

Sprzedawcy napojów 

 
najczęściej, że przypadki próby 

alkoholowych w gminie 

 
kupna alkoholu przez osobę 

Sandomierz deklarują 

 
SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 

poniżej 18 roku życia 

nie zdarzają się (30%), lub też 

zdarzają się kilka razy 

najczęściej, 

że przypadki próby kupna 

alkoholu przez osobę poniżej 

 
w tygodniu (20%), kilka razy 

18 roku życia zdarzają się kilka 

 
w miesiącu (20%) lub kilka 

w miesiącu (70%) oraz kilka 

 
razy w roku (20%). 

razy w razy w roku (30%). 
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90% badanych wskazało, że 

nigdy nie sprzedało alkoholu 

osobom, co do których miały 

podejrzenie, że są nieletnie. 

10% badanych wskazało, że nie 

mieli pewności, co do wieku 

osoby, której sprzedały alkohol. 

 

Wszyscy respondenci 

deklarują, że nigdy nie 

sprzedali alkoholu osobie, 

o której wiedzieli, że nie jest 

pełnoletnia. 

W przypadku wątpliwości, co 

do wieku, 60% badanych 

zawsze sprawdzało dokumenty 

potwierdzające wiek, a często 

robiło to 40% osób. 

W przypadku wątpliwości, 

co do wieku, 50% badanych 

twierdzi, że zawsze sprawdza 

dowody potwierdzające wiek, 

a kolejne 50% robi to często. 

W 2022 roku żaden z badanych sprzedawców nie zadeklarował, że w punkcie, w którym pracuje 

nie zdarzają się przypadki próby kupna alkoholu przez osoby niepełnoletnie- w 2019 roku 

deklarowało to 30% ankietowanych. W dalszym ciągu sprzedawcy odpowiedzialnie traktują 

zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPOŻYWANIE ALKOHOLU W 

OBRĘBIE SKLEPU 

40% badanych wskazało, 

że przypadki spożywania 

alkoholu w obrębie sklepu nie 

zdarzają się, 30% sprzedawców 

uznało, że takie sytuacje się 

zdarzają się kilka razy dziennie, 

20% kilka razy w tygodniu, 

a 10%, że kilka razy 

w miesiącu. 

 

50% badanych wskazało, 

że przypadki spożywania 

alkoholu w obrębie sklepu nie 

zdarzają się, a kolejne 

50% badanych stwierdziło, że 

takie przypadki zdarzają się 

kilka razy w roku. 

30% przebadanych 

sprzedawców przyznało, że 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

doszło do nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu w obrębie sklepu. 

90% sprzedawców 

odpowiedziało, że w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy doszło 

do nieprzyjemnych zajść 

związanych ze spożywaniem 

alkoholu w obrębie sklepu. 
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W porównaniu z rokiem 2019 w roku 2022 przypadki spożywania alkoholu w obrębie sklepu 

zdarzają się rzadziej. Aczkolwiek, w obrębach sklepów częśćiej dochodzi do nieprzyjemnych 

zajść z udziałem osób spożywających alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTY SPRZEDAŻY 

ALKOHOLU 

Łącznie 70% badanych było 

zdania, że w okolicy 

nie znajduje się zbyt dużo 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Łącznie 100% badanych 

uważa, że w ich okolicy 

nie znajduje się za duża liczba 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Łącznie 70% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu w 

gminie Sandomierz bardzo 

i raczej dobrze, natomiast 

30% jako raczej słabe. 

Łącznie 80% badanych oceniło 

funkcjonowanie kontroli 

punktów sprzedaży alkoholu 

w gminie Sandomierz bardzo  

i raczej dobrze. Pozostałe 20% 

oceniło ją raczej źle. 

W 2022 roku wszyscy sprzedawcy przyznali, że ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

w Sandomierzu jest zadowalająca- w 2019 roku tego zdania było 70% badanych. 

Wzrósł odsetek badanych, którzy ocenili funkcjonowanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 

jako bardzo i raczej dobrą. 

Uczniowie 
 

Tabela 22. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów. 
 

 
DIAGNOZA Z 2019 

ROKU 

DIAGNOZA Z 2022 

ROKU 
  

Uczniowie w gminie 
Uczniowie w gminie 

 
Sandomierz deklarowali bardzo 

Sandomierz deklarują 

 
RELACJE Z RODZICAMI/ 

OPIEKUNAMI 

dobre lub raczej dobre relacje 

z opiekunami (SP 4-6 – 97%; 

SP 7-8 – 87%; GIM – 98%; 

w zdecydowanej większości 

bardzo dobre lub dobre relacje 

z opiekunami: SP 4-6: łącznie 

 
PONADGIM – 91%). 

94%; SP 7-8: łącznie 97,6%; 

  SPP: 85%. 

Ocena relacji z rodzicami/ opiekunami przez badanych uczniów nie uległa zmianie- zarówno 

w 2019 roku, jak i w 2022 roku zdecydowana większość zaznaczyła, że są one bardzo dobre 

lub dobre. 
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PROBLEM ALKOHOLOWY 

Inicjację alkoholową miało za 

sobą: 28% badanych uczniów 

klas młodszych SP, 

56% uczniów klas starszych 

SP, 47% uczniów gimnazjum 

i 83% uczniów szkół średnich. 

 

Inicjację alkoholową ma za 

sobą 3,2% uczniów klas 4-6, 

0% uczniów klas 7-8 oraz 

55% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych. 

11% uczniów klas 4-6 szkół 

podstawowych miało 

jednorazowy kontakt 

z alkoholem lub piło kilka razy 

w życiu (10%), natomiast 

wśród uczniów klas 7-8 

odsetek ten był wyższy 

i wynosił odpowiednio 10% 

i 18%. Uczniowie gimnazjalni 

najczęściej sięgali po alkohol 

tylko raz (17%) lub kilka razy 

w życiu (15%). Natomiast 

najstarsi uczniowie deklarują 

już spożywanie alkoholu 

rzadziej niż raz w miesiącu 

(23%) oraz kilka razy 

w miesiącu (22%). 

 

 

 
Do spożywania alkoholu 

rzadziej niż raz w miesiącu 

przyznaje się 1,6% uczniów 

klas 4-6 oraz 20% uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

Picie alkoholu co najmniej raz 

w miesiącu deklaruje 

1,6% uczniów klas 4-8 oraz 

22% uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Z kolei 

co najmniej raz w tygodniu 

spożywa alkohol 13% uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

 
Uczniowie najczęściej sięgali 

po piwo oraz wódkę. 

Uczniowie generalnie 

najczęściej sięgają po piwo 

oraz wódkę. 

W porównaniu z rokiem 2019 w roku 2022 zmniejszył się odsetek uczniów mających za sobą 

inicjację alkoholową, w tym badani siegają po niego rzadziej. Nie zmienił się rodzaj 

spożywanego alkoholu- uczniowie niezmiennie najchętniej sięgają po piwo oraz wódkę. 
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PROBLEM NIKOTYNOWY 

. Inicjację nikotynową miało za 

sobą 15% uczniów klas 4-6 

szkoły podstawowej, 

35% uczniów klas 7-8 szkoły 

podstawowej oraz 

31% gimnazjalistów 

i 64% najstarszych uczniów. 

