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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013 został przyjęty uchwałą nr 
IV/29/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie w dniu 25 stycznia 2007 roku.  

W  Programie założono realizację następujących głównych celów: 

1) ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów, 

2) zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, w szczególności wśród dzieci                        
i młodzieży. 

Cele szczegółowe to w szczególności: 

1)  Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na 
terenie Miasta i Gminy Trzebiatów skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu 
wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia, 

2) Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającego na 
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom 
zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne 
oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy, 

3) Uświadomienie i pozyskanie społeczności lokalnej do zasadności prowadzonych kampanii   
i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia  od środków 
psychoaktywnych, 

4)  Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie 
międzyinstytucjonalnej, merytorycznej współpracy różnych instytucji, organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów, m.in. w celu realizacji programów edukacji 
zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia 
psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych 
używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

5) Wypracowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec 
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację 
nowoczesnych programów profilaktycznych, 

6) Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci              
i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka. 

 

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku 2010 prowadzona była 
zgodnie  z założeniami przyjętymi w Gminnym Programie, przy merytorycznej współpracy różnych 
instytucji     i innych podmiotów, takich jak: placówki oświatowe, policja, Urząd Miejski, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty 
realizujące działania profilaktyczne.       

Wyróżnić należy trzy główne bloki tematyczne realizowanych zadań: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych   i osób zagrożonych uzależnieniem 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej      
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci                      
i młodzieży. 

1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 

Usługi medyczne dla osób uzależnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego 
świadczone są przez placówki ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki psychiatrycznej. Przy SPZZOZ        
w Gryficach funkcjonuje Oddział Psychiatryczny z  pododdziałem detoksykacji, Poradnia Zdrowia 
Psychicznego, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży, Poradnia Psychoterapii, Poradnia 
Leczenia Uzależnień. Nasi mieszkańcy ponadto korzystają z usług medycznych oferowanych przez 
7 innych ośrodków zdrowia w naszym województwie prowadzących leczenie i rehabilitację dla 
osób uzależnionych od narkotyków oraz 3 oddziałów (pododdziałów) detoksykacyjnych. Według 
danych uzyskanych z Oddziału Psychiatrii i Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZZOZ                      
w Gryficach, w roku ubiegłym zarejestrowano 20 pacjentów pochodzących z Gminy Trzebiatów             
z rozpoznaniem problemu narkotykowego1.  W pozostałych placówkach (Kołobrzeg, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia MONAR w Kamieniu 
Rymańskim) nie leczono osób pochodzących z Gminy Trzebiatów. 

      Mieszkańcy naszej gminy pomoc mogą uzyskać w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy ul. Rynek 15                              
w Trzebiatowie. 

          W ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Trzebiatowie 
porad    i konsultacji udzielali: terapeuta (w każdy czwartek w godzinach 16.00-18.00), psycholog 
(w każdy wtorek w godzinach 16.00-18.00) i prawnik (w każdą środę w godzinach 16.00-18.00). 
Udzielono 64 porady i konsultacje osobom z problemami narkotycznymi, z czego 42 osobom 
uzależnionym od narkotyków lub eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi innymi niż 
alkohol, a 22 - osobom współuzależnionym i innym członkom rodzin z problemami narkotycznymi. 
W ramach porad i konsultacji specjaliści dokonywali wstępnej diagnozy osób z problemem, 
prowadzili terapię motywacyjną do podęcia leczenia, udzielali wsparcia i pomocy osobom 
współuzależnionym, kierowali do placówek specjalistycznych, prowadzona była terapia 
ambulatoryjna dla osób eksperymentujących i nadużywających narkotyki. 

Z danych uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, 1 osoba              
z gminy Trzebiatów mająca problem narkotykowy korzystał z pomocy terapeuty w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej.2 

Należy podkreślić, iż leczenie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności, co 
prawnie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego. Jednakże w dalszym ciągu przeszkodą do zapewnienia optymalnej opieki dla osób 
uzależnionych są niedostateczne nakłady finansowe przeznaczane na ten cel. W dalszym ciągu czas 
oczekiwania na detoksykację szpitalną jest za długi.     

