
UCHWAŁA NR 148/XXV/2021 
RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021 - 2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2050) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021-2030 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Realizacja zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021-
2030 finansowana będzie ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Zambrów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jacek Olszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 148/XXV/2021 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 23 marca 2021 r. 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ZAMBROWIE NA LATA 2021-2030 

I.  Wstęp. 

1. Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych  dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego. 

2. W celu realizacji ww. zadań opracowany został Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na 
lata 2021-2030, zwany dalej „Programem”. Program ukierunkowany jest na rozwiązywanie problemów 
narkomanii i zapobieganie występowania uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych 
i nowych substancji psychoaktywnych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia. Określa cele i działania, 
których realizacja będzie wpływać na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Zambrowa. Aby ograniczyć 
eksperymentowanie i używanie oraz aby zapobiegać sięganiu po substancje psychoaktywne wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej, należy koniecznie wdrażać działania ukierunkowane na wzmacnianie systemu wartości 
zdrowia, a także wyuczyć umiejętności psychospołecznych chroniących dzieci i młodzież szkolną przed 
używaniem narkotyków. Trzeba pamiętać, że osoby używające substancji psychoaktywnych w sposób 
szkodliwy oraz osoby uzależnione są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym. Problemy tych osób, 
tj. poniesione szkody zdrowotne, bezdomność, wykluczenie z rynku pracy, zachowania kryminogenne, 
niesatysfakcjonujące pełnienie ról społecznych, prowadzą często do marginalizacji. Realizacja Programu ma 
więc na celu  także poprawę funkcjonowania tych osób w społeczeństwie oraz poprawę ich jakości życia. 
Zmiana postaw ludzi sięgających po substancje psychoaktywne oraz zapobieganie negatywnym wpływom 
otoczenia, będących przyczyną patologicznych zachowań, wymaga prowadzenia działań na szeroką skalę. 
Zmiany, aby były skuteczne, powinny swoim zasięgiem obejmować całą społeczność lokalną, tj. rodziny, 
szkołę, zakład pracy, itp. Bez zaangażowania wszystkich podmiotów realizujących zadania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii trudno będzie spodziewać się pożądanych efektów działań profilaktycznych. 

3. Opracowany Program stanowi kontynuację kierunków i działań zawartych w Programach realizowanych 
w latach ubiegłych i jest spójny z Narodowym Programem Zdrowiqa, Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Zambrów oraz uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

II.  Diagnoza problemu. 

1. Badanie ankietowe w szkołach podstawowych. 

Badaniem ankietowym objęto 175 uczniów w wieku 13-15 lat, w tym 91 dziewcząt i 84 chłopców.  Do 
kontaktu z narkotykami/środkami odurzającymi przyznało się 3 chłopców, co stanowi 1,71% badanych. 
Wiek inicjacji narkotykowej przypadł między 13 a 15 rokiem życia, 
a przyjmowanym narkotykiem była marihuana. Miejscem zażywania narkotyków był dom, park 
i inne podobne miejsca. Za najczęstszy powód używania narkotyków podawana była ciekawość, chęć dobrej 
zabawy i kłopoty w rodzinie. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzież w tej grupie wiekowej, w przeważającej części 
deklaruje, że jest świadoma problemów powodowanych używaniem środków psychoaktywnych. 81,38% 
badanych uważa, że zażywanie narkotyków/środków odurzających pociąga za sobą negatywne następstwa 
zdrowotne, a 85,71% badanych uważa, że ich zażywanie prowadzi do uzależnienia. 

2. Badanie ankietowe w szkołach średnich. 

Wśród 246 badanych uczniów szkół średnich, w wieku 17-20 lat, w tym 116 dziewcząt i 130 chłopców, 
kontakt z narkotykami/ środkami odurzającymi miało 65 osób, co stanowi 26,42% badanych (w tym 
dziewcząt – 36,92%, chłopców – 63,08%). Wiek inicjacji narkotykowej przypadł między 7 a 19 rokiem 
życia. 