 
 

Inicjację nikotynową ma za 

sobą 2% uczniów klas 4-6, 

7% uczniów z klas 7-8, a także 

43% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych. 

Większość uczniów z gminy 

Sandomierz, którzy mieli za 

sobą inicjację nikotynową 

nie paliło papierosów 

w momencie badania 

(SP 4-6 –93%; SP 7-8 – 83%; 

GIM – 80%; 

PONADGIM– 64%). Część 

uczniów paliło papierosy 

sporadycznie (SP 4-6 – 4%, 

SP 7-8 –7%; GIM – 12%; 

PONADGIM – 20%). 

Regularnie tradycyjne 

papierosy paliło 2% SP 4-6, 

3% SP 7-8, 6% GIM 

i 11% PONADGIM, 

 

 

 

 

Badani ze szkół podstawowych, 

którzy palili już papierosy 

odpowiedzieli, że dotąd robili 

to tylko raz w życiu. Natomiast 

w przypadku uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 12% 

z nich spróbowało papierosa 

tylko raz, 16% pali papierosy 

od czasu do czasu, a 15% pali 

papierosy regularnie. 

62% uczniów klas 4-6, 

90% uczniów klas 7-8, 

88% uczniów klas 

gimnazjalych oraz 

94% uczniów klas 

ponadgimnazjalnych wskazało, 

że ich rówieśnicy palą 

papierosy. 

 

 

Odsetek uczniów wskazał, że 

ich rówieśnicy palą papierosy 

wynosi odpowiednio- 

SP 4-6- 14%, SP 7-8- 27%, 

SPP- 80,2%. 

W roku 2022 w porówaniu z rokiem 2019 zmniejszył się odsetek uczniów palących papierosy 

okazyjnie, czy też nałogowo. 
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PROBLEM NARKOTYKOWY 

 
 

3% uczniów klas 4-6, 12% 

uczniów klas 7-8 SP, 7% GIM 

oraz 19% uczniów 

PONADGIM miało kontakt 

z substancjami 

psychoaktywnymi tj. 

narkotykami i dopalaczami 

8% uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

przyznało, że sami próbowali 

już narkotyków lub dopalaczy. 

Wszyscy uczniowie ze szkół 

odpowiedzieli, że nigdy dotąd 

nie mieli kontaktu z tego 

rodzaju substancjami 

psychoaktywnymi. 

 
 

Zdecydowana większość 

uczniów nie wiedziała, gdzie 

można kupić narkotyki lub 

dopalacze. Aczkolwiek, łącznie 

10% SP 4-6, 19% SP 7-8, 

18% GIM i 28% PONADGIM 

zadeklarowało, że jest to łatwe 

i raczej łatwe w ich 

środowisku. 

Uczniowie 

w większości nie znają miejsc, 

w których można je kupić: 

SP 4-6 – 95%; SP 7-8 – 98%, 

SPP- 86%. Jednakże, 

2% uczniów klas 4-6, 

10% uczniów klas 7-8 

i 13% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

zaznaczyło, że byłoby to łatwe 

w ich otoczeniu. 

W 2022 roku w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszył się odsetek uczniów, którzy mają za sobą 

inicjację narkotykową. Zmniejszył się również odsetek badanych, którzy ocenili, że kupno 

dopalaczy/ narkotyków byłoby łatwe w ich lokalnym środowisku. 

 

 

 

 

 

 
UZALEŻNIENIE OD 

KOMPUTERA I ZJAWISKO 

CYBERPRZEMOCY 

Większość najmłodszych 

uczniów spędzało przed 

komputerem od dwóch do 

trzech godzin dziennie: 

46% oraz poniżej 1 godziny – 

26%. Ten odsetek zmieniał się 

wraz z wiekiem. 34% 

SP 7-8, 37% GIM oraz 

27% PONADGIM spędzało 

przed komputerem 

2-3 godziny, jednakże już 

Większość najmłodszych 

uczniów spędzało przed 

komputerem do dwóch (30%) 

oraz do czterech godzin 

dziennie (30%). Jeżeli chodzi 

o uczniów klas 7-8, to spędzają 

oni zazwyczaj w ten sposób dp 

czterech godzin dziennie 

(32%). Natomiast najstarsi 

ankietowani zaznaczali 

najczęściej, że korzystają 
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 łącznie 53% SP 7- 8, 51% GIM 

i 63% PONADGIM spędzało 

przed komputerem dziennie 

więcej niż 4 godziny. 

z komputera do 2 godzin 

dziennie. Aczkolwiek już 

łącznie 11% uczniów klas 4-6, 

7% uczniów klas 7-8 oraz 

24% uczniów szkół 

ponadpodstawowych spędza 

w ten sposób powyżej 4 godzin 

dziennie. 

Najmłodsi uczniowie 

i gimnazjaliści najwięcej czasu 

przed komputerem poświęcali 

na gry komputerowe. Wśród 

najstarszych uczniów i uczniów 

klas 7-8 były to portale 

społecznościowe. 

 
 

Najbardziej popularnymi 

formami okazują się być 

oglądanie filmów, kontakt ze 

znajomymi, słuchanie muzyki, 

granie w gry online oraz nauka. 

Łącznie 85% uczniów klas 4-6 

szkoły podstawowej, 

70% uczniów klas 7-8 oraz 

77% młodzieży gimnazjalnej 

i 69% młodzieży 

ponadgimnazjalnej 

zadeklarowało, że brak dostępu 

do Internetu nie miałby dla nich 

znaczenia lub też wpływ ten 

byłby niewielki. 

 

 

Łącznie 82% uczniów klas 4-6 

oraz 70,5% uczniów klas 7-8, 

a także 57% uczniów SPP 

deklaruje, że brak dostępu do 

Internetu nie miałby dla nich 

znaczenia lub też wpływ ten 

byłby niewielki. 

25% uczniów klas 4-6 szkoły 

podstawowej, 38% uczniów 

klas 7-8 szkoły podstawowej, 

24% gimnazjalistów 

i 35% młodzieży 

ponadgimnazjalnej 

doświadczyło w przestrzeni 

internetowej zjawiska hatingu. 

Uczniowie również 

30% uczniów klas 4-6, a także 

22% uczniów klas 7-8 oraz 

27% uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

doświadczyło w przestrzeni 

internetowej zjawiska hatingu. 

Uczniowie równie często 

otrzymywali wiadomości 

z obelgami i przezwiskami 
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 otrzymywali wiadomości 

z przezwiskami lub obelgami 

(SP 4-6- 23%, SP 7-8 - 39%, 

GIM - 31%; PONADGIM – 

31%) oraz ich prywatne 

wiadomości zostały 

udostępnione osobom trzecim 

(SP 4-6 - 22%, SP 7-8 - 44%, 

GIM - 34%; PONADGIM – 

34%). Często młodzi ludzie 

doświadczali również włamań 

na konto np. portalu 

społecznościowym 

(SP 4-6 - 14%, SP 7-8 - 35%, 

GIM - 21%; 

PONADGIM – 26%). 