                                                             
1 W 2009 roku zarejestrowano 14 pacjentów. 

2 W 2009 roku Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR udzielił pomocy 4 osobom z Gminy Trzebiatów. 
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2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII, 
 POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ 

 Pomoc psychospołeczna i prawna udzielana była rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii głównie poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa w Punkcie Informacyjno-
Konsultacyjnym. Należy tu również podkreślić istotną rolę  placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego będących nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede 
wszystkim mających za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych. Świetlice 
skupiają łącznie ok. 180 wychowanków.3  

Nie bez znaczenia jest także pomoc doraźna lub okresowa, jaką rodziny dotknięte 
problemem narkomanii uzyskują od Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2010 pomocą taką objęto 
7 rodzin4.   

3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ 
ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII,       

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 Podstawowym celem profilaktyki jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. 
Realizacja tego odbywa się poprzez działania profilaktyczne.   

Realizacja programów profilaktycznych jest zadaniem statutowym szkoły. W tym zakresie jest to 
zawsze profilaktyka pierwszorzędowa, obejmująca wszystkich uczniów w danym typie szkoły.  

Gminny Program dodatkowo wpiera pracę szkół dając możliwość rozszerzenia oferty, pozwalając 
na zróżnicowanie form realizacji, dostosowanie tematyki do potrzeb rozwojowych oraz 
zdiagnozowanych i przewidywanych zagrożeń. Po zdiagnozowaniu potrzeb i ryzyka zagrożeń 
szkoły decydują o doborze specjalistów.  

W roku 2010 zorganizowano następujące programy dla dzieci i młodzieży, obejmujące tematykę 
antynarkotykową: 

1) program „Nie biorę” dla 88 uczniów klas V SP Nr 1, 

2) program „Stop narkotykom” dla 70 uczniów LO Zespołu Szkół Ponadgimn. w Trzebiatowie, 

3) 2 warsztaty dot. dopalaczy dla ok. 88 uczniów klas V SP Nr 1, 

4) 2 warsztaty dot. używek dla ok. 87 uczniów klas II-III gimnazjum ZSzOI w Mrzeżynie, 

5) 3 warsztaty „Co wypalają dopalacze” dla ok. 100 uczniów klas I-III gimnazjum ZSzOI              
w Mrzeżynie, 

6) 2 spektakle dla młodszych dzieci „Dylematy Małej Agaty” (dla ok. 170 uczniów klas 0-III) 
oraz „Nie dręcz mnie” (dla ok. 150 uczniów klas IV-VI) SP Nr 2. 

                                                             
3 W 2010 roku funkcjonowały 3 świetlice przy szkołach (SP Nr 1, SP Nr 2, PG T-ów) oraz w miejscowościach 
wiejskich: Sadlno, Trzebusz, Jaromin i Chomętowo (poza okresem remontu budynku świetlicy). Od 2011 roku 
powstała kolejna placówka w Robach. 

4 W 2009 r. OPS objął pomocą doraźną lub okresową 14 rodzin z problemem narkotykowym. 
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Nadmienić należy, że zrealizowano wiele innych programów profilaktycznych, które wpisane 
zostały w Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a odnoszących się do 
wielu patologii społecznych. 

Jak wspomniano wyżej, istotnym ogniwem w profilaktyce jest działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, których jednym z priorytetowych zadań jest 
prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.    

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej rozpropagowano wśród młodzieży, 
rodziców, nauczycieli broszury, ulotki, plakaty oraz literaturę fachową. Wszystkie te materiały 
zostały zamówione w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowo Gmina 
Trzebiatów przystąpiła do wojewódzkiej kampanii „Czas zmienić przyzwyczajenia”, w ramach 
której rozpropagowano materiały edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Trzebiatowa. 

Ważnym elementem działalności profilaktycznej ukierunkowanej na wyrobienie wśród 
dzieci  
i młodzieży mechanizmów obronnych  i wskazanie zagrożeń wynikających z eksperymentowania 
ze środkami odurzającymi są lokalne działania promujące zdrowy styl życia. Należałoby tu 
wymienić realizację przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie projektu edukacyjno-
profilaktycznego  pod nazwą „My Zbuntowani”, w ramach którego funkcjonowało koło teatralne 
oraz zorganizowano konkurs literacko-plastyczny pod tym samym tytułem. Zwieńczeniem tego 
projektu jest przygotowany profilaktyczny spektakl teatralny,  który był wystawiany w innych 
placówkach oświatowych. 

