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Wykaz używanych skrótów: 

FAS (ang. fetal alcohol syndrome) - Alkoholowy Zespół Płodowy 

FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorde) - Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Alkoholowych 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

IPiN – Instytut Psychiatrii i Neurologii 

KBdsPN – Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

MCK – Milanowskie Centrum Kultury 

MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji 

PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna 

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 

WRKI – program wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji 
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1. Wprowadzenie 

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

Według Doroty Czajkowskiej - Majewskiej globalizacja jest „wehikułem postępu, poprawy 

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

nastąpiła poprawa warunków życiowych wielu społeczeństw jest pozytywnym faktem, 

aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że istnieją też negatywne konsekwencje globalizacyjne 

takie jak: zwiększenie ubóstwa, nasilanie się bezrobocia, bezdomności oraz wszelkie różnice 

między narodami bogatymi i biednymi. W rezultacie w społeczeństwie polskim powyższe 

problemy społeczne są coraz bardziej widoczne.  

Jerzy Kwaśniewski przez problem społeczny rozumie takie zachowania ludzkie  

i zjawiska społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki czy też intensywność 

występowania, postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 

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

mówimy wówczas, gdy dane zjawisko spełnia kilka kryteriów:  

 dotyczy wielu osób w społeczności,  

 ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy,  

 jest postrzegane i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 

dolegliwości w życiu zbiorowym,  

 domaga się rozwiązania,  

 można mu zaradzić poprzez zbiorowe działanie
2
. 

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

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

przez osoby nią objęte, natomiast problem społeczny jest zjawiskiem, które nie jest 

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

często na skutek samego funkcjonowania systemu społecznego, albo pewnych społecznych 

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

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

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

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

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

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

3
 Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, s.172. 
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wykluczenie społeczne. Każdy z tych problemów wymaga odmiennego podejścia i działań 

specjalistów.  

Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym 

elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować 

negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 identyfikacji przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

 identyfikacji wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami 

społecznymi,  

 identyfikacji skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 identyfikacji regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

 analizy podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji 

problemowej lub jej złagodzenia,  

 analizy proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu. 

Rzetelnie przeprowadzona diagnoza jest fundamentem do planowania różnych 

programów rozwiązywania problemów społecznych. Wiedza, którą dostarcza nam diagnoza 

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

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

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Szatur – Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej,  s. 109. 
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2. Metodologia badań własnych 
 

2.1. Cele i ogólne założenia badania  

 

oniższa diagnoza realizowana na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku, ma na celu poznanie zagrożeń społecznych występujących na terenie 

miasta Milanówka, a w szczególności: rodzajów występujących problemów, ich 

skali, zakresu oraz stanu zasobów Miasta w zakresie rozwiązywania występujących 

problemów społecznych. Zakres działań badawczych odnosił się do:  

 zidentyfikowania problemów społecznych występujących wśród dorosłych 

mieszkańców oraz dzieci i młodzieży z miasta Milanówka takich jak: spożywanie 

napojów alkoholowych, zażywanie narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, 

uzależnienia behawioralne, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza  

i cyberprzemoc; 

 oceny sytuacji bytowo-społecznej i bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz 

identyfikacji form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz dorosłych 

mieszkańców miasta Milanówka; 

 określenia skali oraz zakresu występujących problemów wśród dorosłych 

mieszkańców Miasta oraz dzieci i młodzieży; 

 pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku 

etapów, które zostały przedstawione poniżej. 

 

•planowanie badania diagnozującego problemy 

•określenie obszarów tematycznych 

•określenie możliwości realizacji diagnozy 
I ETAP 

•określenie problemu badawczego 

•wybór metod i technik badawczych 

•opracowanie harmonogramu 

•dobór próby 

II ETAP 

•proces zbierania danych 

•analiza i interpretacja danych 
III ETAP 

•opracowanie wniosków i rekomendacji 

•opracowanie raportu z badania 
IV ETAP 

P 
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2.2. Problematyka badania  

 

Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów:  

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

który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy 

obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu  

na czynniki, które do tego prowadzą”5. Alkoholizm ściśle wiąże się z negatywnymi 

zjawiskami społecznymi takimi jak: bezrobocie, przemoc, ubóstwo, czy zachowania 

kryminalne. Problem alkoholowy wśród współczesnych społeczeństw jest problemem  

o bardzo szerokim zasięgu, w związku z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca 

w poniższej diagnozie.  

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

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to: ,,stałe lub okresowe używanie  

w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

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

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

wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie  

i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala zjawiska wśród dorosłych mieszkańców 

oraz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Miasta.  

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

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

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

jest uzależnieniem fizycznym i psychicznym. Został szczegółowo opisany  

w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10. Niniejsza 

diagnoza ma na celu ukazanie skali uzależnienia, dostępności papierosów dla uczniów 

na terenie Miasta, a także skali problemu wśród dorosłych mieszkańców Miasta.  

 Problemu przemocy w rodzinie – przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym 

działaniem człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

Definicja przemocy w rodzinie według ustawy z dnia 29 lipca  

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że: „przemoc w rodzinie należy 

rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

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

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

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby  

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narażające szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą”. Niniejsza diagnoza ukazuje skalę, przyczyny oraz rodzaj 

problemu.  

 Problemu przemocy rówieśniczej – Dan Olweus, pionier badań nad zjawiskiem 

przemocy szkolnej definiuje przemoc jako „agresywne zachowanie, w którym sprawca 

używa swego ciała lub przedmiotu (włączając broń) do zranienia lub skrzywdzenia 

innej osoby”. Z kolei WHO określa przemoc jako „użycie z rozmysłem siły lub grożenie 

nią, przeciw sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, co prowadzi do zranienia, 

śmierci, lub szkody psychicznej, a także do zaburzeń rozwojowych i upośledzenia 

społecznego”
7
. Nowym problemem, który pojawia się coraz częściej wśród polskich 

uczniów to zjawisko cyberbullyingu lub inaczej mówiąc cyberprzemocy. Poniższa 

tabela przedstawia różne sposoby rozumienia cech charakterystycznych dla 

systematycznej przemocy rówieśniczej w szkole i jej cyfrowego odpowiednika. 

 Problemu uzależnień behawioralnych: uzależnienie od komputera/Internetu oraz 

hazard  – Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne formalnie potwierdziło istnienie 

uzależnień/nałogów behawioralnych w  maju 2013 poprzez opublikowanie piątej 

rewizji klasyfikacji DSM i  włączenie zaburzenia uprawiania hazardu do kategorii 

zaburzeń i nałogów.  

2.3. Wybór metod i technik badawczych  

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

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

cel, do jakiego się świadomie zmierza
8
. Wyróżnia się metody ilościowe i jakościowe. 

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

zależy od tego jakich danych potrzebujemy. Badacze jakościowi szukają odpowiedzi  

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

grupach. Badania te mają na celu zrozumienie głębszych przyczyn zachowań ludzi. Z racji 

tego, że obejmują niewielką liczbę badanych, wyników nie można uogólniać do całej 

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

Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007. 
8
 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, s. 60. 
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populacji. Metody badań ilościowych posługują się głównie liczbami i odpowiadają  

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

w metodach jakościowych, a jego wyniki można przekładać na populację
9
. 

W celu realizacji Diagnozy zdecydowano się na przeprowadzenie komplementarnych 

badań, przeprowadzonych wśród trzech grup społecznych: dorosłych mieszkańców Miasta, 

uczniów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Każda grupa respondentów wniosła coś 

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

zrozumienie. Badania wśród wszystkich badanych grup zostały wykonane zgodnie  

z metodologią ilościową. Ankiety wśród mieszkańców zostały przeprowadzone za pomocą 

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

opierała się na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy 

wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

W przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe za pomocą techniki CAWI 

(Computer Assisted Web Interviews). Technika ta polega na przeprowadzeniu ankiety, która 

jest dostępna online. Pozwala ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział  

w badaniu czują się swobodnie. Przed przystąpieniem do ankietowania uczniów, za każdym 

razem uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano 

informację o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy,  

by zminimalizować ryzyko występowania braków danych. Badania wśród sprzedawców 

napojów alkoholowych zostały wykonane za pomocą techniki CATI (Computer-Assisted 

Telephone Interviewing), która jest bardzo często wykorzystywana w badaniach rynkowych 

ze względu na krótki czas zbierania danych. Polega ona na przeprowadzeniu ankiety poprzez 

rozmowę telefoniczną z respondentem. 

W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Triangulacja pozwala na 

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

pierwszy zdefiniowane przez Normana Denzina. Definiuje ją jako połączenie metodologii  

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

triangulację wewnątrzmetodyczną oraz triangulację międzymetodyczną. Triangulacja 

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

a międzymetodyczna  korzysta z wielu technik różnych metod badawczych
10

.  

                                                 
9
 Przewłocka J., CAWI- specyfika, wykorzystanie, perspektywa rozwoju, s. 97. 

10
 Denzin N., Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, s. 291-301. 
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Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych 

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

na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.  

 

2.4. Dobór próby 

Badana przez nas zbiorowość jest najczęściej zbyt liczna, aby zbadać jej wszystkich 

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

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

jest cel naszych badań. Wykorzystany w diagnozie losowy dobór próby umożliwił 

pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi  

na terenie Miasta oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. 

 

METODOLOGIA 

Metody ilościowe 

Badanie różnych 
grup 

mieszkańców 
Miasta 

Standaryzowane 
narzędzie 
badawcze 
(ankieta) 

DOBÓR PRÓBY 

LOSOWY 
(probabilistyczny) 

Każdy ma jednakowe 
szanse, aby brać udział  

w badaniu 

NIELOSOWY 
(nieprobabilistyczny) 

Ankieter ma wpływ  
na dobór osób do badania 
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Badania zostały przeprowadzane w 2019 roku i wzięło w nich udział łącznie 686 osób. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej:  

 

2.5. Narzędzia badawcze  

Badacze, którzy zajmują się tworzeniem narzędzi badawczych rozróżniają dwa typy 

kwestionariusza: 

 kwestionariusz ankiety, czyli gotowy formularz z pytaniami skierowanymi do 

respondentów; to właśnie ten typ kwestionariusza wykorzystywany jest przez naszą 

firmę w prowadzonych badaniach, 

 kwestionariusz wywiadu składa się ze schematu pytań zadawanych przez 

ankietera, który wcześniej ma zaplanowaną ich formę i kolejność.  

Do przeprowadzenia badania wśród mieszkańców miasta Milanówka wykorzystano 

kwestionariusz ankiety, którego struktura podzielona była na 3 części: 

 część adresowo-tytułowa - umieszcza się ją na pierwszej stronie naszej ankiety, 

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

kwestionariusza oraz szczegółowe instrukcje dla naszego respondenta, 

 część merytoryczna - zawarte są w niej nasze pytania dotyczące zagadnienia, które 

badamy, 

 część metryczkowa - zawarte są w niej dane dotyczące respondenta, są to np. płeć, 

wykształcenie, stan cywilny, przedział wiekowy lub miejsce zamieszkania; 

informacje te pozwalają na korelacje z innymi pytaniami zawartymi w ankiecie.  