(SP 4-6 – 22%; SP 7-8- 22%; 

SPP- 30%), a nawet z groźbami 

i szantażem (SP 4-6 – 12,7%; 

SP 7-8- 2,4%; SPP- 9%). Padali 

też ofiarami udostępniania ich 

prywatnej wiadomości innej 

osobie (SP 4-6 – 14%; 

SP 7-8- 20%; SPP- 38,4%), 

włamania na konto na portalu 

społecznościowym 

(SP 4-6 – 10%; SP 7-8- 10%; 

SPP- 16%), umieszczania 

filmików lub zdjęć w sieci, 

które ośmieszały ich lub ich 

znajomych ze szkoły 

(SP 4-6 –6,4%; SPP- 6%) 

oraz podszywania się po nich 

lub pod ich znajomych ze 

szkoły (SP 4-6 – 8%; 

SP 7-8 – 2%; SPP- 10%). 

Zarówno w 2019 roku, jak i w 2022 roku uczniowie deklarowali najczęściej, że spędzają przed 

komputerem od 2 do 4 godzin dziennie. Zmiejszył się odsetek uczniów korzystających 

z komputera powyżej 4 godzin dziennie. Sposób wykorzystania komputera nie zmienia się. 

Badani nadal padają ofiarami różnych form cyberprzemocy. 

 

 

 

 

 

 

 
PROBLEM PRZEMOCY 

Uczniowie odpowiadali 

najczęściej, że padają ofiarami 

przemocy fizycznej ze strony 

innych uczniów kilka razy 

w roku (SP 4-6 – 21%; 

SP 7-8 13%; GIM – 17%; 

PONADGIM – 11%). 

Niektórzy badani doświadczali 

jej kilka razy w miesiącu 

(SP 4-6 – 9%; SP 7-8 6%; 

GIM – 6%; 

Część uczniów przyznaje, że 

kilka razy w roku (SP 4-6 – 

28,6%; SP 7-8 – 17,1%; 

SPP- 12%) oraz kilka razy 

w miesiącu (SP 4-6 – 11,1%; 

SP 7-8- 2,4%; SPP- 2%) 

doświadcza w szkole przemocy 

ze strony swoich kolegów lub 

koleżanek. 

Pewna część uczniów 

deklaruje, że doświadcza 
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 PONADGIM – 6%), kilka razy 

w tygodniu (SP 4-6 – 12%; 

SP 7-8 - 6%; GIM – 9%; 

PONADGIM – 6%) a nawet 

codziennie (SP 4-6 – 6%; 

SP 7-8 19%; GIM – 13%; 

PONADGIM – 12%). 

przemocy rówieśniczej 

w szkole kilka razy 

w tygodniu (SP 4-6 – 7,9%; 

SPP– 10%) lub nawet 

codziennie (SP 4-6- 4,8%; 

SPP- 6%). 

Zarówno w roku 2019, jak i w roku 2022 uczniowie odpowiadali najczęściej, że padają ofiarami 

przemocy rówieśniczej kilka razy w roku. 

 

 

 

 

 
GRANIE W GRY HAZARDOWE 

 

Większość badanych nigdy 

nie grało w internetowe gry „na 

pieniądze” (SP 4-6 – 89%; 

SP 7-8 – 68%; GIM – 81%; 

PONADGIM – 71%). 

 

Uczniowie w gminie 

Sandomierz w większości 

nie mają doświadczeń 

związanych 

z grami internetowymi na 

pieniądze (SP 4-6- 93,7%, 

SP 7-8- 98%, SPP- 78%). 

Internetowe gry na pieniądze nie zyskały na poplarności wśród dzieci i młodzieży 

z gminy Sandomierz. 
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EUROPEJSKI PROGRAM 

BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH- ESPAD- 

WYBRANE ZAGADNIENIA. 

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADANIA UCZNIÓW 

Z GMINY SANDOMIERZ Z WYNIKAMI PRÓBY OGÓLNOPOLSKIEJ 

Z 2019 ROKU 
 

Metodologia 
 

ESPAD jest pierwszym ogólnopolskim badaniem spełniającym warunki 

międzynarodowej porównywalności i jednocześnie  podjętym  z  intencją  śledzenia  trendu  

w zakresie używania  substancji  przez  młodzież  szkolną.  Badanie  ESPAD  zrealizowano  

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

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

uczestniczyło już 35 krajów naszego kontynentu. 

Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez 

młodzież substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były zatem 

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

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

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

jak podaży. 

W    badaniu    zrealizowanym    na    potrzeby    niniejszej    diagnozy    w    roku 

2022 zbadano kwestionariuszem ankiety ESPAD (wybrane zagadnienia uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych na terenie gminy Sandomierz. Badania w placówkach oświatowych 

przeprowadzono przy użyciu internetowego narzędzia CORIGO. Otrzymane w ten sposób 

wyniki porównano z wynikami ostatniego badania ogólnopolskiego ESPAD- u, 

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

szkół ponadpodstawowych na terenie gminy Sandomierz (SPP Sandomierz) z próbą 

ogólnopolską z 2019 (SPP PL) - w momencie badania ankietowani mieli 15-16 lat. 

Łącznie  w  badaniu   udział   wzięło   25   uczniów   ze   szkół   ponadpodstawowych 

z terenu gminy Sandomierz. Próba ogólnopolska z 2019 roku liczyła 2814 osób25. 

 

 
 

25 Próba ważona. 



101 

 

 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

60% 

Uczniowie Sandomierz Uczniowie Polska 

Dziewczęta Chłopcy 

Poniższy wykres obrazuje rozkład płci osób badanych. Zawarto na nim także rozkład 

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

Wykres 72. Płeć badanych- ESPAD. 
 

 

 

 

 

 
 

  52% 48% 

 40%     

      

     

     

     

 

 

 

 
Wyniki z komentarzem 

 

Palenie tytoniu 
 

W czasie całego życia, jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miało 28% uczniów 

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

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

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

osób, które paliły 40 razy lub więcej. Odsetek ten liczy 0% uczniów z SPP Sandomierz (żaden 

z uczniów nie zadeklarował tak częstego palenia papierosów) i 16% uczniów z SPP PL. Frakcje 

osób, które paliły nie więcej niż 5 razy w swoim życiu liczą 28% uczniów z SPP Sandomierz  

i 20% uczniów z SPP PL. 

W czasie ostatnich 30 dni paliło 4% uczniów z SPP Sandomierz oraz 23% uczniów 

z SPP PL. Wśród nich, można również odnotować znaczne zróżnicowanie pod względem 

nasilenia palenia. Uczniowie z gminy Sandomierz w ciągu całego życia, jak i w czasie 

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

swoich rówieśników z terenu całej Polski. 
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24% 
 

Nigdy nie paliłem/łam 
50%

 
72% 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

SPP PL SPP Sandomierz 

14% 
1-2 razy 

6% 
4% 

3-5 razy 

0% 
5% 

6-9 razy 

0% 
5% 

10-19 razy 

0% 
4% 

20-39 razy 

0% 
16% 

40 razy lub więcej 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

SPP PL SPP Sandomierz 

96% 

77% Wcale nie paliłem(łam) w 
czasie ostatnich 30 dni 

4% 

0% 
 

Mniej niż 1 papieros 3% 

dziennie 0% 

 

Mniej niż 1 papieros na 8% 

tydzień 

6% 
1-5 papierosów dziennie 

Więcej niż 20 papierosów 1% 

dziennie 0% 

 

11-20 papierosów 2% 

dziennie 0% 

 

6-10 papierosów dziennie 
3%

 
0% 

Wykres 73. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy? 
 