We współpracy z policją podjęto także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
polegające na zakupie 22 testów narkotykowych DrugWipe Twin, wykorzystywanych przez 
tutejszy Komisariat Policji w Trzebiatowie. 

4. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W GMINIE TRZEBIATÓW 

Ostatnie wyniki badań ogólnopolskich wskazują na stabilizację lub nawet zmniejszenie się 
skali zjawiska używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej. W 2007 r. 16% badanej młodzieży 
(15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku 
amfetaminy 4%. Kolejny pomiar przeprowadzony w 2011 r. pokaże czy odnotowano chwilowe 
załamanie trendu wzrostowego, czy trend spadkowy będzie kontynuowany. Rozpowszechnienie 
używania narkotyków w Polsce jest niższe niż w innych krajach UE, z wyłączeniem zażywania 
leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza (18% badanych). W przypadku tych 
środków Polska należy do krajów o najwyższym rozpowszechnieniu. Od 1997 roku wyraźnie 
zmniejsza się liczba osób używających narkotyków dożylnie (np. „polskiej heroiny”). Zadziałał tu 
prawdopodobnie głównie lęk przed zarażeniem wirusem HIV. Badania ESPAD z 2007 r. wskazują 
na pojawiające się zmiany tendencji. 

Wg Janusza Sierosławskiego, analizując dane z ostatnich lat, możemy zidentyfikować następujące 
trendy: 

• Kontynuacja tendencji spadkowej liczby nadużywających substancji wziewnych.  

• Po wieloletnim trendzie wzrostowym liczby osób nadużywających leków uspokajających                
i nasennych, zapoczątkowanym w 1997 r., w badaniach z 2007 r. zaobserwowano stabilizację, 
lub nawet nieznaczny spadek. 
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• W 1992 r. zaznaczyła się tendencja wzrostowa liczby osób nadużywających środków z grupy 
amfetaminy. Od 1997 r. tempo wzrostu było większe niż latach poprzednich. Ze skokowym 
wzrostem mieliśmy do czynienia w 2002 r. W 2003 r, i 2005 r. nadal obserwowaliśmy wzrost, 
ale     o mniejszym nasileniu. Natomiast w badaniach z  2007 r. pojawiła się tendencja spadkowa. 

• Zahamowanie trendu wzrostowego liczby osób eksperymentujących z przetworami konopi. 
Trend ten został zapoczątkowany w 1993 r. i przyspieszył w 1997 r. W 2002 r. notujemy dalsze 
przyspieszenie skali wzrostu, zaś od 2003 r. można mówić o stabilizacji, a w badaniach z 2007 r. 
zauważono znaczący spadek. 

• Stabilizacja liczby osób nadużywających kokainy. Do 1996 r. spotykano w lecznictwie 
stacjonarnym tylko pojedyncze osoby nadużywające tego środka, w 1997 r. ich liczba skokowo 
wzrosła. Od 1998 r. notowano stabilizację, przerwaną spadkiem w 2001 r. i wzrostem w 2002 r. 
Od 2003 r. notujemy stabilizację na poziomie wyższym niż w końcówce lat dziewięćdziesiątych. 
Potwierdzają to także badania z 2007 r.  

• Badania z 2007 r. wykazują tendencję spadkową, jeśli chodzi o zażywanie ekstazy. 

• Generalnie można stwierdzić, że porównując wyniki z 2007 r. z wynikami badań z lat 1995, 
1997 i 2003, odnotowujemy załamanie się trendu wzrostowego eksperymentowania ze 
środkami odurzającym wśród badanej młodzieży szkolnej. 

 
Poniżej przedstawione są dane z badań monitoringowych przeprowadzonych w gminie Trzebiatów     
w na przełomie maja-czerwca 2009 roku. 
 
Młodzież szkół Trzebiatowa spostrzega problem zażywania narkotyków przez swoich rówieśników 
jako marginalny. Młodzi ludzie, jeśli już dostrzegają takie zjawisko, to głównie jako pojedyncze 
przypadki. 