PRÓBA BADAWCZA 

Dorośli 
mieszkańcy 

130 osób 

Uczniowie 

526 osób 

Sprzedawcy 
napojów 

alkoholowych 

30 osób 
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Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję 

niezależnie od badanej grupy. Składał się w większości z pytań zamkniętych jednego lub 

wielokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych. Ze względu na specyfikę poszczególnych 

grup dokonano spersonalizowania pytań, dostosowując ich charakter do profilu respondenta. 

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy.  

Ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych 

(maksymalnie +/- 1%). 

2.6. Etyka prowadzonych badań 

Podczas prowadzenia badań społecznych wyróżnia się kilka podstawowych reguł, 

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

Wśród nich wymienia się między innymi: 

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

uczestnictwa w badaniu,  

 unikanie wprowadzania w błąd respondentów, 

 zagwarantowanie badanym poufności oraz uszanowania ich prywatności, 

 niedopuszczenie do sytuacji celowych pominięć i manipulacji w trakcie zbierania  

i analizy danych, 

  podmiotowe traktowanie badanych osób,  

 nieszkodzenie w żaden sposób badanym,  

 jasne i precyzyjne informowanie badanych o korzyściach i obciążeniach
11

. 

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

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

przystąpieniem do badania, uczestnicy zostawali informowani o pełnej anonimowości 

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

że nasz badania prowadzone są w sposób etyczny. 

 

  

                                                 
11

 Babbie E., Badania społeczne w praktyce,  s. 515-519. 
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3. Analiza danych instytucjonalnych 

3.1. Położenie Miasta 

 Milanówek to gmina miejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie 

grodziskim. Oddalona jest 30 kilometrów od Warszawy. Milanówek zlokalizowany jest  

w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej, na równinie Łowicko-Błońskiej w zlewni Utraty. 

Od południowego - wschodu graniczy z miastem Podkowa Leśna, od północnego wschodu  

z miastem Brwinów, od zachodu z miastem Grodzisk Mazowiecki, północna i południowa 

część graniczy z terenami wiejskimi gminy Brwinów, natomiast północno – zachodnia  

z terenami wiejskimi gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Rysunek 1. Położenie miasta Milanówka na mapie Polski 

 

Źródło: https://www.google.com/maps/ 

 Miasto Milanówek podzielony jest na osiem osiedli: Gospodarska, Inżynierska, 

Jedwabnik, Królewska, Okólna, Wojska Polskiego, „Berliny” i „TBS”. Miasto ma korzystne 

położenie i dogodne połączenia komunikacyjne, zarówno drogowe jak i kolejowe. Główną 

drogą przebiegającą przez Milanówek jest droga nr 719 Warszawa-Żyrardów-Kamion. Miasto 

położone jest przy linii kolejowej Warszawa-Skierniewice, ponadto połączenie kolejowe 
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zapewnia Warszawska Kolej Dojazdowa WKD. Połączenie Milanówka z sąsiednimi gminami 

zapewniają drogi takie jak: 

 droga nr 01414 Żółwin - Milanówek, 

 droga nr 01416 Adamowizna - Opypy - Milanówek,  

 droga nr 01431 Milanówek - Falęcin - Katowice, 

 droga nr 01449 Żuków - Milanówek. 

Milanówek obejmuje powierzchnię 13,4 km
2
, co stanowi 3,7% powierzchni powiatu  

i 0,04% powierzchni województwa. Użytki rolne stanowią 46% powierzchni całkowitej 

Miasta, natomiast użytki leśne – 3%.   

3.2. Sytuacja demograficzna 

Struktura demograficzna, będąca rezultatem procesów demograficznych w przeszłości, 

determinuje kształtowanie się zjawisk demograficznych i społecznych w przyszłości. 

Rozpoznanie istotnych cech, zjawisk i procesów społecznych jest także kontekstem dla 

weryfikacji kierunków dotychczasowych działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych, a co za tym idzie umożliwia wnioskowanie dotyczące wymaganych w tym 

zakresie zmian, zarówno w odniesieniu do skali interwencji, jak i jej rodzaju.  

Miasto Milanówek zamieszkuje 16 306 osób (stan na 31.XII.2018 według danych  

z Głównego Urzędu Statystycznego). W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła  

o 7,5%, natomiast w 2018 roku zmalała w porównaniu do roku poprzedniego  

o 92 mieszkańców. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 1 213 osób/km
2
.  

Wykres 1. Liczba ludności w mieście Milanówku w latach 2014-2018  

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

16 353 

16 371 

16 347 

16 398 

16 306 

16 260

16 280

16 300

16 320

16 340

16 360

16 380

16 400

16 420

2014 2015 2016 2017 2018



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
17 

 

 

Liczba kobiet zamieszkujących Milanówek jest większa od liczby mężczyzn. Kobiety 

stanowią 52,9% ogólnej liczby ludności (8 635 kobiet), natomiast mężczyźni  

47,1% (7 671 mężczyzn). Współczynnik feminizacji w Mieście wynosi 113 co oznacza, że 

na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet.  

Średni wiek mieszkańców (według danych GUS z 2017 roku) wynosi 42,1 lata  

(43,9 wśród kobiet i 40,1 wśród mężczyzn) i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa mazowieckiego (41,2 lat) oraz porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców całej Polski (41,4 lat).  

 Poniższy wykres przedstawia ludność miasta Milanówka w podziale na wiek. 

Możemy zauważyć, że najwięcej mieszkańców jest w grupie wiekowej 35-39 oraz 40-44 lat, 

na drugim miejscu pod tym względem znajdują się mieszkańcy mający między 60-64 lata, 

natomiast na trzecim osoby będące między 45-49 rokiem życia. 

Wykres 2. Ludność miasta Milanówka w podziale na wiek 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
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Mieszkańcy miasta Milanówek zawarli w 2018 roku 70 małżeństw, co oznacza, że  

na 1000 mieszkańców zostało zawartych 4,28 małżeństw. W porównaniu do całej Polski, jest 

to wskaźnik nieco mniejszy, gdyż na terenie całego kraju wynosi 5,0, tak samo w porównaniu 

do województwa mazowieckiego, gdzie kształtuje się na poziomie 5,05. Stan cywilny 

mieszkańców Miasta według danych znajdujących się w Narodowym Spisie Powszechnym  

z 2011 roku przedstawia się następująco: 

 27% mieszkańców jest stanu wolnego,  

 55,9% żyje w małżeństwie,  

 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie,  

 10,5% to wdowy/wdowcy.  

Wykres 3. Stan cywilny mieszkańców miasta Milanówka 

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011 

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów 

jest w mieście Milanówku ujemny i wynosi -59 (stan na koniec 2018 roku), co odpowiada 

przyrostowi naturalnemu -3,66 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość znacznie mniejsza  

w porównaniu do całej Polski, gdzie wynosi -0,7 oraz województwa mazowieckiego, gdzie 

wynosi 0,33. W latach 2013-2018 przyrost naturalny w mieście Milanówku był w większości 

ujemny. Najmniejszy przyrost naturalny odnotowany został w roku 2015 roku kiedy wynosił  

-59, natomiast największy przyrost naturalny w latach 2013-2018 został odnotowany w 2015 

roku i wynosił 18. 
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Tabela 1. Przyrost naturalny w latach 2013-2018 w mieście Milanówku 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia żywe 135 144 174 143 164 150 

Zgony 158 190 156 179 201 209 

Przyrost naturalny -23 -46 18 -36 -37 -59 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych  

do liczby zgonów w mieście Milanówku wynosi 0,7 i jest nieco mniejszy od średniej dla 

województwa mazowieckiego (1,02) i większy dla wartości całego kraju (-0,68).  

W 2018 roku zarejestrowano 272 zameldowania wewnętrzne na pobyt stały oraz  

291 wymeldowania, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Milanówka  

-19, ponadto w tym samym roku odnotowano 2 zameldowania z zagranicy oraz  

3 wymeldowania za granicę - daje to saldo migracji zewnętrznych wynoszące -1. 

Rysunek 2. Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w mieście Milanówku w roku 

2018 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

3.3. Rynek pracy 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w mieście Milanówku według 

stanu na koniec 2018 roku przedstawia się następująco: 

 57,8% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym (9 440 osób) – dla kobiet jest  

to między 15-59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 15-65; 

 18,4% jest w wieku przedprodukcyjnym (3 012 osób), czyli do 14 roku życia; 

 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (3 854 osoby). 

Poniższy wykres obrazuje ekonomiczne grupy wieku w mieście Milanówku. 

 

Saldo migracji wewnętrznych -19 

Saldo migracji zewnętrznych - 1 
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Wykres 4. Ekonomiczne grupy wieku w mieście Milanówku w 2018 roku 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Jak wynika z danych przedstawionych w poniższej tabeli, odsetek kobiet będących  

w wieku poprodukcyjnym jest od mężczyzn o 8 pp. większy. Ponadto liczba mężczyzn  

w wieku produkcyjnym jest większa od liczby kobiet o 2 pp., natomiast odsetek kobiet  

w wieku przedprodukcyjnym jest o 1 pp. mniejszy od odsetka mężczyzn w tym wieku. 

Tabela 2. Ekonomiczne grupy wieku w mieście Milanówku z podziałem na płeć 

 Kobiety Mężczyźni 

liczba osób % liczba osób % 

Wiek przedprodukcyjny 1 450 9% 1 562 10% 

Wiek produkcyjny 4 564 28% 4 876 30% 

Wiek poprodukcyjny 2 621 16% 1 233 8% 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Według danych za 2017 rok, w Mieście na 1000 mieszkańców pracowały 133 osoby
12

. 

Wszystkich pracujących w 2017 roku było 2 176 osób. Analizując tą kwestię z podziałem  

na płeć możemy zauważyć, że odsetek pracujących kobiet jest większy od mężczyzn  

o 16,8 pp., kobiety stanowiły bowiem 58,4% wszystkich pracujących, natomiast mężczyźni 

41,6%.  

Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest również stopa bezrobocia 

rejestrowanego, która jest wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób zarejestrowanych 

jako bezrobotne w urzędach pracy, do liczby ludności aktywnej zawodowo (zasobu siły 

                                                 
12 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, 

osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, 

fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy  

i rodzaju działalności. 
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roboczej danej populacji). Bezrobocie rejestrowane w mieście Milanówku w 2017 roku 

wynosiło 3,1%, w tym 3,3% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn
13

. Od 2013 roku uległo 

ono znacznemu zmniejszeniu podobnie jak ma to miejsce w całej Polsce. W 2017 roku 

szacunkowa stopa bezrobocia w Mieście była mniejsza od szacunkowej stopy bezrobocia  

w całej Polsce o 3,5 pp. Dane w tym zakresie prezentuje poniższy wykres. 