Przyjmowanym przez młodzież szkół średnich narkotykiem najczęściej była marihuana (58,46% 
badanych), następnie kokaina (20%), amfetamina (15,38%), metaamfetamina (15,38%), ekstazy (13,85%), 
Crack (7,69%), opium/morfina/heroina (6,15%), substancje wziewne (6,15%), dopalacze (1,54%, inne 
(3,08%). Należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach młodzież nie ograniczała się do zażywania jednego 
rodzaju środka i wskazywała na kontakt z wieloma różnymi środkami odurzającymi. 

Miejscem zażywania narkotyków/środków odurzających był najczęściej park (29,23%), dyskoteka 
(26,15%), ulica (20%), szkoła (12,31%), dom (10,77%), centrum handlowe (7,69%), pub/kawiarnia 
(6,15%), inne miejsca (7,69%). Niektóre osoby badane nie ograniczały się do wskazania jednego miejsca 
i wskazywały na różne miejsca zażywania środków. 

Za powód sięgania po narkotyki młodzież szkół średnich podawała: ciekawość (53,85% badanych), chęć 
dobrej zabawy (32,31%), brak zajęcia, nuda (18,46%), chęć poprawy samopoczucia (9,23%), sytuacje 
stresujące (7,69%), przekonanie, że to daje przyjemne odczucia (6,15%), problemy natury intymnej 
(3,08%), kłopoty w rodzinie (1,54%) i inne (3,08%). W wielu przypadkach młodzież wskazywała na klika 
powodów zażywania środków odurzających. 

46,15% wśród zażywających substancji psychoaktywnych przyznało, że łączy je z alkoholem, 4,62% 
łączy je z lekami, a 1,54% z innymi środkami. 

Do zatrzymania przez Policję będąc pod wpływem narkotyków/środków odurzających przyznało się 
15,38% zażywających, 1,54% stwierdziło, że były zatrzymane więcej niż jeden raz, natomiast 4,62% 
zażywających narkotyki/środki odurzające przyznało, że zostało ukaranych przez Sąd za czyny popełnione 
będąc pod wpływem narkotyków/środków odurzających, a 1,54% więcej niż jeden raz. 

W związku z problemami powodowanymi zażywaniem narkotyków/środków odurzających 6,15% 
zażywających skorzystało z pomocy psychologa, z pomocy lekarza- 6,15%, z pomocy terapeuty - 1,54%, 
natomiast 6,15% zażywających skorzystało z pomocy innej osoby –głównie wskazywano na 
kolegę/koleżankę. 

Częstotliwość zażywania narkotyków/środków odurzających określiło raz na pół roku – 41,54% 
zażywających, częściej – 21,54%,  rzadziej niż raz na pół roku – 18,46%, natomiast 18,46% zażywających 
nie udzieliło odpowiedzi w tym zakresie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych  stwierdzono, że: 

1) 65,85% badanych uczniów szkół średnich uważa, że zażywanie narkotyków/środków odurzających pociąga 
za sobą negatywne następstwa zdrowotne, przeciwnego zdania jest 19,92% badanych; 

2) 73,58% badanych uważa, że zażywanie narkotyków/środków odurzających prowadzi do uzależnienia, 
przeciwnego zdania jest 13,82% badanych;. 

3) 20,33% badanych uważa, że używanie substancji psychoaktywnych nie jest problemem; 

4) 19,92% badanych uważa, że koszt nabycia narkotyków/środków odurzających  nie jest wysoki, 

5) jako źródło pozyskania środków finansowych przeznaczanych na narkotyki/środki odurzające podaje: pracę 
- 40% zażywających, od rodziców – 10,77%, kieszonkowe – 12,31%, inne źródła –9,23%, natomiast 
27,69% zażywających nie podało źródła pozyskania środków, w nielicznych przypadkach wskazywane jest 
otrzymanie środka za darmo. 