                                                                                                        

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym badanym obszarem był osobisty stosunek uczniów do narkotyków. Oto odpowiedzi na 
pytanie: „Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi”.  

 

ILU TWOICH KOLEGÓW 
ZAŻYWA NARKOTYKI 

SZK. 
PODST. 

VI KL. 

 

Gimnazjum 

III kl. 

SZK. 
POGIMN. 

II kl. 

Większość 2 % 4 % 6 % 

około połowy 4 % 7 % 21 % 

Mniejszość 9 % 42 % 36 % 

pojedyncze przypadki 9 % 20 % 29 % 

Nikt 76 % 27 % 8 % 
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Co piąty uczeń III klasy gimnazjum i więcej niż co czwarty z uczniów II klas szkół 

ponadgimnazjalnych przyznaje się do kontaktów ze środkami odurzającymi. 5 

Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów? Dla porównania podano wyniki badań 
ogólnopolskich ESPAD (J.Sierosławski, A. Zieliński) w grupie wiekowej 15-16-latków i młodzieży 
starszej. 

                                                             
5 Odsetek uczniów mających kontakt ze środkami odurzającymi zmalał znacząco we wszystkich grupach 
wiekowych, w porównaniu z rokiem 2005, kiedy przeprowadzono pierwszą diagnozę. Wówczas dane 
wskazywały na 13%, 30% i 47% badanych. 

                                         

                                     KLASA  

                     

Rodzaj środka 

 

Szkoły 

podstawowe 

kl. VI 

Gimnazjum Kl. III Szkoły pogimnazjalne Kl. II 

TRZEBIATÓW 

 

ESPAD 

(ogólnopol.) 

TRZEBIATÓW 

 

ESPAD 

(ogólnopol.) 

ŚRODKI NASENNE 4 % 4 % 17 % 2 % 20 % 

kklleejj,,  rroozzppuusszzcczzaallnniikk  2 % 4 % 9 % 6 % 6 % 

mmaarriihhuuaannaa  2 % 11 % 19 % 19 % 37 % 

aammffeettaammiinnaa  0 % 2 % 6 % 8 % 15 % 

hheerrooiinnaa  0 % 2 % 2 % 4 % 2 % 

kkookkaaiinnaa,,    0 % 0 % 2 % 0 % 2 % 

eekkssttaazzyy  0 % 7 % 3 % 4 % 6 % 

LLSSDD  0 % 4 % 3 % 0 % 4 % 

ggrrzzyybbkkii  hhaalluuccyynnooggeennnnee  2 % 2 % brak danych 4 % brak danych 

sstteerryyddyy  aannaabboolliicczznnee  0 % 0 % 3 % 6 % 4 % 
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Najczęściej używanymi środkiem odurzającym jest marihuana. Towarzyszy często temu 
powszechne przekonanie młodych ludzi o małej szkodliwości tej substancji. Nie jest to prawdą, a 
większość osób biorących groźniejsze środki odurzające zaczynała właśnie od tzw. „miękkich 
narkotyków” (haszyszu i marihuany).  

Warto zwrócić uwagę także na zażywanie środków wziewnych (kleje, rozpuszczalniki). One także 
często mają opinię środków bezpiecznych, co jest bardzo dużym nieporozumieniem. Wdychane 
opary działają bezpośrednio na tkankę mózgową doprowadzając do zniszczenia kilkuset tysięcy 
komórek nerwowych. Wdychanie tych środków może skończyć się śmiercią na skutek uduszenia 
lub niewydolności serca. 

 

Bardzo istotną sprawą jest pytanie o częstotliwość kontaktów z narkotykami. 

CZY MIAŁEŚ KONTAKT ZE ŚRODKAMI 
ODURZAJĄCYMI: 

Szk. 
podst. 

VI kl. 

Gimnazjum 

III kl. 

Szk. 
pogimn. 

II kl. 

KIEDYKOLWIEK 7 % 20 % 27 % 

W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY 6 % 18 % 27 % 

W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 2 % 7 % 21 % 

 

Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z problemem narkomanii powinny być 
oddziaływania profilaktyczne. Zobaczmy jak swoją wiedzę o zagrożeniach związanych z używaniem 
narkotyków oceniają sami uczniowie. 