Tabela 3. Szacunkowa stopa bezrobocia w mieście Milanówku w latach 2013-2017  

w porównaniu do całej Polski 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Milanówek 7,8% 6,7% 5,9% 4,5% 3,1% 

Polska 13,4% 11,4% 9,7% 8,2% 6,6% 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

 Według informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 170 mieszkańców miasta Milanówka, w tym  

93 kobiety i 77 mężczyzn (stan na koniec 31.12.2018 roku). Rozpatrując liczbę osób 

bezrobotnych z podziałem na poszczególne kategorie możemy zauważyć, iż zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy było: 

 140 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

 27 osób do 30 roku życia, 

 13 osób do 25 roku życia, 

 70 osób powyżej 50 roku życia, 

 80 osób długotrwale bezrobotnych. 

Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w latach 2016-2018 w podziale na poszczególne kategorie zostały przedstawione  

w poniższej tabeli. Możemy zauważyć pozytywną tendencję jeśli chodzi o liczbę osób 

długotrwale bezrobotnych, bowiem w latach 2016-2018 dostrzegalny jest znaczny spadek ich 

liczby. W 2016 roku zarejestrowanych było 126 osób długotrwale bezrobotnych, natomiast  

w 2018 – 80 osób, ich liczba zmalała zatem o 36,5%. Z danych prezentowanych w poniższej 

tabeli wynika również, iż na przestrzeni lat 2016-2018 zmalała liczba osób będących  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy – z 204 osób w 2016 roku, do 140 osób w 2018 roku, 

tj. zmalała o 31,3%. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę bezrobotnych mieszkańców miasta 

Milanówka zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, możemy zauważyć 

zmniejszenie się ich liczby w 2018 roku w porównaniu do roku 2016 o 92 osoby, tj. 35,1%. 

                                                 
13 Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz 

porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie. 
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Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w mieście Milanówku w latach 2016-2018 

 

Stan w końcu  

2 półrocza 2016 

roku 

Stan w końcu  

2 półrocza 2017 

roku 

Stan w końcu  

2 półrocza 2018 

roku 

Ogółem 262 187 170 

Kobiety 133 96 93 

Będący w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 
204 154 140 

Do 30 roku życia 30 30 27 

Do 25 roku życia 17 11 13 

Powyżej 50 roku życia 112 74 70 

Długotrwale bezrobotni 126 84 80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MRPiPS Powiatowego Urzędu Pracy  

w Grodzisku Mazowieckim 

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście Milanówku 

wynosiło 4 683 PLN, to znaczy, iż było większe od przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polsce kształtującego się na poziomie 4 528 zł o 3,4% oraz mniejsze 

od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto województwie mazowieckim, które 

wynosi 5 524 o 15,2%.  

Spośród aktywnych zawodowo mieszkańców Miasta, 1 780 osób wyjeżdża do pracy 

do innych miast, natomiast 1 695 osób aktywnych zawodowo osób przyjeżdża do pracy spoza 

innych miast. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi więc -85. 

Rysunek 3. Saldo przyjazdów i wyjazdów w mieście Milanówku w 2017 roku 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy - 85 

1 780 osób  
wyjeżdza do pracy do innych miast 

1 695 osób  
przyjeżdza do pracy spoza innych 

miast 
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3.4. Kultura, sport i rekreacja  

Działalność kulturalną na terenie Miasta prowadzi między innymi Milanowskie 

Centrum Kultury. Według jego Statutu głównym celem działalności Milanowskiego 

Centrum Kultury jest „rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz 

promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania,  

ze szczególnym uwzględnieniem miasta Milanówka oraz pozyskiwanie społeczności 

milanowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, a także stworzenie 

warunków do integracji i komunikacji społecznej”. Działania te realizuje między innymi 

poprzez: 

 prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży; 

 tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką; 

 współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz 

twórcami indywidualnymi; 

 współpracę i wymianę kulturalną, krajową i zagraniczną; 

 organizację imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym oraz wystaw i innych form kulturalnych i oświatowych; 

 powoływanie i prowadzenie sekcji, klubów tematycznych, zespołów artystycznych 

i kół zainteresowań; 

 koordynowanie miejskiego kalendarza imprez kulturalnych i rekreacyjnych; 

 prowadzenie sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych; 

 realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej oraz turystyki 

dotyczące mieszkańców Milanówka, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez: 

 organizację zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych, 

 organizację imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta, 

 współpracę w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami, 

stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i związkami sportowymi; 

 promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących 

społeczność lokalną; 
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 wspieranie, popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich 

dziedzin sztuki oraz lokalnych twórców; 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem własnego środowiska
14

. 

Milanowskie Centrum Kultury organizuje 

wiele imprez o charakterze kulturalnym, 

oświatowym i rekreacyjnym takie jak: koncerty, 

konkursy, przeglądy, bale, zabawy, dyskoteki, 

spektakle, wystawy, seanse filmowe, turnieje, 

warsztaty taneczne, kulinarne, czy też wokalne. 

Według sprawozdania z przychodów i kosztów 

Milanowskiego Centrum Kultury za 2018 rok,  

w okresie objętym sprawozdaniem Centrum 

zorganizowało imprezy kulturalne, w których 

wzięli udział mieszkańcy Milanówka i okolic 

takie jak: Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, 

Powitanie Lata, Festiwal Otwarte Ogrody, Dzień 

Dziecka, koncerty młodzieżowe, Europejskie Dni 

Dziedzictwa i „NIEPODLEGŁA”, wydarzenia 

dla dzieci „ALE WAKACJE”, Święto Miasta, 

Świąteczna Warszawska/ Wigilia miejska, 

Kiermasz Świąteczny, czy też Powitanie Nowego 

Roku. Mieszkańcy Miasta mogą brać udział  

w wielu sekcjach, kołach zainteresowania  

i klubach, które działają w ramach MCK. Należą 

do nich:  

 zajęcia plastyczne – „plastyka  

na wesoło”, 

 programowanie w świecie Minecraft, 

 Krasnoludki – zajęcia animacyjno-

ruchowe dla dzieci, 

 malowanie na jedwabiu, 

                                                 
14

 Uchwała Nr 45/VIII/15 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury. 

„Edukacja kulturalna oraz 

upowszechnianie kultury wśród 

mieszkańców Milanówka polega na ich 

współudziale w różnego typu 

przedsięwzięciach kulturalnych 

inicjowanych przez MCK, które 

odbywają się cyklicznie lub 

okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo 

w takich wydarzeniach mieszkańcy  

są nie tylko obserwatorami, ale także 

współtwórcami życia kulturalnego. 

Uczestnictwo w kulturze to także 

warsztaty grupowe czy też 

indywidualne, które rozbudzają pasje, 

uzdolnienia i zainteresowania.  

To doskonała okazja do wymiany 

doświadczeń, zachęcania do 

wspólnego działania, podejmowania 

problemów kultury. Aktywne 

uczestnictwo w życiu kulturalnym 

przyczynia się do zdobywania nowych 

umiejętności, doświadczeń, wpływa na 

rozwój osobowości uczestników 

poprzez ich zaangażowanie. Wśród 

dzieci szczególnie kształtuje się 

aktywność i otwartość na innych, 

kreatywność. Naszą troską jest 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie nawyku kulturalnego 

zachowania się w różnych sytuacjach” 

– Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Milanowskiego Centrum 

Kultury w 2017 roku. 
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 „Teatrałki” – warsztaty teatralne z elementami technik scenograficznych dla dzieci, 

 Scrabble – spotkania dla miłośników scrabble w każdym wieku, 

 warsztaty fotograficzne – teoretyczne i praktyczne, 

 warsztaty taneczne, 

 Klub Miłośników Planszówek, 

 ceramika, 

 rysunek i malarstwo, 

 zajęcia wokalne Matulce, 

 Milanowska Orkiestra Dęta. 

Na terenie Miasta funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna powstała  

14 grudnia 1948 roku. Głównym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Miasta oraz upowszechnianie 

wiedzy i rozwój kultury. Do jej zadań należy między innymi:  

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności 

bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej i wydawniczej,  

 realizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych, w tym współdziałanie z innymi 

bibliotekami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi,  

 popularyzacja książki i czytelnictwa,  

 integracja społeczności lokalnej,  

 promocja lokalnych inicjatyw i współpraca z Milanowskim Centrum Kultury  

w zakresie upowszechniania kultury i organizacji wydarzeń o charakterze 

kulturalnym
15

.  

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku, od października 2017 roku 

funkcjonuje Akademia Talentów, która stanowi rodzaj uniwersytetu dziecięcego. Celem 

Akademii jest przede wszystkim wzmacnianie i rozwój talentów wśród młodych 

mieszkańców Miasta. W ramach Akademii organizowane są również spotkania, podczas 

których odbywają się wykłady na różne tematy. Młodzi studenci otrzymują indeks,  

w którym wykładowcy oraz prowadzący warsztaty wpisują zaliczenia.  

W Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku odbywają się 

spotkania podczas których odbywa się głośne czytanie dzieciom, co ma na celu rozbudzanie 

                                                 
15

 Uchwała Nr 149/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 
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w dzieciach chęci słuchania i czytania książek. Działania te niosą za sobą wiele korzyści, 

przyczyniają się między innymi do rozwoju myślenia, kształtowania języka i pobudzania 

wyobraźni.  

W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku działa również Dyskusyjny 

Klub Książki, który zrzesza osoby chcące porozmawiać o książkach, poznawać nowych 

autorów i gatunki literackie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, gdzie w kameralnej  

i przyjaznej atmosferze mieszkańcy Miasta i okolic mogą rozwijać swoje zainteresowania 

czytelnicze. 

 W Bibliotece ciekawą ofertę zajęć znajdą również osoby chcące rozwijać swoje 

umiejętności technologiczne. W ramach Lokalnego Centrum Kompetencji organizowane  

są tam bowiem zajęcia, szkolenia i spotkania, które pomagają zdobyć nowe umiejętności, czy 

też poznać nowinki technologiczne.   

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2018 roku), 

księgozbiór Biblioteki liczył 25 958 woluminów. Biblioteka w ciągu 2018 roku miała łącznie 

2 152 czytelników, ponadto wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika kształtowały się  

na poziomie 16,6 woluminów. Jest to wartość nieco większa w porównaniu do wartości  

w całym województwie mazowieckim, która kształtuje na poziomie 15,3 wypożyczeń 

woluminów na 1 czytelnika. Możemy zauważyć systematyczny wzrost liczby czytelników  

w latach 2013- 2018 i jednocześnie niewielki spadek ich liczby w 2018 roku w porównaniu 

do roku poprzedniego. Liczba czytelników Biblioteki w latach 2013-2018 przedstawiona 

została na poniższym wykresie. 

Wykres 5. Liczba czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku w latach 

2013-2018 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
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Miasto Milanówek jest atrakcyjne dla odwiedzających go turystów między innymi ze 

względu na znajdujące się na jego obszarze zabytki. Do najstarszych zabytków należy 

drewniany dwór z przełomu XVIII i XIX wieku. Na terenie Miasta warte uwagi są również 

obiekty takie jak: 

 kościół parafialny pw. św. Jadwigi,  

 zespół willowy Turczynek, 

 kwatera żołnierzy z okresu II wojny światowej, 

 wiele willi z lat 1896–1945, m.in. „Potęga”, „Matulinek”, „Hygea”, „Borówka” – 

wpisanych do krajowego rejestru zabytków (26 pozycji). 