Wykres 74. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 
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Używanie e-papierosów w porównaniu z paleniem papierosów tradycyjnych okazało 

się tak samo rozpowszechnione wśród badanej młodzieży z gminy Sandomierz i nieco bardziej 

rozpowszechnione wśród uczniów z próby ogólnopolskiej. 

Wykres 75. Czy kiedykolwiek używałeś e-papierosów? 
 

 

 
Picie napojów alkoholowych 

 

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 

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

Próby picia ma za sobą 20% uczniów ze szkół ponadpodstawowych na terenie 

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

12   miesięcy   przed   badaniem   piło   jakiekolwiek   napoje   alkoholowe   16%   uczniów   

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

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

alkoholowe      w      tym      czasie      piło       8%      uczniów      z       gminy      Sandomierz 

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

rzadziej    sięgają    po    alkohol     niż     ich     rówieśnicy     na     terenie     Polski26,     

co wskazuje na pozytywny trend młodych ludzi wobec spożywania alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 Aczkolwiek, należy mieć na uwadze, że liczba badanych uczniów w gminie Sandomierz jest w znacznej 

dysproporcji wobec ogólnopolskiego badania ESPAD. W związku z czym, wskazanie w analizie pojawiających 

się tendencji, podobieństw, czy różnic jest znacznie utrudnione. 
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47% 
W ciągu ostatnich 30 dni 

W ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

68% 

16% 

80% 
W życiu 

20% 

SPP PL 

SPP Sandomierz 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8% 

Tabela 23. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę 

lub inny napój spirytusowy? 
 

Wskaźnikiem wielkości konsumpcji przy jednej okazji każdego z napojów 

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

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

wśród młodzieży z gminy Sandomierz jak i z próby ogólnopolskiej. 
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Wśród nastolatków z gminy Sandomierz typową ilością piwa wypijaną przy jednej 

okazji picia alkoholu jest poniżej 0,5 litra oraz od 0,5 do 1 litra. Typowa ilość piwa wypijana 

przy jednej okazji przez uczniów z próby ogólnopolskiej również wynosi poniżej 0,5 litra oraz 

powyżej 0,5 litra do 1 litra. 

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

tak, to ile wypiłeś/łaś? 
 

 PIWO  

 
SPP Sandomierz SPP PL 

Nigdy nie piję piwa 84% 29,3% 

Ostatnim razem nie piłem(am) piwa 8% 15,4% 

Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub 

puszkę (poniżej 0,5 litra) 
4% 22,5% 

1-2 typowe butelki lub puszki 

(powyżej 0,5 do 1 litra) 
4% 25,3% 

3-4 typowe butelki lub puszki 

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

5 lub więcej typowych butelek lub 

puszek (powyżej 2 litrów) 
0% 3,4% 

 
 

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

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

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

porównanie rozkładów wielkości spożycia wina i wódki przy jednej nie ujawnia żadnych 

czytelnych tendencji. Nie odnotowano znaczących różnic między ilością wina i wódki wypijaną 

przez uczniów z gminy Sandomierz. Jednakże, wśród uczniów z próby ogólnopolskiej ilości 

wypijanego wina plasują się w stronę niższych wartości, zaś w przypadku wódki w stronę 

wyższych. Uczniowie z gminy Sandomierz podczas ostatniej okazji wypili nie więcej niż 200 

gram zarówno wina, jak i wódki. Natomiast uczniowie z próby ogólnopolskiej wypijali 

najczęściej poniżej 100 gram wina, ale nawet więcej niż 300 gram wódki. 
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Tabela 25. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś)..? Jeśli tak, 

to ile wypiłeś/łaś? 
 

 WINO  

SPP Sandomierz SPP PL 

Nigdy nie piję wina 88% 44,2% 

Ostatnim razem nie piłem(am) wina 4% 29,3% 

Mniej niż 1 kieliszek (poniżej 100 

gram) 
4% 16% 

1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 

200 gram) 
4% 5,9% 

Pół butelki (ok. 370 gram) 0% 2,1% 

Butelkę lub więcej (750 gram lub 

więcej) 
0% 2,4% 

 WÓDKA  

SPP Sandomierz SPP PL 

Nigdy nie piję wódki 92% 45,8% 

Ostatnim razem nie piłem(am) wódki 4% 20,7% 

1-2 kieliszki (powyżej 50 gram do 100 

gram) 
0% 9,8% 

1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 

200 gram) 
4% 6,9% 

3-5 kieliszków (powyżej 100 gram do 

250 gram) 
0% 7,5% 

6 kieliszków lub więcej (300 gram lub 

więcej) 
0% 9,5% 
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Używanie innych substancji psychoaktywnych 
 

Do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych należą takie 

substancje legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz szeroka gama 

substancji nielegalnych. Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, 

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

substancje te często nazywane są narkotykami. 

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

na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia eksperymentowania znajdują się 

leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza, a na drugim  amfetamina oraz LSD.  

W przypadku uczniów z próby ogólnopolskiej największą popularność ma marihuana    

i haszysz, a zaraz za nimi ulokowały się leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza. 

Większe rozpowszechnienie eksperymentowania z substancjami można odnotować wśród 

młodzieży z próby ogólnopolskiej. 

Tabela 26. Używanie substancji kiedykolwiek w życiu- odsetek badanych. 
 

 
SPP 

Sandomierz 

 
SPP PL 

Marihuana lub haszysz 0% 21,4% 

Substancje wziewne 0% 8,6% 

Leki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekasza 14% 15,1% 

Amfetamina 4% 4,2% 

LSD lub inne halucynogeny 4% 3,2% 

Crack 0% 1,4% 

Kokaina 0% 2,9% 

Relevin 0% 1,3% 

Heroina 
0% 1,9% 

Ekstazy 
0% 3,3% 
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Grzyby halucynogenne 
0% 2,3% 

GHB 
0% 1,4% 

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

Alkohol razem z tabletkami 
0% 5,3% 

Alkohol razem z marihuaną 
0% 12,1% 

Sterydy anaboliczne 
0% 2,6% 

 

 

Za wskaźnik aktualnego używania substancji przyjmuje się zwykle używanie substancji 

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

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

z próby ogólnopolskiej, zaś żaden z uczniów z gminy Sandomierz. Ankietowani z próby 

ogólnopolskiej zażywali również substancje wziewne, natomiast uczniowie z gminy 

Sandomierz nie sięgali po nie. 

Tabela 27. Używanie substancji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 

 SPP 
Sandomierz 

SPP PL 

Marihuana lub haszysz 0% 16,7% 

Substancje wziewne 0% 4,5% 

Okres ostatnich 30 dni przed badaniem można przyjąć za wskaźnikowy dla względnie 

częstego, okazjonalnego używania. Palenie marihuany lub używanie innych narkotyków, 

podobnie jak picie alkoholu, w większości przypadków nie  ma  charakteru  regularnego.  