Tylko czterech na dziesięciu badanych 
uczniów wyraża przekonanie o posiadaniu 
przez jego rówieśników wystarczającego 
poziomu wiedzy o działaniu środków 
odurzających, zaś pozostali ankietowani 
odczuwają deficyt w tym zakresie. A 
przecież wiedza na ten temat nie powinna 
być tematem tabu. Należy z młodymi 
ludźmi rozmawiać o ich problemach, 

powinno się mówić o sposobach, jakimi mogą być nakłaniane do wzięcia narkotyku i jak sobie w 
takich sytuacjach radzić. 

W związku z tym, kolejne pytanie dotyczyło tego, czy uczniowie rozmawiają o narkotykach                 
z rodzicami. Otrzymano następujące odpowiedzi: 

 

 

39%

61%

Czy według ciebie 
wiedza o 

narkotykach i 
skutkach ich 
działania jest 

wśród młodzie ży 
wystarczaj ąca? 
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 Szk. podst. 

VI kl. 

Gimnazjum 

III kl. 

Szk. 
pogimn. 

II kl. 

TAK 32 % 47 % 29 % 

NIE 68 % 53 % 71 % 

 

W badaniach sprawdzono też, jak wygląda dostępność do środków odurzających w szkołach 
Trzebiatowa. Zapytano, czy uczniowie spotkali osobę, która rozprowadza narkotyki: 

a/ w szkole:        b/ poza szkołą: 

 

 Szk. podst. 

VI kl. 

Gimnazjum 

III kl. 

Szk. 
pogimn. 

II kl. 

 

TAK 

 

9% 

  

18% 

  

17% 

 

 

 

Łatwa dostępność do narkotyków ma  bardzo istotny wpływ na sięganie po te substancje. Na 
pytanie: „Gdzie według ciebie najłatwiej można kupić narkotyki?” młodzi ludzie podają, że: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak z tego widać, młodzi ludzie mają przekonanie, że w narkotyki można najprędzej zaopatrzyć się 
na dyskotece czy w pubie, ale kupno środka odurzającego w innych miejscach też nie nastręcza 
trudności. 

 Szk. podst. 

VI kl. 

Gimnazjum 

III kl. 

Szk. 
pogimn. 

II kl. 

 

TAK 

 

24 

 

% 

 

56 

 

% 

 

58 

 

% 

 Kl. VI KL. III 
gimnazjum 

Kl. II szkół 
pogimnazj. 

NIE ZNAM TAKICH MIEJSC 39 % 29 % 33 % 

UUlliiccaa,,  ppaarrkk  7 % 18 % 10 % 

SSzzkkoołłaa  2 % 7 % 10 % 

DDyysskkootteekkaa,,  ppuubb  32 % 53 % 44 % 

MMiieesszzkkaanniiee  ddeeaalleerraa  26 % 13 % 25 % 

IInnnnee  mmiieejjssccaa  2 % 9 % 15 % 
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Czterech na dziesięciu szóstoklasistów, 29% gimnazjalistów i co trzeci z uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych nie zna takich miejsc. Są to odpowiedzi pozytywnie diagnostyczne – świadczą 
o tym, że ta część uczniów nie jest prawdopodobnie zainteresowana dostępem do substancji 
psychoaktywnych. 

A oto poglądy młodych ludzi na sprawę odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków. 

 

76%

24%

Czy za 
posiadanie 
narkotyków 
powinno si ę 

karać?

NIE

TAK

 

 

Mimo czynionych przez niektórych uczniów różnych prób z zażywaniem środków 
odurzających, zdecydowana większość młodych osób to zwolennicy karania za posiadanie 

narkotyków. 