Na obszarze Miasta realizowana jest idea miasta-ogrodu, która charakteryzuje się 

niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych takich jak 

ogrody, skwery, czy też parki. Na terenie miasta Milanówka znajduje się duże zbiorowisko 

pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Według stanu na koniec 2009, teren Miasta 

liczy aż 263 pomniki przyrody. Znajduje się tu również użytek ekologiczny "Łęgi na Skraju"  

i zespół przyrodniczo-krajobrazowy Turczynek.  

Miasto Milanówek stanowi korzystny obszar do rozwoju turystyki i rekreacji  

ze względu na występujące na jego terenie dziedzictwo kulturowe, bogatą historię, walory 

przyrodnicze, korzystny mikroklimat oraz dobre połączenie komunikacyjne i położenie blisko 

Warszawy. Do atrakcji turystycznych należą: zespół urbanistyczno-krajobrazowy Miasta 

Milanówka, który jest wpisany do rejestru zabytków, obiekty zabytkowe objęte ochroną 

konserwatorską, galerie i pracownie artystyczne, stadniny konne, liczne pomniki przyrody. 

Możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu dają mieszkańcom i odwiedzającym Miasto 

turystom również ścieżki spacerowe. Należą do nich szlak Wille Milanowskie, który 

prowadzi wzdłuż najciekawszych 31 obiektów zabytkowej architektury, szlak Mały Londyn, 

który obejmuje 47 miejsc związanych z historią Milanówka w okresie II wojny światowej 

oraz Jedwabny Szlak składający się z 7 miejsc (w tym 6 na terenie Milanówka) i prowadzi 

śladami miejsc związanych z historią jedwabnictwa w Milanówku i okolicach. Na terenie 

Miasta spędzić swój wolny czas można również w atrakcyjny sposób w Parku „Zielony 

Dołek”. Jest to miejsce gdzie można odpocząć, urządzić piknik, pobawić się na placu zabaw, 

ćwiczyć na siłowni, czy też uprawiać sport.  

W zakresie upowszechniania i rozwoju sportu, kultury fizycznej oraz rekreacji  

w Mieście, ważną rolę odgrywa Milanowskie Centrum Kultury, prowadzi bowiem różnego 

rodzaju sekcje sportowe takie jak: 
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 sekcja siatkówki dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja mini tenisa dla dzieci do lat 10, 

 sekcja lekkoatletyczna dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja szachowa dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja strzelecka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 sekcja Nordic Walking, 

 rozgrywki brydżowe dla dorosłych – spotkania brydżowe, 

 sekcja turystyki rowerowej. 

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z następujących obiektów sportowych:  

 Miejska Hala Sportowa nr 1, 

 Miejska Hala Sportowa nr 2, 

 Miasteczko Ruchu przy Zespole Szkół Gminnych nr 3, 

 tor wrotkarski oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

 korty tenisowe, 

 strzelnica Pneumatyczna w budynku Zespołu Szkół nr 1, 

 Centrum Sportu i Rekreacji Grudów, 

 pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

 zespół boisk „Orlik 2012”. 

Ponadto, w mieście Milanówku funkcjonują następujące kluby sportowe: 

 Klub Sportowy KS „MILAN” z 5 sekcjami piłki nożnej, 

 Klub Sportowy HARDONBMX TEAM, 

 Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek, 

 Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, 

 Uczniowski Klub Sportowy MORWA. 

Według stanu na koniec 2018 roku w mieście Milanówku było ogółem 518 osób 

ćwiczących w działających klubach sportowych. W porównaniu do roku 2012 ich liczba 

wzrosła o 51%. Dane w tym zakresie na przestrzeni lat 2013-2018 przedstawione zostały  

na poniższym wykresie. 
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Wykres 6. Liczba ćwiczących osób w klubach sportowych funkcjonujących na terenie 

miasta Milanówka w latach 2012-2018 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

3.5. Wychowanie i edukacja  

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku struktura wykształcenia 

mieszkańców miasta Milanówek przedstawia się następująco: 

 22,7% ludności posiada wykształcenie wyższe,  

 3,6% wykształcenie policealne,  

 15,0% średnie ogólnokształcące,  

 18,7% średnie zawodowe, 

 17,5% zasadnicze zawodowe,  

 5,0% gimnazjalne, 

 16,2% podstawowe ukończone, 

 1,3% zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.  

W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy miasta 

Milanówka mają podobny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mieście 

największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz średnie ogólnokształcące 

(17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz 

średnie zawodowe (21,3%). 
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Wykres 7. Poziom wykształcenia mieszkańców miasta Milanówek 

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011 

W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) jest 3 621 mieszkańców Miasta. Rozpatrując 

kwestię ludności Miasta z podziałem na poszczególne edukacyjne grupy wiekowe możemy 

zauważyć, że  najwięcej mieszkańców jest w wieku 7-12 lat (1 111), na drugim miejscu pod 

tym względem znajdują się osoby mające 20-24 lat (764), natomiast na trzecim mające 3-6 lat 

(677). Ludność Miasta według edukacyjnych grup wieku w 2018 r. prezentuje poniższa 

tabela.  

Wykres 8. Ludność miasta Milanówka według edukacyjnych grup wieku w 2018 r. 

 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 
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(w tym dwie publiczne i 1 niepubliczna) oraz 8 przedszkoli (w tym 1 publiczne prowadzone 

przez miasto Milanówek, 1 publiczne prowadzone przez inny podmiot oraz  

6 niepublicznych). W poniższej tabeli przedstawione zostały placówki oświatowe znajdujące 

się na terenie Miasta. 

Tabela 5. Wykaz placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Milanówka 

L.P. 
Charakter 

placówki 
Szkoła 

1 

Publiczne 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku 

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku 

4 Zespół Szkół nr 1 

5 Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Bema 

6 Przedszkole Nr 1 w Milanówku 

7 Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku 

8 

Niepubliczne 

Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18 

9 Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa 

10 Społeczna Szkoła Podstawowa MTE 

11 Społeczne Liceum Ogólnokształcące 

12 Prywatne Szkolne Przedszkole 

13 Przedszkole im. Misia Uszatka 

14 Przedszkole "Na Wiejskiej" 

15 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek 

16 Przedszkole Społeczne 

17 Truskawkowe Przedszkole 

Źródło: Raport o stanie Gminy Milanówek 2018  

W 2018 roku na terenie Miasta funkcjonowały również 3 placówki, które sprawowały 

opiekę nad dziećmi do lat 3 takie jak: 

 Żłobek "ELMO" – 23 miejsca, 

 Żłobek Mini Bambini – 20 miejsc, 
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 Żłobek Niepubliczny Mała Panda nr 2 – 25 miejsc, 

 oraz podmiot zatrudniający 2 dziennych opiekunów – 16 miejsc. 

W mieście Milanówku istnieje bogata oferta wsparcia i pomocy dla osób starszych. 

Seniorzy mają możliwość stałego rozwoju, wsparcia i pomocy dzięki uczestnictwu  

w działających na terenie Miasta organizacjach oraz stowarzyszeniach. 

Zajęcia edukacyjne dla osób starszych w Mieście prowadzi Milanowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. Głównym celem Uniwersytetu jest edukacja, ale jego działalność 

przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb seniorów jak: samokształcenie, poznawanie 

środowiska, stymulacja psychiczna i fizyczna, zagospodarowania wolnego czasu, czy też 

utrzymywanie więzi towarzyskich. Uniwersytet prowadzi edukacje w różnych dziedzinach 

takich jak: kształcenie ustawiczne osób starszych, aktywizacja społeczna poprzez 

uczestniczenie w różnych formach życia społecznego, a także propagowanie i popieranie 

różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. W 2017 roku Uniwersytet 

kształcił łącznie 160 słuchaczy
16

. 

Miejscem skupiającym osoby starsze oraz działającym na rzecz poprawy ich 

warunków życia w Milanówku jest Koło Polskiego Związku Rencistów Emerytów  

i Inwalidów, które jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną. Głównym celem 

jego funkcjonowania jest oprócz zwiększenia jakości seniorów i osób niepełnosprawnych, jest 

również przeciwdziałanie ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu 

problemów seniorów. Osoby starsze i niepełnosprawne należące do Koła mają możliwość 

skorzystania z bogatej oferty działań kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych 

oraz rehabilitacyjnych, a także brać udział w organizowanych wycieczkach. Milanowskie 

Koło Związku jest największym stowarzyszeniem w mieście – zrzesza aż 500 członków, a ich 

liczba stale rośnie
17

.  

Ciałem kolegialnym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym 

wspierającym Radę Miasta w realizacji polityki senioralnej jest Milanowska Rada 

Seniorów. Do celów jej działalności należy: zwiększenie zaangażowania osób starszych  

w życie społeczności lokalnej, odpowiadanie na potrzeby osób starszych, działanie w celu 

poprawy jakości życia seniorów, czy też wpieranie działań podejmowanych na rzecz osób 

                                                 
16

 Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów w Mieście Milanówek na lata 2018-2021 przyjęty 

uchwałą Nr 427/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dania 26 kwietnia 2018 r. 
17

 Tamże. 
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starszych. Rada Seniorów może zgłaszać własne pomysły, czy sugestie dotyczące działań 

wspierających osoby starsze.
18

 

Finansowanie działań oświatowych odbywa się na podstawie przyznawanych 

subwencji. Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 1669) z wyłączeniem 

zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli 

ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami 

integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania 

przedszkolnego. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną 

wysokość tej kwoty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
19

. 

W 2018 roku wydatki miasta Milanówka na oświatę i wychowanie wyniosły  

26 640 195,04 zł z czego 47,46% pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej  

z budżetu Państwa. 

Na oświatę i wychowanie co roku zostaje przeznaczony znaczny odsetek wydatków 

Miasta i jednocześnie możemy zauważyć niewielki wzrost wydatków na ten cel  

w porównaniu do lat poprzednich. W 2018 roku wydatki te kształtowały się na poziomie  

26,6 mln, w 2017 i 2016 roku na poziomie 25 mln, z kolei w 2014 roku na poziomie 21 mln.  

 

 

                                                 
18

 Tamże. 
19 http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=06F226039DB0C772C1257A80003297FE&litera=C 
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Wykres 9. Wydatki z budżetu miasta Milanówka na oświatę i wychowanie w latach 

2013-2017 (w mln) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z https://bdl.stat.gov.pl/ oraz Raportu  

o stanie Gminy Milanówek 2018  

3.6. Potencjał do rozwiązywania problemów społecznych  

3.6.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub 

jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których 

działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku
20

. Do roli organizacji pozarządowych 

można zaliczyć: budowę kapitału społecznego przez tworzenie sieci powiązań 

międzyludzkich, mobilizacja grup społecznych i jednostek do większej aktywności 

"obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy religijnej" [Oniszczuk 2008  

str. 269]. Oprócz wspomnianych, ważną rolą omawianych instytucji jest dostawa usług, 

nieopłacalnych z punktu widzenia sektora prywatnego oraz takich, których nie jest w stanie,  

z racji braku odpowiednich narzędzi, dostarczyć państwo. Zadaniem takich grup jest między 

innymi zapewnienie dóbr i usług w dążeniu do poprawy warunków ekologicznych, opieki 

zdrowotnej, przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka, a także walka z głodem. (Yaziji  

M, Doh J.2011, s. 15).  

Obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań i współpracy miasta Milanówka 

z organizacjami pozarządowymi określone zostały w Programie współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie uchwalonym 11 października 2018 roku uchwałą Rady Miasta Milanówka 

                                                 
20 https://poradnik.ngo.pl/ 
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Nr 475/XLVIII/18. Głównym celem Programu jest: „intensyfikacja partnerstwa publiczno-

społecznego, stworzenie warunków do partycypacji społecznej w realizacji zadań Miasta  

i aktywizacja Organizacji w tym zakresie”. Do celów szczegółowym zawartych w Programie 

należy: 

 wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy Miastem i Organizacjami;  

 umożliwienie Organizacjom współdecydowania o kierunkach rozwoju Miasta;  

 wspieranie lokalnych działań społecznych;  

 tworzenie warunków dla powstania i rozwoju Organizacji i realizowanych przez nie 

inicjatyw;  

 wspólna realizacja zadań publicznych; 

 efektywne wykorzystanie środków publicznych;  

 poprawa jakości życia mieszkańców Miasta, poprzez jak najszersze zaspokajanie 

potrzeb społecznych. 

W ramach współpracy Miasta z Organizacjami w 2019 roku przewidziane są  

do realizacji priorytetowe zadania takie jak: 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz osób starszych; 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 rewitalizacja
21

. 

Poniżej przedstawione zostały funkcjonujące na terenie miasta Milanówka organizacje 

pozarządowe. 

Fundacje 

 Fundacja Rozwoju Obywatelskiego 

 Fundacja Lokalna Akcja Specjalna 

 Fundacja Dzieciątka Jezus 

                                                 
21

 Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 

(załącznik Nr 1 do uchwały Nr 475/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r.). 
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 Fundacja Doroty Stalińskiej „Nadzieja” 

 Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu 

 Fundacja „Człowiek-Człowiekowi” (Homo-Homini) 

 Fundacja Start Pro 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth 

Stowarzyszenia zwykłe 

 Stowarzyszenie Bibuła Milanowska 

 Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja 

 Stowarzyszenie Obywatelskie Posesjonatów „MILANÓWEK 1901” 

 Rodzinne Ogrody Działkowe Milanówek 

Stowarzyszenia rejestrowane 

 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Milanówek 

 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku 

 LGD Zielone Sąsiedztwo 

 Liga Ochrony Przyrody, oddział w Milanówku 

 Mazowieckie Centrum Zapobiegania Konfliktom „Mazovia” 

 Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MU3W) 

 Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne 

 Milanowskie Towarzystwo Letnicze 

 Ochotnicza Straż Pożarna 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku 

 Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 Stowarzyszenie „Kuźnia Milanowska” 

 Stowarzyszenie Decydujmy Razem 

 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu 

Europejskiego 

 Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu 

 Stowarzyszenie Milanowianki 

 Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego 

 Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych MALWA 
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 Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej 

 Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” 

 Stowarzyszenie T-ART. 

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

 Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych 

 Związek Zawodowy Nauczycieli – Emerytów i Rencistów MILAN w Milanówku 

Organizacje religijne 

 Parafia Przemienienia Pańskiego w Żukowie 

 Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Bolesnej w Milanówku 

 Parafia św. Jadwigi Śląskiej 

 Sala Królestwa Świadków Jehowy 

 Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa 

 Zgromadzenie Zakonne Sług Jezusa 

 Zgromadzenie Zakonne SS Urszulanek Serca Jezusa Konającego 

Kluby sportowe 

 Klub Sportowy HARDONBMX TEAM 

 Klub Sportowy MILAN 

 Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek 

 Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 

 Uczniowski Klub Sportowy MORWA 

3.6.2. Pomoc społeczna 

Główną jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta 

Milanówka stanowi Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Zadania realizowane przez 

Ośrodek w ramach swojej działalności oraz zasady jego funkcjonowania zawarte zostały w:  

 Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku (uchwała Nr 93/XIII/15 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 roku),  

 Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

(zarządzenie Nr 021.14.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  

29 sierpnia 2018 roku).  
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Do zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku według jego 

Statutu należy: 

 ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej,  

w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak  

i środowiskowych występujących na terenie Miasta  Milanówka; 

 koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

 przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej; 

 prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania 

niezbędnych potrzeb socjalnych; 

 aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, 

samotnym i niepełnosprawnym; 

 koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną; 

 prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi; 

 prowadzenie postępowań  w sprawie zasiłków dla opiekunów; 

 prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego; 

 prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

 ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz ich wypłata; 

 ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych; 

 ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów; 

 organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 realizacja zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób 

zagrożonych  i dotkniętych przemocą;  

 promowanie, rozwój i wdrażanie projektów wolontariackich; 

 realizacja programu pomoc dla rodzin wielodzietnych; 

 udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia       

psychicznego; 

 przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów z Państwowego 

Funduszu Kombatantów. 
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Według informacji zawartych w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy 

Społecznej, znajdują się w nim następujące komórki organizacyjne: 

 Zespół ds. Pracy Socjalnej 

 Sekcja ds. Rodziny 

 Sekcja ds. Prowadzenia Pracy Socjalnej 

 Sekcja ds. Projektów Społecznych 

 Sekcja ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy wraz z: 

 Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich 

Rodzin 

 Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy 

 Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją Administracyjną: 

 Sekcja ds. Postępowań Administracyjnych 

 Sekcja ds. Realizacji Świadczeń i Analiz 

 Zespół ds. Usług:  

 Sekcja ds. Usług opiekuńczych i DPS-ów 

 Ośrodek Wsparcia Dziennego 

 Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych 

 Samodzielne stanowiska pracy 

Pomoc społeczna w odniesieniu do lokalnej polityki społecznej Miasta Milanówka 

oznacza zadania dla OPS ukierunkowane na przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu oraz ponownemu włączeniu najsłabszych grup mieszkańców do aktywnego 

życia społecznego. Nawiązując do dokumentów strategicznych miasta Milanówka,  

w których określone zostały kierunki rozwoju Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milanówku w zakresie merytorycznej odpowiedzialności jednostki za realizację zadań  

w zakresie lokalnej polityki społecznej, wskazuje na następujące rekomendacje w zakresie 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na przestrzeni lat 2019-2022: 

1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym  (art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 roku  

o pomocy społecznej). W realizacji tego zadania obowiązkowego gminy  

na pozytywną opinię zasługiwałby np. projekt zawarcia porozumienia  

ze spółdzielniami mieszkaniowymi funkcjonującymi na terenie Milanówka oraz  

z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rzecz organizowania 
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mieszkań socjalnych oraz mieszkań chronionych/wspomaganych. Ponadto OPS 

widzi potrzebę utworzenia stołówki dla dorosłych klientów OPS. Obecnie  

od wielu lat zadanie to realizuje wykonawca wyłaniany w drodze zamówienia 

publicznego. Z tej formy pomocy (stacjonarnie) korzysta obecnie rotacyjnie  

w ciągu roku ok. 60 dorosłych  mieszkańców. 

2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy i ośrodkach wsparcia  

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki   

(art. 17 ust 2 pkt 3 Ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004 roku).  

Wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych:  

 rozważenie na terenie Miasta utworzenia placówki publicznej o zasięgu 

gminnym - domu pomocy społecznej (dla 50-60 osób), co stanowiłoby 

alternatywę dla opłacania pobytów mieszkańców Milanówka w DPD poza 

terenem Miasta; 

 rozwijanie infrastruktury w formie ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów 

- OPS podjął inicjatywę utworzenia placówek wsparcia dziennego dla 

seniorów i już od sierpnia 2018 roku w Milanówku działają 4 filie Klubu 

Seniora oferując dla 80 osób zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne i zajęcia 

integracyjne, a do czerwca 2021 roku usługi te są nieodpłatne i będą 

finansowane ze środków zewnętrznych EFS w ramach realizacji projektu 

Rozwój usług społecznych, zaś na  następne lata powinny zostać zaplanowane 

w budżecie własnym Miasta; 

 realizowaną ofertą dla osób starszych jest także wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego, na prowadzenie której są w budżecie pozyskane  

z EFS środki zewnętrzne, które zapewniają funkcjonowanie placówki  

do czerwca 2021 roku, a docelowo należałoby zadecydować o zabezpieczeniu 

środków w budżecie miasta na ten cel; 

 ważną ofertą są usługi opiekuńcze realizowane w środowisku zamieszkania 

osoby (niepełnosprawnej lub długotrwale chorej) wymagającej wsparcia, takie 

jak: sąsiedzkie usługi opiekuńcze (usługi bezpłatne, realizowane w ramach 

projektu EFS, z których do lutego 2021 r. docelowo skorzysta  

15 mieszkańców), specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające – masaż, 

kinezyterapia, logopedia (usługi bezpłatne, realizowane w ramach projektu 

EFS, z których do lutego 2021 r. docelowo skorzysta 60 mieszkańców),  
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e-usługi – monitoring zdrowia za pomocą opaski monitorującej (usługi 

bezpłatne, realizowane w ramach projektu EFS do czerwca 2021 r., z których 

docelowo skorzysta 15 mieszkańców); 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku rekomenduje również utworzenie 

na terenie Miasta Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, ośrodka usług usprawniających dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz realizację usług transportowych 

dla osób niepełnosprawnych; 

 realizowana obecnie oferta dla seniorów i osób niepełnosprawnych  

uczestniczących w projekcie EFS pn. Rozwój Usług Społecznych w Gminie 

Milanówek, będzie dostępna do czerwca 2021 roku, natomiast w roku 2022 

będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem przejęcia finansowania przez 

Miasto. 

3. Praca socjalna i tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną (art. 17 ust 1 pkt 10 i 13 oraz art. 45 i art. 46  Ustawy  

o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku).  

 Praca socjalna stawia przed pracownikami socjalnymi wymagania stałego 

doskonalenia się pracowników socjalnych, którego potrzeba wynika nie tylko  

z tradycyjnie stosowanych metod pracy socjalnej, ale także rozwoju tych 

metod na organizowanie środowiska lokalnego oraz wprowadzaniu metod 

nowatorskich opartych na mediacji środowiskowej i organizowaniu rodzinnych 

grup dyskusyjnych. Ustawa o pomocy społecznej obliguje pracowników 

socjalnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności 

pracy z klientem w związku z czym OPS w Milanówku od maja 2018 roku 

przystąpił do projektu współfinansowanego z EFS w ramach działania  

2.5 skuteczna pomoc społeczna, dotyczącego reorganizacji OPS polegającej  

na rozdzieleniu pracy socjalnej od postepowań administracyjnych. Aktualnie 

trudna sytuacja lokalowa OPS wymaga rozważenia połączenia  

i ustabilizowania lokalizacji jednostki, która obecnie działa w dwóch filiach 

przy ul. Kościuszki 16 siedziba główna i przy ul. Kościuszki 58. 