Stąd trudno mieć pewność, że wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali kontakt z daną 

substancją w czasie ostatnich 30 dni na pewno używają jej, co najmniej raz na miesiąc. 

Można jednak założyć, z pewnym przybliżeniem, że proporcje używających raz na miesiąc 

wśród tych, którzy nie używali w ostatnim miesiącu są równe proporcji używających rzadziej, 

a potwierdzających używanie w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Przy takim założeniu 

można uznać, że żaden z badanych uczniów z gminy Sandomierz nie pali marihuany/ 

haszyszu co najmniej raz w miesiącu. Robi to natomiast 9% uczniów z próby 
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ogólnopolskiej.    Analogiczne    odsetki    dla    substancji    wziewnych    wynoszą    –  

SPP Sandomierz: 0% oraz SPP PL: 2,3%. 

Tabela 28. Używanie substancji w ciągu ostatnich 30 dni- odsetek badanych. 
 

 SPP 
Sandomierz 

SPP PL 

Marihuana lub haszysz 0% 9% 

Substancje wziewne 0% 2.3% 

Oczekiwania wobec alkoholu 
 

Sięganie po napoje alkoholowe oraz rozmiary picia zależne są, przynajmniej w pewnym 

stopniu, od postaw i oczekiwań wobec alkoholu. W jednym z pytań ankiety poproszono 

badanych o określenie na pięciopunktowej skali szacunkowej, na ile prawdopodobne jest ich 

zdaniem,  że  doświadczą   po   alkoholu   wymienionych   w   pytaniu   konsekwencji.   

Wśród poddanych ocenie respondentów następstw picia znalazły się konsekwencje negatywne 

i pozytywne. Dla uproszczenie obrazu zostały zbudowane rankingi spodziewanych 

konsekwencji negatywnych i pozytywnych opierając się na odsetkach odpowiedzi „bardzo 

prawdopodobne”. 

Wśród uczniów z gminy Sandomierz w zakresie następstw negatywnych na pierwszym 

miejscu znalazły się szkody zdrowotne (20%), na drugim – obawa, że zrobi się coś, czego 

będzie się potem żałowało (16%) oraz mdłości (16%), na trzecim – kłopoty z policją (12%) 

oraz kac (12%). Żaden z badanych nie wskazał na utratę kontroli nad własnym piciem (0%). 

Wśród konsekwencji pozytywnych najwięcej uczniów z gminy Sandomierz wymienia bycie 

bardziej przyjaznym i towarzyskim (12%), a w dalszej kolejności - poczucie szczęścia (8%)    

i odprężenia (8%). Najrzadziej wymieniane są: zapomnienie o swoich problemach (4%) oraz 

świetna   zabawa   (4%).   Porównanie   częstości    wyborów   konsekwencji   pozytywnych   

i negatywnych wskazuje wyraźnie na większą popularność tych pierwszych. Innymi słowy 

młodzież zdaje się oczekiwać po alkoholu więcej dobrego niż złego. 



110 

 

 

Tabela 29. Oczekiwania wobec alkoholu. 
 

Poczuję się odprężony(a) 

 SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 8% 20% 

Prawdopodobne 16% 30,7% 

Nie wiadomo 44% 32,9% 

Mało prawdopodobne 8% 7% 

Zupełnie nieprawdopodobne 24% 9,4% 

Będę miał(a) kłopoty z policją 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 12% 8,7% 

Prawdopodobne 8% 12,1% 

Nie wiadomo 40% 40,8% 

Mało prawdopodobne 8% 18,2% 

Zupełnie nieprawdopodobne 32% 20,3% 

Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 20% 13,7% 

Prawdopodobne 12% 21% 

Nie wiadomo 40% 38,7% 

Mało prawdopodobne 8% 16,6% 

Zupełnie nieprawdopodobne 20% 10,1% 

Poczuję się szczęśliwy(a) 

 SPP 
Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 8% 12,9% 

Prawdopodobne 8% 28% 

Nie wiadomo 36% 38,7% 

Mało prawdopodobne 8% 10% 

Zupełnie nieprawdopodobne 40% 10,4% 
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Zapomnę o swoich problemach 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 4% 12,8% 

Prawdopodobne 28% 22,5% 

Nie wiadomo 24% 38,5% 

Mało prawdopodobne 4% 12,1% 

Zupełnie nieprawdopodobne 40% 14,1% 

Nie będę w stanie przestać pić 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 0% 7,1% 

Prawdopodobne 4% 7,4% 

Nie wiadomo 48% 35% 

Mało prawdopodobne 16% 20,4% 

Zupełnie nieprawdopodobne 32% 30,1% 

 Będę miał(a) kaca  

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 12% 13,9% 

Prawdopodobne 8% 19,7% 

Nie wiadomo 48% 37% 

Mało prawdopodobne 8% 15,4% 

Zupełnie nieprawdopodobne 24% 14,1% 

Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a) 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 12% 15,5% 

Prawdopodobne 16% 27,1% 

Nie wiadomo 32% 38,2% 

Mało prawdopodobne 8% 8,6% 

Zupełnie nieprawdopodobne 32% 10,6% 
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Zrobię coś, czego będę żałował(a) 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 16% 13,4% 

Prawdopodobne 24% 19% 

Nie wiadomo 24% 39,2% 

Mało prawdopodobne 4% 14% 

Zupełnie nieprawdopodobne 32% 14,5% 

Będę się świetnie bawić 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 4% 17% 

Prawdopodobne 20% 27,7% 

Nie wiadomo 32% 38,9% 

Mało prawdopodobne 8% 6,1% 

Zupełnie nieprawdopodobne 36% 10,3% 

Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) mdłości) 

SPP Sandomierz SPP PL 

Bardzo prawdopodobne 16% 13,2% 

Prawdopodobne 20% 17,4% 

Nie wiadomo 32% 41,6% 

Mało prawdopodobne 12% 13,8% 

Zupełnie nieprawdopodobne 20% 14% 
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Korzystanie z mediów społecznościowych oraz urządzeń elektronicznych 
 

W kwestionariuszu zawarto również pytania dotyczące korzystania z mediów 

społecznościowych takich jak Twitter, Facebook czy Skype. 

Pierwsza badana kwestia dotyczy symptomów nadmiernego korzystania z mediów 

społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook czy Skype. Wśród badanych z gminy 

Sandomierz 36% twierdzi, że spędza za dużo czasu w tych mediach, 36% jest zdania, że ich 

rodzice uważają, że poświęca na tą aktywność za dużo czasu, a 32% ma zły humor, jeśli nie ma 

dostępu do tych mediów27. W próbie ogólnopolskiej analogiczne odsetki wynoszą 43,9%, 

40,9% oraz 17,5%. 

Tabela 30. Symptomy nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych, takich jak Twitter, 

Facebook, Skype 
 

Mam przekonanie, że spędzam za dużo czasu 

w tych mediach. 