 

PPRROOBBLLEEMMYY  NNAARRKKOOMMAAŃŃSSKKIIEE  OOCCZZYYMMAA  DDOORROOSSŁŁYYCCHH 

 

Zdaniem dorosłych mieszkańców Trzebiatowa dostęp do narkotyków w naszej okolicy jest: 

Zdecydowanie łatwy 21 % 

Raczej łatwy 32 % 

Zdecydowanie trudny 9 % 

Raczej trudny 9 %   

Nie wiem 29 % 

 

Pogląd mieszkańców Trzebiatowa na penalizację posiadania narkotyków: 

Czy za posiadanie narkotyków 
powinno się karać 

TAK 95 % 

NIE 5 % 
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Nie sposób nie wspomnieć o substancjach, jakie pojawiły się na polskim rynku w 2008 roku, jako 
tzw. „legalne narkotyki”, czyli dopalacze. Wyniki badań ogólnopolskich wskazują, iż są one 
najbardziej popularną substancją psychoaktywną.  

 

Choć na terenie Gminy Trzebiatów nie funkcjonowały dotychczas żadne sklepy z dopalaczami (ang. 
smarts, legal highs, herbal highs, boosters), to jednak należy wziąć pod uwagę, że w te niebezpieczne 
produkty można nadal zaopatrywać się w istniejących dziesiątkach witryn internetowych. 

 

5. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA – WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 

Przestępstwa narkotykowe, które wykazywane są w policyjnych statystykach określone 
zostały w przepisach karnych Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zgodnie z tą ustawą przestępcą jest każdy, kto: 
*        wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, albo przetwarza słomę makową  - (art. 53), 
*        wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że 
służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu 
środków odurzających lub substancji psychotropowych – (art. 54 pkt.1), 
*        wbrew przepisom ustawy dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową - (art. 
55), 
*        wbrew przepisom wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, bądź czyni do tego przygotowania- (art. 56 i 57), 
*        wbrew ustawie udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, 
ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji- (art. 58), 
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*        w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej udziela innej osobie środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do ich użycia- (art. 59), 
*        będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu 
gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając 
wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie 
tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania- (art. 60), 
*        wbrew przepisom, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium RP 
lub terytorium innego państwa, nabywa, posiada, przechowuje lub wprowadza do obrotu 
prekursory - (art. 61), 
*        wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe – 
(art. 62), 
*        wbrew przepisom ustawy uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego lub konopie, 
z wyjątkiem konopi włóknistych - (art. 63), 
*        zbiera w celu przywłaszczenia środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko 
makowe, słomę makową, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste - (art. 64), 
*        prowadzi  reklamę lub promuje substancję psychotropową lub środek odurzający w celach 
innych niż medyczne – (art. 68). 

 
 Dane statystyczne Komendy Głównej Policji pokazują, iż skuteczność organów ścigania 

z przestępczością narkotykową wzrasta z roku na rok. W 2010 roku wszczęto 20 832 nowych 
postępowań w sprawach narkotykowych, czyli o 3% więcej aniżeli w roku 2009. Liczba 
ujawnianych tego typu czynów rośnie od 2000 roku , kiedy to w Polsce wszczęto niecałe 6 tys. 
takich postępowań. Skuteczność ścigania wynosi 97,7% i jest nieznacznie wyższa (o 0,6%) niż rok 
wcześniej.6 

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 1999- 2010 

 Liczba postępowań 
wszczętych 

Liczba 
podejrzanych 

- w tym liczba podejrzanych 
nieletnich 

2010 20.832 26.865 4.119 

2009 20.260 26.204 3.598 

2008 19.340 25.971 2.923 

2007 19.056 27.936 2.945 

2006 20.772 28.634 3.768 

2005 18.194 28.170 3.629 

2004 16.519 22.969 3.105 

2003 12.968 16.914 2.357 

2002 10.339 13.461 2.041 

2001 8.237 9.952 1.804 

2000 5.592 6.639 1.354 

                                                             
6 Dane ze strony internetowej Komendy Głównej Policji.  



Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku Strona 13 

 