Na miejsca rozpowszechniania używania narkotyków wskazywali tylko nieliczni badani, którzy 
podawali: dzielnicę miasta koszary, galerię handlową, parki, dyskoteki ale też szkoły. W zdecydowanej 
większości ten temat był pomijany. 
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3. Podsumowanie badań. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat - uczniów szkół 
podstawowych, i w wieku 17 – 20 lat – uczniów szkół średnich,  należy stwierdzić, że używanie narkotyków 
w Zambrowie stanowi problem, zwłaszcza wśród młodzieży szkół średnich. 26,42% badanych w wieku 17-
20 lat przyznało się do zażywania narkotyków/środków odurzających, i wiele z tych osób nie zdaje sobie 
sprawy z zagrożeń powodowanych zażywaniem środków odurzających i bagatelizuje problem. 

W celu ograniczenia zażywania środków odurzających należy zwrócić uwagę na konieczność 
zwiększania i dostosowania działań profilaktycznych adresowanych do młodzieży szkół podstawowych ale 
też średnich, do ich rodziców oraz osób dorosłych z różnych grup społecznych i zawodowych. 

Należy też zwrócić uwagę, że w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom istotą pracy profilaktycznej 
powinno być edukowanie mieszkańców Zambrowa i wyposażenie ich w wiedzę na temat przyczyn 
i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz wytwarzanie negatywnych postaw wobec 
narkotyków. 

Należy stwierdzić, że ograniczanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
jest procesem długotrwałym, wymagającym współpracy wielu podmiotów i zasadne jest wspieranie działań 
zarówno profilaktycznych jak i leczenia. 

4. Udzielona pomoc społeczna. 

Liczbę rodzin objętych pomocą społeczną,  w tym z powodu narkomanii przedstawia niżej zamieszczona 
tabela. 

Rok 2017 2018 2019 2020 

 Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Objęci pomocą 
społeczną - 
ogółem 

619 1336 521 1117 550 1119 490 1019 

w tym z powodu 
narkomanii 4 10 6 16 2 2 1 1 

% 
korzystających z 

powodu 
narkomanii 

0,64 0,75 1,15 1,43 0,36 0,18 0,20 0,10 

Źródło: Opracowano na podstawie danych MOPS w Zambrowie 

W ostatnich dwóch latach obserwuje się spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej 
z powodu narkomanii. 

III.  Główny cel, cele szczegółowe Programu,  działania i wskaźniki  

1. Cel główny Programu 

Ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

2. Cele szczegółowe Programu. 

1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o szkodliwości używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 
i innych zachowań ryzykownych. Wspieranie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród dzieci 
i młodzieży oraz rodziców. 

2. Wspieranie doskonalenia kompetencji zawodowych osób (m.in. nauczycieli, pedagogów szkolnych, 
pracowników socjalnych i innych) zaangażowanym w przeciwdziałanie narkomanii, doskonalenie umiejętności 
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających oraz umiejętności i podejmowania 
interwencji profilaktycznej. 

3. Wspieranie prowadzenia oddziaływań informacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych motywacyjnych 
i interwencyjnych dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin. 

4. Wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób z problemem 
narkomanii lub zagrożonych narkomanią. 
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5. Udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym 
z wykorzystaniem pomocy socjalnej, poradnictwa socjalnego i kontraktu socjalnego. 

3. Podstawowe kierunki działania. 

A. 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców. poprzez: 

1) organizowanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, 
spotkań, prelekcji, warsztatów, spektakli, itp. w szkołach na terenie Zambrowa, w Centrum Kultury; 

2) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla kadry 
pedagogicznej z terenu miasta Zambrowa; 

3) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych 
z przeciwdziałaniem narkomanii (np.: książki, ulotki, plakaty, filmy, itp.); 

4) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie czynnego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwdziałania narkomanii (np.: wycieczki, obozy, rajdy 
np. rowerowe, itp.) oraz imprez o charakterze rozrywkowym  również z elementami profilaktyki 
przeciwdziałania narkomanii (np.: festyny, imprezy plenerowe, rywalizacje sportowe, koncerty, itp.); 

5) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach miejskich; 

6) organizowanie debat o narkomanii z udziałem specjalistów w tym zakresie, nauczycieli, rodziców, 
funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych i innych zainteresowanych podmiotów. 