 SPP Sandomierz SPP PL 

Zdecydowanie tak 12% 19,3% 

Raczej tak 24% 24,6% 

Ani tak, ani nie 28% 22% 

Raczej nie 24% 20,2% 

Zdecydowanie nie 12% 13,8% 

Mam zły humor jeśli nie mogę korzystać z tych 

mediów. 

 SPP Sandomierz SPP PL 

Zdecydowanie tak 12% 6,9% 

Raczej tak 20% 10,6% 

Ani tak, ani nie 20% 17,5% 

Raczej nie 40% 31,3% 

Zdecydowanie nie 8% 33,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak. 
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7 dni 
20,1% 

8% 

6 dni 
4% 

0% 

5 dni 
6,6% 

0% 

4 dni 
6,7% 

4% 

3 dni 
8,9% 

8% 

2 dni 
10,1% 

0% 

1 dzień 
13,9% 

24% 

Żadnego dnia 
29,8% 

56% 

0% 10% 

SPP Sandomierz 

20% 30% 40% 50% 60% 

SPP PL 

Moi rodzice uważają, że za dużo czasu 

spędzam w mediach społecznościowych. 

 SPP Sandomierz SPP PL 

Zdecydowanie tak 16% 20,8% 

Raczej tak 20% 20,1% 

Ani tak, ani nie 8% 16,7% 

Raczej nie 44% 20,6% 

Zdecydowanie nie 12% 21,8% 

 

W kwestii czasu poświęconego na gry na urządzeniach elektronicznych pytano o liczbę 

dni w tygodniu, w których respondent grał oraz przeciętny czas dziennie przeznaczany na gry. 

W obu kohortach najliczniejsze frakcje stanowili badani, którzy w ogóle nie korzystali z gier 

na urządzeniach elektronicznych. Wśród uczniów z gminy Sandomierz stanowili oni 56%, zaś 

wśród uczniów  z próby ogólnopolskiej  – 29,8%. Przez wszystkie 7 dni grało  8% badanych  

z gminy Sandomierz oraz 20,1% uczniów z próby ogólnopolskiej. 

Wykres 76. Liczba dni spędzony na grach na urządzeniach elektronicznych w czasie ostatnich 7 dni. 
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Gry hazardowe 
 

Sektor gier i zakładów wzajemnych w Polsce, obejmujący takie formy działalności jak: 

loterie pieniężne, gry liczbowe, zakłady wzajemne, salony gry bingo, kasyna, salony gry na 

automatach, punkty gry na automatach o niskich wygranych. Gry hazardowe uprawiać można 

w Internecie oraz poprzez uczestnictwo w loteriach SMS. 

W porównaniu do innych problemów społecznych, hazardowi i problemom z nim 

związanym poświęca się niewiele uwagi w debacie publicznej. Hazard patologiczny, czyli 

uzależnienie od gier, w powszechnej opinii uznawane jest za stosunkowo marginalne zjawisko 

dotyczące niewielkiej liczby dorosłych mężczyzn. Hazard problemowy i patologiczny 

prowadzi do różnego rodzaju problemów zarówno u samych graczy, jak i u ich rodzin oraz 

najbliższego środowiska społecznego. 

Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych skłania do postawienia pytania 

o rozpowszechnienie uprawiania gier, które z czasem mogą doprowadzić do problemu hazardu. 

Wśród młodzieży z gminy  Sandomierz  największą  popularnością  cieszyły  się  gry 

w karty lub kości (12%). Na drugim miejscu lokują się zakłady sportowe– 8 %, a na trzecim – 

loterie (4%). W te gry respondenci grali raz na miesiąc lub rzadziej. 

Wśród młodzieży z próby ogólnopolskiej największą popularnością również cieszyły 

się gry w karty lub kości (9,6%), a następnie – loterie (8,5%) oraz zakłady sportowe (7,4%). 

We wszystkie te gry respondenci grali najczęściej raz na miesiąc lub rzadziej. 

W obu kohortach najmniejszą popularnością cieszyły się automaty (odpowiednio – 0% 

i 5,5%). 

Tabela 31. Ile razy zdarzyło Ci się grać w poszczególne gry hazardowe w czasie ostatnich 12 miesięcy? 
 

 
Automaty 

 

 SPP Sandomierz SPP PL 

W ogóle nie gram 100% 94,5% 

Raz na miesiąc lub rzadziej 0% 4,2% 

2-4 razy w miesiącu 0% 0,7% 

2-3 razy w tygodniu 0% 0,5% 
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 Karty lub kości  

SPP Sandomierz SPP PL 

W ogóle nie gram 88% 90,4% 

Raz na miesiąc lub rzadziej 12% 6,5% 

2-4 razy w miesiącu 0% 1,9% 

2-3 razy w tygodniu 0% 1,3% 

 Loterie (bingo, lotto)  

SPP Sandomierz SPP PL 

W ogóle nie gram 96% 91,5% 

Raz na miesiąc lub rzadziej 4% 6,1% 

2-4 razy w miesiącu 0% 1,5% 

2-3 razy w tygodniu 0% 0,9% 

 Zakłady sportowe  

SPP Sandomierz SPP PL 

W ogóle nie gram 92% 92,6% 

Raz na miesiąc lub rzadziej 8% 4,2% 

2-4 razy w miesiącu 0% 1,6% 

2-3 razy w tygodniu 0% 1,6% 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych w gminie Sandomierz można wyróżnić 

zasadnicze    problemy,    jakie    pojawiły    się     w     wypowiedziach     mieszkańców.     

Na podstawie otrzymanych wyników zostaną również podkreślone najważniejsze kwestie, 

wymagające uwagi ze strony władz samorządowych. 

1. Podstawowe problemy społeczne w opinii pełnoletnich mieszkańców 

✓ Mieszkańcy gminy Sandomierz za największe problemy uznali uzależnienie od 

alkoholu oraz uzależnienia behawioralne. Z pewnością w tych sferach są największe 

oczekiwania wobec władz związane z podjęciem działań. 

✓ Uzależnienie od alkoholu jest wśród  mieszkańców  na  średnim  poziomie  ryzyka.  

Do picia alkoholu raz w tygodniu przyznało się 46% badanych, kilka razy w miesiącu- 

18%,   kilka   razy   w   tygodniu-   18%,   prawie   codziennie-    6%.    Pozostałe  

12% ankietowanych deklaruje abstynencję. Na podstawie tych danych można 

stwierdzić,  że  znaczny  odsetek  mieszkańców  dość  często   spożywa   alkohol-  

70% wskazało, że pije  go  kilka  razy  w  tygodniu  lub  częściej.  Badani  deklarują  

w większości, iż jednorazowo nie  spożywają  znacznych  ilości  alkoholu.  Tylko  

24% respondentów wie, gdzie może zgłosić się po pomoc osoba uzależniona od 

alkoholu. Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz rozpowszechnienie 

informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i rozpowszechniania wiedzy o negatywnych 

skutkach jego spożywania. 

✓ Palenie wyrobów tytoniowych jest wśród dorosłych z gminy Sandomierz dość 

popularnym nałogiem. Niespełna 1/5 mieszkańców- 18% odpowiedziało, że nie pali 

papierosów, ani e-papierosów. Natomiast 32% respondentów pali regularnie papierosy, 

a 6% pali regularnie e-papierosy. Pozostałe 44% pali okazyjnie papierosy lub e-

papierosy. 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. 