A oto dane Komendy Głównej Policji dotyczące przestępstw narkotykowych, w tym przestępczość        
w szkołach i innych placówkach oświatowych7: 

  przestępstwa 
stwierdzone 

- w tym 
czyny 

karalne 
nieletnich 

% udziału 
nieletnich 

podejrzani ogółem - w tym 
podejrzani 

nieletni 

% udziału 
nieletnich 

przestępstwa 
narkotykowe 
w 2009 roku 

68.288 15.830 23,2 26.204 3.598 13,7 

 
Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły podstawowej, gimnazjum: 

  
zabójstwo uszczerbek 

na zdrowiu 
udział 

w bójce 
lub 

pobiciu 

zgwałcenie kradzież 
cudzej 
rzeczy 

kradzież z 
włamaniem 

przestępstwa 
rozbójnicze 

przestępstwa 
narkotykowe 

0 2.208 1.021 26 2.639 650 3.918 433 

  
Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych na terenie szkoły średniej, zawodowej: 

  
zabójstwo uszczerbek 

na zdrowiu 
udział 

w bójce 
lub 

pobiciu 

zgwałcenie kradzież 
cudzej 
rzeczy 

kradzież z 
włamaniem 

przestępstwa 
rozbójnicze 

przestępstwa 
narkotykowe 

0 139 60 7 874 159 150 291 

  
 

W tym miejscu warto przytoczyć dane uzyskane od Komisariatu Policji w Trzebiatowie,              
a dotyczące przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (m.in. posiadanie, 
udzielanie lub nakłanianie, wprowadzanie do obrotu). W roku 2010 Komisariat Policji w 
Trzebiatowie: 

� wszczął 13 postępowań przygotowawczych z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, 

� wszczął 2 postępowania przygotowawcze w sprawie kierowania samochodem pod 
wpływem środków odurzających, 

� ustalił 15 podejrzanych, w tym 3 nieletnich, 

� zabezpieczył23,45 gr. marihuany, 139,50 gr. amfetaminy. 

Zakaz używania substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy wchodzących 
w skład dopalaczy, wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którą w  
uchwalił Sejm. W załączniku do ustawy rozszerzono listę kontrolowanych środków i substancji 
chemicznych.  
Nowela rozszerza listę kontrolowanych środków i substancji chemicznych o: pochodne aktynonu, 
metylon, butylon, pochodne piperazyny, pochodne fenyloetyloaminy oraz inne związki chemiczne: 
fluoroamfetaminy i naphyrone. Mają one działanie psychoaktywne, wywierają wpływ na 
ośrodkowy układ nerwowy. W większości wchodzą w skład produktów oferowanych w sklepach      
                                                             
7 W roku 2010, w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykrytych przestępstw narkotykowych 
w placówkach oświatowych o 20,1% (z 433 do 520) 
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z dopalaczami.  
 
Na liście zakazanych substancji znalazły się m.in. syntetyczne kannabinoidy, które znajdują się w 
mieszankach ziołowych, które były oferowane w sklepach internetowych i sklepach z tzw. 
produktami kolekcjonerskimi. Zakazane są także katynony - alkaloidy naturalnie występujące w 
afrykańskiej roślinie khat (czuwaliczka jadalna). Na listę wpisano metylon - substancję syntetyczną, 
psychoaktywną powodującą m.in. niepokój, stany lękowe.  

W ubiegłym roku, na podstawie decyzji GIS wydanej 2 października, sanepid w asyście 
policji zamknął 1378 sklepów oferujących dopalacze. Niestety, internetowe sklepy z dopalaczami,    
a także zwykli handlarze są poza zasięgiem policji i inspekcji sanitarnej. Winny jest brak 
rozporządzenia, na podstawie którego służby mogłyby dokonywać zakupu kontrolowanego. 
Wart kilkaset milionów złotych rocznie dopalaczowy biznes przeniósł się do internetu i zszedł do 
podziemia przestępczego. Pod dziesiątkami adresów www można zamówić każdy dopalacz                
z dostawą do domu. 
Oficjalnie właścicielami witryn są spółki zarejestrowane na Słowacji, gdzie dopalacze nadal są 

legalne. Ale policja ma niemal pewność, że w rzeczywistości dopalacze rozsyłane są z Polski.   

Do udowodnienia tego niezbędny byłby zakup kontrolowany. Takiej prowokacji nie można jednak 
dokonać, bo przepisy stanowią, że szczegółową instrukcję, jak zorganizować taki zakup opracuje 
minister zdrowia w rozporządzeniu. W Ministerstwie Zdrowia nie wiadomo jednak, kiedy skończą 
prace nad takim rozporządzeniem.  
Jak twierdzą w Komendzie Głównej Policji, dopóki nie będzie tego dokumentu, nikt nie zdecyduje 
się zaryzykować przeprowadzenia prowokacji policyjnej. 