 W zakresie usług na rzecz wsparcia rodziny w strukturach OPS działa obecnie 

jedna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin (do której uczęszcza 

rotacyjnie w ciągu roku ok 50 dzieci) i w ramach której jest realizowane 
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wsparcie dla dzieci i ich rodzin wywodzących się ze środowisk trudnych  

i marginalizowanych oraz narażonych na wykluczenie społeczne. Istnieje 

jednak ciągła potrzeba rozwoju form pomocy (np. specjalistycznego ośrodka 

wsparcia) na rzecz rodzin z różnymi dysfunkcjami w tym z dysfunkcjami 

zdrowotnymi (w szczególności z rodzinami osób niepełnosprawnych). 

Realizowana aktualnie reorganizacja OPS umożliwi stosowanie  nowatorskich 

metod pracy z dzieckiem i rodziną. 

4. Potrzeby lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku: 

 dla większego usprawnienia pracy oraz w związku z wytyczaniem OPS 

kolejnych zadań do realizacji, wskazane byłoby rozważenie decyzji  

o utworzeniu np. Centrum Rozwoju Usług Społecznych w Milanówku,  

w którym można byłoby połączyć obecnie realizowane działania w obszarze 

lokalnej polityki społecznej, (a jednocześnie osadzić na wiele lat w stałym  

miejscu jednostkę OPS, jako głównego realizatora tych działań) - decyzja ta 

znacznie obniżyłaby koszty związane z utrzymaniem wszystkich działających 

już w Milanówku oraz powstających placówek o charakterze wsparcia 

socjalnego; 

 w obszarze profilaktyki zdrowia i usprawniania OPS rekomenduje 

wybudowanie w 4 punktach miasta siłowi plenerowych
22

.  

W dalszej części przedstawione zostaną projekty i inne działania realizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.  

1. Projekt pn. „Q-współPRACY - Aktywna integracja” – projekt przygotowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku którego celem jest wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Realizacja projektu Q-współPRACY rozpoczęła się w 2018 roku i będzie trwała 

do końca 2019 roku. Projekt ten jest nowym otwarciem dla innowacyjnych 

działań edukacyjnych skierowanych do osób pozostających bez pracy, chcących 

zmienić zatrudnienie i jednocześnie pozostać na milanowskim rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do 45 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym także do osób  

                                                 
22

 Rekomendacje Ośrodka Pomocy Społecznej do działań w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych Milanówka na lata 2019-2022, Milanówek, dnia 08.03.2019 r. 
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z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie miasta Milanówek. Usługi 

edukacyjne aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane przez 

podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie działające w Milanówku.  Wsparcie 

każdego uczestnika projektu ustalane jest na podstawie ścieżki reintegracji  

z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu 

współpracy. Do udziału w projekcie OPS zachęca mieszkańców Milanówka 

korzystających z Programu Żywnościowego realizowanego w Ośrodku Pomocy 

Społecznej oraz osoby długotrwale bezrobotne. Uczestnicy projektu w okresie 

jego realizacji otrzymają wsparcie w wymiarach: społecznym, zawodowym, 

edukacyjnym i zdrowotnym. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.   

2. Projekt unijny pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Milanówek” - 

przewidziany na okres od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. W projekcie  

są realizowane następujące działania: 

 Usługi opiekuńcze usprawniające (dla 60 osób) wykonywane w domu osób 

niesamodzielnych i zależnych, dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Mieszkańcy, 

którzy z powodu wieku, niepełnosprawności  lub innej przyczyny znajdują się 

w sytuacji wymagającej pomocy, mogą skorzystać z: usługi w formie masażu 

usprawniającego mającego na celu normalizację napięcia mięśniowego  

i likwidowanie bólu oraz zwiększenie usprawnienia organizmu niezbędnego  

do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, kinezyterapii 

polegającej  na wykorzystywaniu różnych form ruchu w celu przywrócenia lub 

wzmocnienia ogólnej sprawności organizmu niezbędnej do samodzielnego 

wykonywania czynności samoobsługowych oraz usługi logopedycznej mającej 

na celu przywrócenie lub wzmocnienie możliwości komunikacji społecznej  

u osób zależnych i niesamodzielnych. 

 Usługi opiekuńcze sąsiedzkie (dla 15 osób), których beneficjentami są zarówno 

osoby niesamodzielne i zależne, które dotychczas korzystały okazjonalnie  

z pomocy sąsiadów, a stan ich zdrowia na tyle się pogorszył, że wymagają 

wzmożonej pomocy i nadal z pomocy sąsiedzkiej chcą korzystać, jak również 

sąsiedzi - opiekunowie, którzy za sprawowanie opieki mogą otrzymywać 

gratyfikację finansowa i tym samym poprawić swoja sytuację ekonomiczną. 

Celem realizacji tych usług jest przywrócenie społeczeństwu lokalnemu 
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poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za los drugiego człowieka. Sąsiedzkie 

usługi opiekuńcze polegają między innymi na wspieraniu osoby 

niesamodzielnej i udzielaniu jej pomocy w podstawowych, codziennych 

czynnościach domowych i życiowych. 

 E-usługi (dla 30 osób) skierowane do seniorów i osób niepełnosprawnych, 

którzy podejmą wyzwanie skorzystania z nowych technologii umożliwiających 

monitorowanie zdrowia i swojego funkcjonowania za pomocą noszonej opaski 

monitorującej ciśnienie, tętno, samopoczucie, i za pomocą której w razie 

potrzeby można szybko uzyskać pomoc medyczną lub osoby najbliższej. 

 Milanowski Klub Seniora powstał w 4 punktach miasta tak, aby senior nie 

musiał daleko dojeżdżać. Każdy z tych Klubów może przyjąć ok. 20 seniorów. 

Odbywają się tam zajęcia i spotkania mające wymiar społeczny, aktywizujący  

i prozdrowotny, które będą zależeć od potrzeb i oczekiwać uczestników Klubu. 

Innowacyjnością w działalności Klubu Seniora jest podzielenie oferty na cztery 

bloki tematyczne: aktywny senior, nowoczesny senior, e-senior, społeczny 

senior. 

  „Męska Szopa” jako miejsce integracji międzypokoleniowej, gdzie odbywać 

się będą zajęcia dla seniorów i młodzieży szkolnej – np. zajęcia stolarskie, 

zajęcia ślusarskie. Starsze pokolenie będzie mogło przekazywać młodszemu 

pokoleniu swoje umiejętności poprzez wspólne majsterkowanie. Odbywać się 

będą tam również zajęcia dla kobiet np. z szycia, haftowania. 

 Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, 

której zadaniem jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnych do sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, a tym samym do ograniczenia 

skutków niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawodowej i społecznej 

osób, które utraciły sprawność organizmu. 

3. Nowe technologie dla niepełnosprawnych mieszkańców Milanówka w ramach 

projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego  

ze środków PFRON”. Projekt ten ma na celu usprawnienie procesu aplikowania  

o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. 

Beneficjentami projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, osoby  

z niepełnosprawnościami oraz podmioty działające na ich rzecz. Wraz  
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z wdrożeniem Systemu SOW, realizator projektu umożliwi Beneficjentom 

złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci 

elektronicznej bez potrzeby wychodzenia z domu. Wychodząc naprzeciw tym 

potrzebom, PFRON wyposażył Ośrodek Pomocy Społecznej w dwa urządzenia 

mobilne (tablety) wzbogacone o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny 

informator, dzięki którym pracownicy socjalni Ośrodka będą w stanie 

poinformować swoich podopiecznych o możliwości składania wniosków  

na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, a także udzielać 

pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną. Ponadto, w ramach 

tego projektu zostały uruchomione również szkolenia e-learningowe, szkolenia 

dla jednostek samorządu terytorialnego, portal edukacyjno-informacyjny, 

infolinia, a także kreator – narzędzie ułatwiające dostęp do Systemu. 

4. Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej”,  pozwoli pracownikom  na wdrożenie zmian zmierzających  

do usprawnienia realizacji nowych zadań polegających na rozdzieleniu pracy 

socjalnej od postepowań administracyjnych. Środki finansowe na realizacje 

projektu w całości zapewniło Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   

Cele i kierunki działań miasta Milanówka w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych określone zostały w przyjętej uchwałą Nr 136/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka 

z dnia 31 marca 2016 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Milanówek na lata 2016-2021. Do celów strategicznych i kierunków działań należą: 

1. kompleksowe wsparcie rodzin dysfunkcyjnych 

 wsparcie instytucjonalne rodzin dysfunkcyjnych  

 wsparcie rodzin w funkcjach wychowawczych  

 ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie 

 polepszenie warunków życia dzieci i młodzieży szczególnie  

w obszarach związanych z ich rozwojem, potrzebami i przysługującymi 

im prawami  

 przeciwdziałanie rozpadowi rodziny w sytuacjach kryzysu i przemocy 

zminimalizowanie zjawisk dysfunkcji 

2. system wsparcia osób niepełnosprawnych i długotrwale lub ciężko chorujących 

 wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych  

i długotrwale chorujących 
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 ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych  

 zminimalizowanie negatywnych zjawisk dotyczących środowiska  

i rodzin osób niepełnosprawnych i długotrwale chorujących  

 zwiększenie dostępu do leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej  

 zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom 

starszym i niepełnosprawnym 

3. aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 stała aktywizacja osób bezrobotnych w szczególności osób długotrwale 

bezrobotnych i po 50 roku życia 

 ograniczenie zjawisk uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia  

 wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem  

 przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w rodzinach 

objętych pomocą społeczną  

 podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu zahamowania zjawiska 

marginalizacji 

4. integracja społeczna 

 zwiększenie działań promocyjnych na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego  

 stałe wsparcie poprzez rozwój pracowników instytucji działających  

na rzecz pomocy rodzinie  

 aktywizacja życia społecznego poprzez zwiększenie inicjatyw 

lokalnych 

 wzmacnianie lokalnego sektora pomocy społecznej skuteczna 

współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

Do ważnych zasobów instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku należy: 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Komisariat Policji, 

 Straż Miejska, 

 Placówki oświatowe znajdujące się na terenie Milanówka, 

 Placówki ochrony zdrowia, 
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 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w rodzinie, 

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 

 Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin „Milanowski Promyk”. 

Istotnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest wprowadzona Uchwałą Rady 

Miasta Milanówka nr 337/XXIX/13 z dnia 3 września 2013 roku Milanowska Karta 

Rodziny 3+. Korzystać mogą z niej rodziny (w tym rodziny zastępcze), które wychowują 

minimum trójkę dzieci mających mniej niż 18 lat lub mniej niż 24 lat jeśli kontynuują naukę. 

Posiadanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+ daje członkom rodziny wiele zniżek między 

innymi bezpłatny dostęp do zajęć i warsztatów organizowanych przez Milanowskie Centrum 

Kultury, dostępu do oferty Przedszkola  Nr 1 w Milanówku poprzez zastosowanie 50% zniżki 

od obowiązujących opłat za pobyt, korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej  

w Milanówku,  50% zniżki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wiele 

innych.  

Pomoc rodzinom w Milanówku realizowana jest również poprzez funkcjonujący  

w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich 

Rodzin „Milanowski Promyk”. Głównym celem jego działalności jest pomoc rodzinom- 

zwłaszcza tym, które przejawiają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. W tym miejscu rodziny mogą uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania 

swoich problemów, pokonywania trudności szkolnych, organizowania czasu wolnego 

dzieciom, czy też rozwiązywania problemów wychowawczych. 

Ważną rolę w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznego oraz integracji 

społecznej osób starszych odgrywa Milanowski Klub Seniora. Seniorzy w ramach jego 

działalności mogą skorzystać z różnego rodzaju zajęć sportowych, edukacyjnych, czy też 

imprez okolicznościowych i warsztatów. Dwa razy w tygodniu dla osób starszych  

w Milanówku odbywają się również spotkania grupy samopomocowej Seniorów.  

Na spotkaniach tych seniorzy uczą się języka angielskiego, wymieniają użyteczne informacje, 

dzielą się doświadczeniem, udzielają sobie wsparcia emocjonalnego, czy też wzmacniają 

poczucie własnej wartości.   

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku działa również Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomoc realizowana  

w Punktach polega przede wszystkim na: 
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 prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki            

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, 

 udzielaniu porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym 

uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową  

w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym, 

 opracowywaniu doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej, 

 inicjowaniu interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie 

poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy i powstrzymania przemocy, 

 informowaniu o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc  

w przygotowaniu wniosku do miejskiej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

 przyjmowanie wniosków do miejskiej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

 gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach 

służb  i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla 

rodziny, 

 współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem 

problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy. 

  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku w 2018 roku zatrudnionych było  

37 osób, w tym 2 osoby z kadry kierowniczej, 13 pracowników socjalnych oraz  

22 pozostałych pracowników. Możemy zauważyć znaczy wzrost zatrudnionych pracowników 

socjalnych w porównaniu do lat poprzednich. Ośrodek Społeczny w Milanówku w latach 

2016-2018 spełniał ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub  

1 pracowników socjalny na 50 rodzin i co najmniej 3 pracowników socjalnych. Liczbę osób 

zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2016-2018 przedstawia poniższy 

wykres. 
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Tabela 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Kierownicy, 

dyrektorzy, zastępcy 
2 2 2 

Pracownicy socjalni 8 9 13 

Pozostali pracownicy 27 27 22 

Ogółem 37 32 37 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  

Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2018 roku kształtuje 

się na poziomie 435 rodzin (757 osób w rodzinach). W 2017 roku było to 474 rodzin  

(856 osób w rodzinach), natomiast w 2016 roku – 461 rodzin (827 osób w rodzinie).  

W poniższej tabeli zaprezentowana została ogólna liczba rodzin otrzymujących pomoc 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w latach 2014-2018. Przedstawione dane 

pokazują, iż w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego spadła ogólna liczba rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej o 13%, a także iż w latach 2014-2018 

systematycznie spada ogólna liczba osób w rodzinach, które korzystają z takiej pomocy.  

Wykres 10. Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej w Milanówku w latach 2014-2018 

 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  
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 Wskaźnik deprywacji lokalnej, określający liczbę pobierających świadczenia 

pomocy społecznej na 1 tysiąc mieszkańców w roku 2018 kształtował się na poziomie 3,03%. 

Wskaźnik ten z roku na rok nieco spada. W 2017 roku wynosił 3,46%, a w 2016 roku 3,55%. 

W tabeli poniżej przedstawione zostały powody przyznawania pomocy społecznej dla 

mieszkańców miasta Milanówka w latach 2016-2018. Głównymi powodami przyznawania 

pomocy społecznej w roku 2018 było ubóstwo (175 rodzin), niepełnosprawność (172 rodziny) 

oraz długotrwała i ciężka choroba (142 rodziny).  

Tabela 7. Powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2016-2018 (liczba rodzin) 

 2016 2017 2018 

Ubóstwo 243 222 175 

Niepełnosprawność 220 205 172 

Długotrwała i ciężka choroba 114 135 142 

Bezrobocie 143 121 95 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 
76 63 54 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 44 34 34 

Alkoholizm 54 53 33 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność 23 24 21 

Bezdomność 13 10 16 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
11 10 8 

Zdarzenia losowe 15 12 5 

Narkomania 6 8 4 

Przemoc w rodzinie 6 5 2 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  

3.7. Rynek alkoholowy w mieście Milanówku 

 W 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nakłada ona na gminę obowiązek ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a nie jak dotychczas określenia limitów 

punktów sprzedaży. W 2018 roku ustalono więc maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w Mieście: 
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 poza miejscem sprzedaży: 

 o wartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 30 zezwoleń,  

 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  30 zezwoleń, 

 o zawartości powyżej 18% alkoholu – 30 zezwoleń, 

 razem – 90 zezwoleń. 

 w miejscu sprzedaży: 

 o wartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 15 zezwoleń,  

 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  15 zezwoleń, 

 o zawartości powyżej 18% alkoholu – 5 zezwoleń, 

 razem -  35 zezwoleń. 

W roku 2018 wartość alkoholu sprzedanego na terenie Miasta wyniosła 17 570 724 zł. 

W 2017 roku jego wartość była mniejsza – alkohol został sprzedany na kwotę 16 875 848 zł, 

tj. o 694 876 zł mniej, natomiast w 2016 roku wartość sprzedanego alkoholu kształtowała się 

na poziomie 17 756 716 zł. 

Rysunek 4. Wartość sprzedanego na terenie miasta Milanówka alkoholu w latach  

2016-2018 

 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 

Łączna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w 2018 kształtowała się na poziomie 23 punktów (w 2017 roku 

były to 24 punkty, a w 2016 roku 28), natomiast przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na poziomie 10 punktów (w 2017 roku 12 punktów, a w 2016 roku 10). Dane  

w tym zakresie zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

2016 17 756 716  

2017 16 875 848  

2018 17 570 724  
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Tabela 8. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Milanówku  

w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 
28 24 23 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 
10 12 10 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 

W 2018 roku zostało wydanych 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 10 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Tabela 9. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście Milanówku  

w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 
31 22 13 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 
3 10 10 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 

3.8. Problemy społeczne – analiza danych zastanych  

3.8.1. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 

 Działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

określone są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek  

na 2019 r. przyjętym uchwałą Nr 21/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 

roku. Stosując dyspozycję 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i art. 10 ust. 4-5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, realizację Programu 

powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milanówku. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2019 r. zakłada realizację 

następujących zadań: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 
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 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią oraz 

przemocą oraz działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury 

spożycia alkoholu na terenie miasta. 

Działania podejmowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powinny być 

realizowane we współpracy z:  

 Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komisariatem Policji w Milanówku, 

 Strażą Miejską w Milanówku, 

 Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, 

 Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Milanówek, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Grodzisku Mazowieckim, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, 

 Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, 

 Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, 

 Środowiskowym Klubem Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, 

 Stowarzyszaniem Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, 

 Grupą AA „MILA”, 
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 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 organizacjami pozarządowymi, 

 Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Krajowym Biurem ds. Zapobiegania Narkomanii
23

. 

Z powodu alkoholizmu pomoc otrzymały w 2018 roku 33 rodziny – w porównaniu do 

roku poprzedniego ich liczba spadła, aż o 20 rodzin. Z powodu narkomanii pomoc otrzymały 

4 rodziny – nastąpił spadek w porównaniu do roku 2017 o 4 rodziny. Łącznie z powodu 

uzależnień w 2018 roku z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało  

37 rodzin, natomiast w roku poprzednim 61 rodzin.  

Tabela 10.Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu  

i narkomanii w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Alkoholizm 54 53 33 

Narkomania 6 8 4 

Ogółem 60 61 47 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca  

w Milanówku według stanu na koniec 2018 roku liczyła 7 członków. W 2018 roku jej 

członkowie przeprowadzili z osobami uzależnionymi od alkoholu 70 rozmów oraz  

16 rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Jednocześnie w omawianym 

roku Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce uzależnienia wobec 9 osób uzależnionych od alkoholu oraz 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec  

7 osób. Dane dotyczące działań MKRPA w Milanówku podejmowanych wobec osób 

uzależnionych w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Mieście Milanówek na 2019 r. przyjęty uchwałą Nr 21/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 

roku. 
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Tabela 11. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Milanówku wobec osób uzależnionych w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

liczba osób uzależnionych z którymi przeprowadzono rozmowy 78 37 70 

liczba członków rodzin osób uzależnionych, z którymi przeprowadzono 

rozmowy 
126 54 16 

liczba osób w stosunku do których podjęto czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce leczenia uzależnienia 

102 8 9 

liczba osób, wobec których wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego 
10 11 7 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 

 Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie  

w funkcjonującym na terenie miasta Milanówka Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla 

Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar 

Przemocy. W Punktach tych w 2018 roku pracowało 9 osób, w tym 2 specjalistów 

psychoterapii uzależnień, 2 psychologów udzielających konsultacji dla dzieci, młodzieży  

i rodziców, 1 prawnik, 2 certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz 2 osoby do pierwszego kontaktu w PIK. 

Z danych za okres styczeń-kwiecień 2019 wynika, że ogólna liczba udzielonych 

konsultacji w tym okresie czasu kształtowała się na poziomie 389, w tym zostało 

udzielonych:  

 66 konsultacji dla osób nadużywających alkohol (średnio 16,5 konsultacji 

miesięcznie),  

 83 konsultacje dla członków rodziny osoby nadużywającej alkohol (średnio  

20,75 konsultacji miesięcznie),  

 37 konsultacji dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,  

 17 konsultacji dla osób zażywających narkotyki.  

W 2018 roku natomiast udzielone zostały łącznie 1 343 konsultacje  

w tym: 

 135 konsultacji dla osób nadużywających alkohol (średnio 11,25 konsultacji 

miesięcznie), 

 172 konsultacje dla członków rodziny osoby nadużywającej alkohol (średnio  

14,3 konsultacji miesięcznie), 
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 73 konsultacje dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, 

 26 konsultacji dla osób zażywających narkotyki. 

W porównaniu do 2017 roku, w 2018 roku wzrosła liczba udzielonych konsultacji dla 

osób nadużywających alkohol, które zgłosiły się do Punktu. Podobnie wzrosła liczba 

konsultacji dla członków rodziny osoby nadużywającej alkohol. Zmalała z kolei liczba 

udzielonych konsultacji dla zgłaszających się po pomoc Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz 

osób zażywających narkotyki. W 2017 roku w Punkcie udzielono łącznie 1 519 konsultacji  

w tym: 

 122 konsultacje dla osób nadużywających alkohol (średnio 10,1 konsultacji 

miesięcznie),  

 187 konsultacji dla członków rodziny osoby nadużywającej alkohol (średnio  

15,5 konsultacji miesięcznie),  

 46 konsultacji dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,  

 46 konsultacji dla osób zażywających narkotyki.  