✓ Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, że nie ma w swoim otoczeniu 

osób przyjmujących substancje odurzające.  Wskazuje  to  na  pozytywną  tendencję  

w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych takich, jak narkotyki czy 

dopalacze, jednakże nie wyklucza to występowania tego rodzaju uzależnień wśród 

mieszkańców gminy Sandomierz. Badani wskazywali, że największą popularność w ich 
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środowisku lokalnym ma marihuana oraz haszysz. Jeżeli chodzi o źródło pozyskiwania 

owych substancji, to wszyscy badani twierdzą, że nie wiedzą, gdzie można je nabyć. 

✓ Problem uzależnienia od gier hazardowych na terenie gminy Sandomierz jest na niskim 

poziomie ryzyka. Prawie wszyscy respondenci wskazują, że nie grali nigdy w gry na 

pieniądze. Poza tym, zdecydowana większość mieszkańców ma świadomość, że zbyt 

częste granie w gry hazardowe prowadzi do uzależnienia. Zaleca się rozpowszechnienie 

informacji o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu oraz 

na temat wskaźników pozwalających stwierdzić czy problem w tym zakresie występuje. 

✓ Mieszkańcy  gminy  Sandomierz  za   najbardziej   rozpowszechnione   uzależnienia  

w środowisku lokalnym uznali alkoholizm. Większość badanych dostrzega potrzebę 

realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Świadczyć to może o wysokim 

poziomie wiedzy mieszkańców na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów 

używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, 

nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom 

zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane. Należałoby zwrócić większą 

uwagę na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań 

podejmowanych przez władze lokalne w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom 

od  substancji   oraz  uzależnieniom  behawioralnym  i  rozpowszechniania  wiedzy    

o konsekwencjach jakie za sobą niosą. Aczkolwiek, kształtowanie postaw mieszkańców 

powinno nie tylko wiązać się z oddziaływaniem na poziom ich wiedzy, ale także 

koncentrować się na dwóch pozostałych składnikach postaw, czyli przekonaniach oraz 

emocjach, które mają swoje odzwierciedlenie w  motywacjach  mieszkańców.  

Dlatego należałoby wziąć pod uwagę możliwość zorganizowania szeregu darmowych 

spotkań otwartych mających na celu kształtowanie umiejętności i kompetencji 

społecznych związanych z asertywnością, radzeniem sobie z negatywnymi emocjami 

czy identyfikacją podejmowanych przez siebie zachowań ryzykownych oraz źródeł ich 

występowania. 

✓ 1/3 mieszkańców gminy Sandomierz wskazała, że nie ma w swoim otoczeniu osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Aczkolwiek, 6% badanych wskazało, że ma 

w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a aż 60% ma 

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

jednak pamiętać, że przemoc w rodzinie jest w dużej mierze zjawiskiem ukrytym i wiele 

osób doznających przemocy w rodzinie nie zgłasza się po pomoc. Należałoby jednak 

zwrócić większą uwagę na rozpowszechnianie informacji na temat tego, że stosowanie 
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kar cielesnych jest zakazane przez prawo oraz tego, jakie negatywne konsekwencje 

niesie za sobą stosowanie kar cielesnych względem dzieci. Wskazane jest również 

zwrócenie większej uwagi na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat 

działań podejmowanych przez władze lokalne w tym zakresie. 

2. Wnioski dotyczące badań punktów sprzedaży alkoholu. 
 

✓ Ankieta wykazała, że próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie na terenie 

gminy Sandomierz nie stanowią nagminnego problemu- sprzedawcy napojów 

alkoholowych deklarują najczęściej, że przypadki próby kupna alkoholu przez osobę 

poniżej  18 roku życia zdarzają się kilka w miesiącu (70%) oraz kilka razy w razy      

w roku (30%). 

✓ Spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży nie zdarzają się często. Jednakże 

90%  sprzedawców  odpowiedziało,  że   w   ciągu   ostatnich   3   miesięcy   doszło  

do nieprzyjemnych zajść związanych ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu. 

Zaleca się zwiększenie patrolów Policji oraz Straży Miejskiej w celu monitorowania 

problemu. 

✓ Rozkład deklaracji ankietowanych pozwala sądzić, iż większość sprzedawców 

odpowiedzialnie   podchodzi   do    sprzedaży    alkoholu    osobom    niepełnoletnim, 

a zdecydowana większość poważnie traktuje ten zakaz. Mimo wszystko, w zestawieniu 

tych wyników z opiniami badanych uczniów w szkołach na terenie gminy Sandomierz 

zalecane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej z zakresu odpowiedzialnej 

sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Kampania informacyjna 

może obejmować szkolenie dla sprzedawców, akcje z wykorzystaniem techniki 

Mystery Shopping i dystrybucję materiałów typu plakaty, naklejki  do umieszczenia  

w punktach. 

✓ Większość sprzedawców oceniło funkcjonowanie kontroli punktów sprzedaży 

alkoholu, jako raczej i bardzo dobrą. 

3. Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży 
 

✓ Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież ze szkół  podstawowych 

w  gminie  Sandomierz   jest  na  średnim  poziomie  ryzyka-  6%  uczniów  klas  4-6   

i 15% uczniów klas 7-8 wskazało, że ich koledzy i koleżanki spożywają napoje 

alkoholowe. Jednakże poziom ryzyka wśród najstarszych badanych można ocenić, jako 

wysoki- 70% uczniów szkół ponadpodstawowych przyznało, że ich rówieśnicy piją 

alkohol. Poza tym, do spożywania alkoholu przyznaje się 3,2% uczniów klas 4-6, 
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0% uczniów klas 7-8 oraz 55% uczniów szkół ponadpodstawowych. Wraz z wiekiem 

rośnie odsetek uczniów mających za sobą inicjację alkoholową. Wczesna inicjacja 

alkoholowa w gronie rówieśników czy w środowisku rodzinnym, gdzie rodzice 

dodatkowo dają przyzwolenie na próbowanie/picie alkoholu przez swoje dzieci, 

zwiększa ryzyko pojawienia się u nich w przyszłości potencjalnych problemów 

związanych ze spożywaniem alkoholu. Ponadto, przyzwalające postawy rodziców oraz 

wczesna intoksykacja alkoholowa są jednymi z wielu czynników zwiększających 

ryzyko pojawienia się zachowań problemowych u adolescenta. 

✓ Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto 

wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający 

człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, 

ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas programów profilaktycznych zostaną 

przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy uczniowie sami wyciągną 

wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą. Działania 

profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży powinny mieć zarówno charakter 

edukacyjny, jak i dostarczać im alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

✓ Badania wykazały, że pewien odsetek badanych uczniów pali wyroby  tytoniowe- 

14% najmłodszych 27% starszych oraz 80,2% najstarszych badanych wskazało, że ich 

rówieśnicy palą papierosy. Poza tym, 2% uczniów klas 4-6, 7% uczniów z klas 7-8,    

a także 43% uczniów ze szkół ponadpodstawowych przyznało, że mają za sobą inicjację 

nikotynową. Palenie wyrobów tytoniowych jest więc nieco bardziej popularne wśród 

młodych mieszkańców gminy, co spożywanie alkoholu. Jednocześnie niepokojący jest 

względnie bardzo łatwy dostęp dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych i napojów 

alkoholowych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. 