2. Wskaźniki: 

1) liczba godzin zrealizowanych programów i liczba osób uczestniczących w programach; 

2) liczba godzin zrealizowanych szkoleń i liczba przeszkolonych osób; 

3) liczba tytułów upowszechnianych materiałów; 

4) liczba zorganizowanych form wypoczynku i liczba uczestników; 

5) liczba zorganizowanych zajęć sportowych i liczba uczestników; 

6) liczba imprez z elementami profilaktyki przeciwdziałania narkomanii; 

7) liczba debat, liczba uczestników. 

B. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków 
i zagrożonych uzależnieniem realizowane poprzez:. 

1) udzielanie pomocy terapeutyczno-edukacyjnej osobom uzależnionym od narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniem; 

2) organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, 
dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej, niezbędnych do prowadzenia 
pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. 

2. Wskaźniki: 

1) liczba osób, którym udzielono pomocy; 

2) liczba zrealizowanych godzin szkoleń,  liczba uczestników. 

C. 1. Udzielenie rodzinom, w których występuje problem narkomanii lub zagrożenia narkomanią, pomocy 
psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez: 

1) rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób 
uzależnionych na leczenie; 

2) zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, terapeutycznej 
dla członków rodzin, w których występuje problem narkomanii. 

2. Wskaźniki: 

1) liczba udzielonych porad prawnych; 
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2) liczba udzielonych porad psychologicznych; 

3) liczba udzielonych porad socjalnych. 

D. 1. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez: 

1) współpracę merytoryczna z podmiotami realizującymi Program, wymianę doświadczeń i informacji 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz propagowania zdrowego stylu życia. 

2) współpracę z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, prewencyjnych, między 
innymi poprzez monitoring miejsc narażonych na działalność dealerów narkotykowych, głównie szkół 
i okolic. 

2. Wskaźniki: 

1) liczba wspieranych działań podmiotów prowadzących działania profilaktyczne; 

2) liczba podjętych wspólnych działań prewencyjnych. 

IV.  Podmioty realizujące Program i  planowane efekty. 

1. Program realizują: 

1) placówki oświatowe  w Zambrowie; 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie przy współudziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; 

3) Komenda Powiatowa Policji; 

4) podmioty lecznicze i inne działające w ochronie zdrowia; 

5) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

6) organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące do 
sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności 
charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, po 
przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), a także samorządy zawodów medycznych, rodziny 
osób uzależnionych oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Planowane efekty: 

1) ograniczenie używania substancji psychoaktywnych; 

2) zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości używania środków odurzających; 

3) zwiększenie wiedzy na temat przyczyn oraz konsekwencji używania środków odurzających; 

4) zwiększenie wiedzy o mechanizmach uzależnienia i współuzależnienia; 

5) poprawa relacji interpersonalnych; 

6) wzmocnienie poczucia własnej wartości; 

7) wyuczenie umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem środków odurzających; 

8) wzmocnienie motywacji do korzystania z profesjonalnej pomocy; 

9) nabycie umiejętności utrzymania abstynencji; 

10) zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania 
czynników prowadzących do inicjacji narkotykowej, w zakresie rozpoznawania uzależnienia oraz 
stosowania skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych; 

11) wzrost umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

V.  Finansowanie Programu 
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1. Zadania wynikające z Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

2. Kwota przeznaczona na realizację Programu, w każdym roku kalendarzowym będzie określona 
w uchwale budżetowej Rady Miasta Zambrów na dany rok. 

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Za realizację zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta 
Zambrów, który sprawuje bieżący nadzór nad jego realizacją. 

2. Podmioty z realizowanych w ramach Programu działań sporządzają informację i przedkładają ją do 
Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi do 10 lutego roku następującego po roku, 
którego informacja dotyczy. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przygotowuje 
projekt raportu i przedkłada go Burmistrzowi do zatwierdzenia do końca lutego roku następującego po roku, 
którego informacja dotyczy. 

3. Do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego informacja dotyczy. Burmistrz przedkłada Radzie 
Miasta Zambrów raport z realizacji Programu w roku poprzednim.
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