 

6. PODSUMOWANIE - WNIOSKI 

Samorządy gminne, w tym gmina Trzebiatów skuteczną walkę z narkomanią, popartą 
programami i strategiami  rozpoczęły w 2006 roku, ale efektów nie można oczekiwać od razu.  Od 
początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy na ternie całego kraju znaczny wzrost rozmiarów 
problemu narkotyków. Szybko wzrosło wśród młodzieży rozpowszechnienie eksperymentalnego          
i okazjonalnego  używania substancji nielegalnych, pojawiły się na szerszą skalę nowe substancje           
i nowe wzory ich używania.  

W tym miejscu warto wskazać na kilka najważniejszych czynników ryzyka, jakie sprzyjają 
używaniu narkotyków8: 
1) akceptacja dla używania narkotyków w życiu społecznym wyrażająca się m.in. w używaniu 

narkotyków jako element kultury masowej, postrzeganiu używania narkotyków jako mało 
istotnego problemu społecznego, zmniejszaniu społecznego potępienia dla używania 
narkotyków tzw. miękkich; 

 
2) zwiększona dostępność narkotyków, tj.: łatwość nabycia narkotyków, spadek cen narkotyków, 

dostępność narkotyków w szkołach i uczelniach; 
 

3) używanie narkotyków w najbliższym otoczeniu społecznym (rodzina, przyjaciele); 

                                                             
8 Wg Matrycy logicznej Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010. 
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4) postawy wobec używania narkotyków wyrażające się m.in.: w niskiej ocenie ryzyka związanego        
z używaniem, przekonanie o indywidualnej odporności na uzależnienie, zachowania ryzykowne 
(alkohol, papierosy, agresja); 

5) brak wiedzy o narkotykach i konsekwencjach ich używania; 

6) deficyty umiejętności życiowych i społecznych w takich obszarach jak: asertywność, 
nawiązywanie kontaktów, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, umiejętność 
planowania, poczucie własnej wartości; 

7)  zaburzenia relacji w rodzinie, wyrażające się w braku zainteresowania ze strony rodziców, 
nieumiejętności rozwiązywania konfliktów, braku wiary rodziców w możliwości dziecka czy 
tolerancyjnych postaw rodziców wobec używania alkoholu i narkotyków; 

8) nieprzyjazna szkoła (niepowodzenia w szkole, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia 
więzi ze szkołą, zła komunikacja między uczniami a nauczycielami); 

9) zdezintegrowana społeczność lokalna (niska aktywizacja młodzieży, brak forów współpracy 
młodych ludzi z dorosłymi mieszkańcami, brak atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu); 

Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby skoncentrować się, również w naszych lokalnych 
działaniach, na doborze takich strategii, które miałyby na celu: 

1) kształtowanie definicji problemu, 

2) ograniczenie podaży, 

3) edukację i kształtowanie umiejętności społecznych, 

4) stworzenie przyjaznej szkoły i uczenie dobrych relacji rodzinnych, 

5) proponowanie alternatywnych aktywności. 

Sukces podejmowanych działań w znacznym stopniu zależy od szeroko zakrojonej 
współpracy różnych instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, nie tylko na 
szczeblu lokalnym, ale i regionalnym oraz państwowym.  Niestety, na terenie naszego powiatu nie 
powstała dotychczas organizacja pozarządowa, której statutowym zadaniem byłoby 
przeciwdziałanie narkomanii. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że należy kontynuować wspieranie realizacji 
programów profilaktycznych zwiększających świadomość przyczyn uzależnień i ułatwiających ich 
rozpoznawanie. Należy także dążyć do systematycznego prowadzenia akcji informacyjno-
edukacyjnych, które pogłębiają wiedzę o skutkach uzależnień, o odpowiedzialności karnej,                  
o miejscach gdzie można uzyskać pomoc, ale także potwierdzają, jak istotne są te wszystkie 
programy, które wspierają rozwój osobowości i system wartości w okresie trudnego dorastania do 
dojrzałości a także niosą atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu.                                                                                                   

 