Rekomenduje się podejmowanie działań budujących świadomość zagrożenia 

związanego z poszczególnymi używkami poprzez warsztaty profilaktyczne, szkolenia 

dla nauczycieli lub pogadanki profilaktyczne dla rodziców. 

✓ Wyniki badań wskazują, że niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy związane 

z przyjmowaniem narkotyków- 7,3% uczniów klas 7-8 oraz 38% uczniów szkół 

ponadpodstawowych wskazuje, że ich rówieśnicy mają kontakt z  narkotykami albo    

z dopalaczami. Co więcej,  8%  uczniów  ze  szkół  ponadpodstawowych  przyznało, 

że sami próbowali już narkotyków lub dopalaczy. Badani w większości twierdzą, że nie 

wiedzą, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze w ich środowisku. Należy zwrócić 

uwagę również na profilaktykę narkotykową wśród uczniów. W przypadku zażywania 
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substancji psychoaktywnych bardzo ważne jest prowadzenie regularnych zajęć 

profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Najbardziej sprzyjające 

okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas 

wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą 

opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych. 

✓ Kolejnym zauważalnym problemem wśród młodych mieszkańców gminy są przypadki 

agresji i przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), z jakimi badani spotykają się 

w środowisku rówieśniczym. Niektórzy z uczniów kilka razy w tygodniu, a nawet 

codziennie doświadczają przemocy fizycznej oraz psychicznej ze stronnych swoich 

kolegów i koleżanek w szkole. Otrzymane wyniki powinny skłonić do zapoczątkowania 

lub rozwijania w szkole działań z zakresu zapobiegania agresji i przemocy, autoagresji 

oraz rozwiązywania konfliktów. Preferowane byłyby także doskonalenie szkolnych 

rozwiązań systemowych w zakresie kontroli i profilaktyki zachowań agresywnych.  

To przede wszystkim dyrektorzy placówek oświatowych powinni zwrócić szczególną 

uwagę na problem przemocy rówieśniczej. Preferowane byłoby także doskonalenie 

szkolnych rozwiązań systemowych w zakresie kontroli i profilaktyki zachowań 

agresywnych.  Co więcej, otrzymane wyniki na temat jakości relacji rówieśniczych    

w badanych klasach mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych 

warsztatów,    podczas    których    dzieci    i     młodzież     będą     mieli     okazję    

do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozładowywania 

negatywnych emocji i skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów, bez 

używania przemocy. Należy także ciągle udoskonalać szkolne systemy 

przeciwdziałania  i  reagowania  na  przemoc,  w  które  włączać  trzeba  rodziców,   

od których  dzieci  młodzież  czerpią  wzorce  w  zakresie  stosowania  przemocy,  

jako rozwiązania codziennych problemów. 

✓ Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera, telefonu 

komórkowego czy graniu w gry komputerowe. Uczniowie spędzają dziennie w ten 

sposób nawet powyżej 4 godzinnie dziennie. Oznaczać to może, że po zakończonych 

lekcjach są to ich jedyne formy spędzania czasu. Należy mieć na uwadze, iż trzeba 

wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające różnorodne pasje uczniów, tak aby były 

bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po szkole niż surfowanie po stronach 

internetowych oferujących niewiele wartościowych treści. Istotne jest, aby włączać    

w te działania rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci 
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wykorzystują  domowe  komputery  i  inne  urządzenia  z  dostępem  do  Internetu.   

W perspektywie wyników na temat funkcjonowania badanych uczniów w Internecie 

konieczna wydaje się również szeroka edukacja z zakresu bezpiecznego korzystania   

z Internetu, czyli wspieranie świadomości prawnej uczniów, rozwijanie umiejętności 

ochrony przez niebezpiecznymi sytuacjami, czy poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony 

własnych danych. 

✓ Skłonność  uczniów  do  korzystania  z  gier  hazardowych   jest   niewielka.  

Jednakże, gry „na pieniądze” zaczynają być coraz bardziej popularne wśród dzieci       

i  młodzieży.  Warto  zaznajomić  uczniów  z  tematyką  powstawania  uzależnienia  

od hazardu, na  przykład  poprzez  przeprowadzenie  warsztatów  profilaktycznych  

lub krótkich pogadanek na lekcjach wychowawczych. 

✓ Do skutecznych strategii zapobiegania uzależnieniom behawioralnym (podobnie jak  

w innych zachowaniach ryzykownych młodzieży) należą: rozwijanie kompetencji 

psychospołecznych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych 

rodziców i opiekunów. Ponadto, do specyficznych działań profilaktycznych, które 

zostały uznane za skuteczne należą: obniżenie  pozytywnych oczekiwań  związanych  

z używaniem Internetu, graniem w gry hazardowe, korygowanie zniekształceń 

poznawczych związanych z graniem w gry hazardowe (w tym w obszarze ważne jest 

dostarczanie wiedzy na temat matematycznego prawdopodobieństwa). Realizowane  

w szkołach programy powinny uwzględniać ww. skuteczne strategie profilaktyczne     

i    być    realizowane     przez     profilaktyków     rozumiejących     specyfikę    pracy 

z  młodzieżą/rodzicami,  nie   zaś   przez   osoby   do   tego   nieprzygotowane.   

Więcej o skutecznych strategiach profilaktycznych oraz budowie programów na stronie 

www.programyrekomendowane.pl. 

✓ Jak wynika z przeprowadzonych badań część badanych uczniów nie potrafi 

zagospodarować swojego czasu wolnego. Uczniowie często spędzają czas wolny przed 

komputerem czy korzystając ze smartfonów, przeznaczając go na oglądanie filmów, 

seriali, korzystanie z portali społecznościowych. Należy poświęcić więcej uwagi ofercie 

zajęć oraz oddziaływań skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie gminy. 

✓ Powrót dzieci do szkół po okresie izolacji wywołanej pandemią Covid-19 rodzi jeszcze 

większą konieczność ciągłego diagnozowania stanu psychicznego dzieci i młodzieży 

w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, które znalazły się w trudnej 

sytuacji  życiowej,  rodzinnej  czy  zdrowotnej.  Istnieje także potrzeba objęcia dzieci  

i młodzieży wszechstronnym wsparciem wychowawczym, profilaktycznym 

http://www.programyrekomendowane.pl/
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i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę (pomocą należy objąć 

całą populację dzieci i młodzieży). 

✓ Uczniowie w gminie Sandomierz deklarują w większości bardzo dobre lub dobre relacje 

z rodzicami, opiekunami oraz nauczycielami. Zaleca się rozwijanie pozytywnego 

potencjału rodziny i jednocześnie wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest 

pozytywna więź dziecka z rodzicami poprzez realizację warsztatów podnoszących 

kompetencje wychowawcze rodziców. 
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