Tabela 12. Liczba udzielonych konsultacji osobom zgłaszających się do Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego w Milanówku z powodu uzależnień od początku  

2017 roku do końca kwietnia 2019 roku 

 

2017 2018 

styczeń-

kwiecień 

2019 

Osoby nadużywające alkohol 122 135 66 

Członkowie rodziny osoby nadużywającej alkohol 187 172 83 

Dorosłe Dzieci Alkoholików 46 73 37 

Osoby nadużywające narkotyki 46 26 17 

Źródło: Dziennik konsultacji Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich 

Rodzin oraz Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy - podsumowanie roczne 

W ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Milanówku prowadzone były 

grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, w których w 2017 roku podczas 120 godzin 

spotkań grupowych uczestniczyło od 7 do 12 osób. Na terenie Milanówka odbywają się 

również spotkania Anonimowych Alkoholików -  Grupa AA MILA.  

Pomoc osobom uzależnionym realizowana jest również poprzez funkcjonowanie 

Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „QUO VADIS”. Do celów działalności tego 

Stowarzyszenia należy: 

 dawanie dobrego przykładu innym oraz tworzenie w społeczeństwie wzorów 

zdrowego stylu życia, 
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 doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia, 

 niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom  

w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy  

w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,  

 prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie wiedzy  

o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości 

na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży, 

 niesienie pomocy rodzinom osób uzależnionych w celu uzyskania 

samowystarczalności,  

 wsparcie i doskonalenie umiejętności osób, które pomagają innym zwłaszcza 

osobom mającym problemy związane z chorobą alkoholową,  

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia 

pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem alkoholu. 

Dane z Komisariatu Policji w Milanówku 

Dane dotyczące liczby osób nietrzeźwych w miejscach publicznych na terenie miasta 

Milanówka w latach 2016-2018 przedstawiają się następująco:  

 w 2018 roku do izby wytrzeźwień przewiezionych zostało 49 osób i nie została 

zatrzymana żadna osoba nietrzeźwa w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach 

policyjnych,  

 w 2017 roku do izby wytrzeźwień nie została przewieziona żadna osoba, a 38 osób 

zostało zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych, 

 w 2016 roku do izby wytrzeźwień nie została przewieziona żadna osoba, a 25 osób 

zostało zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych. 

Z danych zebranych z Komisariatu Policji w Milanówku wynika, iż od początku 2019 

roku do końca kwietnia 2019 roku, zatrzymanych zostało 6 nietrzeźwych kierujących 

rowerem oraz 7 nietrzeźwych kierujących pojazdem mechanicznym. W 2018 roku natomiast 

odnotowano 16 nietrzeźwych rowerzystów oraz 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami 

mechanicznymi. Dane w tym zakresie w latach 2016-2019 przedstawione zostały w tabeli 

poniżej. 
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Tabela 13. Nietrzeźwi kierujący w latach 2016-2019 na terenie miasta Milanówka 

Kategorie 2016 2017 2018 
2019  

(do 30 kwietnia) 

Rowerzyści 7 18 16 6 

Kierowcy poj. mechanicznych 21 12 19 7 

Źródło: Komisariat Policji w Milanówku  

 Z danych przekazanych przez Komisariat Policji w Milanówku wynika również,  

iż w 2019 (stan na koniec 30 kwietnia) odnotowano 9 przestępstw związanych z narkotykami. 

W 2018 roku liczba przestępstw stwierdzonych z tego powodu kształtowała się na poziomie 

14, w 2017 roku było ich nieco więcej - 27, z kolei w 2016 - 21. Przestępstwa związane  

z narkotykami według stanu na koniec kwietnia 2019 roku, stanowiły 10,1% wszystkich 

stwierdzonych ogółem przestępstw. W 2018 stanowiły 7,8%, w 2017 roku – 15,3%, z kolei  

w 2016 roku – 12,1%. W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz wszystkich 

stwierdzonych na terenie miasta Milanówka przestępstw od początku 2016 roku do  

30 kwietnia 2019 roku.  

Tabela 14. Przestępstwa stwierdzone na terenie Milanówka w latach 2016-2019  

(do 30 kwietnia) 

Kategorie 2016 2017 2018 
2019 

(do 30 kwietnia) 

Ogółem (pełen katalog przestępstw) 173 176 178 89 

Kryminalne 134 108 138 74 

Gospodarcze 15 40 16 4 

Znęcanie się 2 4 4 3 

Kradzieże 29 26 26 13 

Włamania 21 11 14 6 

Rozbójnicze 5 1 1 0 

Narkotyki 21 27 14 9 

Niszczenie rzeczy 8 7 15 2 

Bójka i pobicie 0 0 0 2 

Uszczerbek na zdrowiu 2 2 1 1 

Kradzież samochodu 2 0 2 1 

Alimenty 1 3 36 21 

Źródło: Komisariat Policji w Milanówku  
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3.8.2. Przemoc w rodzinie 

 Przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, które ma na celu 

kontrolowanie  podporządkowanie ofiary. Definicja przemocy w rodzinie wg ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że: „przemoc w rodzinie 

należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa albo dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby  

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narażające szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą”.  

Przemoc jest jednym ze zjawisk współwystępujących z innymi problemami 

funkcjonowania rodziny. W celu rozwiązania problemu przemocy jest potrzeba 

podejmowania interwencji socjalnej i psychologicznej niezależnie od możliwości 

podejmowania działań prawnych. Działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie powołany Zarządzeniem Nr 33/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia  

14 lutego 2017 r. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  

pomocy w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
24

. 

Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar 

przemocy zawarte zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 

przyjętym uchwałą Nr 137/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 roku.  

Do celów strategicznych Programu należy: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Milanówek, 

                                                 
24

 http://milanowek.naszops.pl/zespo-interdyscyplinarny 
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 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

 zwiększenie dostępności pomocy i zwiększenie skuteczności ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie
25

. 

Cele operacyjne zawarte w Programie są następujące: 

 diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Milanówek, 

 podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zapewnienie pomocy rodzinom w których występuje przemoc z uwzględnieniem 

potrzeb wszystkich członków rodziny, 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomaganiem w sytuacji jej wystąpienia, 

 współpraca różnych instytucji w celu ograniczenia skutków występowania 

przemocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie
26

. 

Realizatorami zadań zawartych w Programie są: 

 Burmistrz Miasta Milanówka, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, 

 Komisariat Policji w Milanówku, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Placówki oświatowe, 

 Placówki ochrony zdrowia, 

 Straż Miejska, 

 Kuratorzy Sądowi, 

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w rodzinie, 

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 

 Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin „Milanowski Promyk”, 

 organizacje pozarządowe
27

. 

                                                 
25

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Milanówek na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Nr 137/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia  

31 marca 2016 roku. 
26

 Tamże. 
27

 Tamże. 
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W przypadku doświadczenia problemu przemocy mieszkańcy Milanówka po pomoc 

mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, czy też Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy.  

Według danych pozyskanych z Punkty Informacyjno-Konsultacyjnego za okres 

styczeń-kwiecień 2019 rok, w tym okresie czasu zostało udzielonych: 

 97 konsultacji dla osób doświadczających przemocy (średnio 24 konsultacje  

na miesiąc),  

 17 konsultacji dla osób stosujących przemoc,  

 38 konsultacji dla osób mających problemy prawne w związku z przemocą.  

W 2018 roku dane w tym zakresie przedstawiają się następująco:  

 w Punkcie zostało udzielonych 359 konsultacji dla osób doświadczających 

przemocy (średnio 29 konsultacji na miesiąc),  

 27 konsultacji dla osób stosujących przemoc, 

 93 konsultacje dla osób mających problemy prawne w związku ze stosowaniem 

przemocy.  

W 2017 roku liczba konsultacji udzielonych osobom zgłaszającym się do Punktu  

z powodu doświadczania przemocy była w porównaniu do roku 2018 większa. W tym okresie 

czasu udzielono: 

 372 konsultacje osobom doświadczającym przemocy (średnio 31 konsultacji na 

miesiąc), 

 30 konsultacji osobom stosującym przemocy, 

 82 konsultacje osobom mającym problemy prawne związane z przemocą. 

Tabela 15. Liczba udzielonych konsultacji osobom zgłaszającym się do Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego w Milanówku z powodu przemocy w okresie od stycznia 

2017 roku do końca kwietnia 2018 roku 

 2017 2018 

Styczeń-

kwiecień  

2019 

Liczba osób doświadczających przemocy 372 359 97 

Liczba osób stosujących przemoc 30 27 17 

Liczba osób mających problemy prawne związane z przemocą 82 93 11 

Źródło: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie oraz Punkt Informacyjno 

– Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 
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Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Milanówku dotyczące przemocy w rodzinie w latach 2016-2018 przedstawiają się 

następująco:  

 w 2016 roku MKRPA skontaktowała się z 9 osobami doznającymi przemocy  

w rodzinie, 4 osobami stosującymi przemoc oraz 9 osobami będącymi świadkami 

przemocy w rodzinie; 

 w 2017 roku MKRPA skontaktowała się z 11 osobami doznającymi przemocy  

w rodzinie, 5 osobami stosującymi przemoc; 

 w 2018 roku MKRPA skontaktowała się z 9 osobami doznającymi przemocy  

w rodzinie, 3 osobami stosującymi przemoc oraz 9 osobami będącymi świadkami 

przemocy w rodzinie, 

Tabela 16. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

związane z przemocą w rodzinie w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie z którymi się kontaktowano  9 11 9 

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie z którymi się kontaktowano 4 5 3 

Liczba świadków przemocy w rodzinie z którymi się kontaktowano 9 0 0 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych PARPA-G1 

Działania związane z przemocą w rodzinie podejmowali również funkcjonariusze 

Policji w Milanówku. Według przekazanych przez Komisariat Policji informacji w okresie  

od 01.01.2016 roku do 30.04.2019 roku, Policja przeprowadziła 234 interwencje związane  

z przemocą w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa 

się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty  

 ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciele podmiotów wyżej wymienionych, realizują procedurę „Niebieskie Karty”  

w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” 

następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku 
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prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy 

wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, bądź 

przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

Dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w mieście Milanówku przedstawiają 

się następująco: według Sprawozdań z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek  

na lata 2016 – 2020 oraz informacji zawartych w Programie wspierania rodziny 2019-2021: 

 w 2018 roku wszczętych zostało 15 procedur „Niebieskie Karty”  

- 13 założonych przez funkcjonariuszy Policji, 1 przez pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, a 1 przez lekarza, natomiast 

zakończono 12 procedur - 3 z powodu zakończenia przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowania indywidualnego planu pomocy, a 9 przez brak zasadności  

co do dalszych działań; w 2018 roku kontynuowano 6 procedur „Niebieskie Karty” 

rozpoczętych w 2017 roku; 

 w 2017 roku wszczęto zostało 17 procedur „Niebieskie Karty” – 13 założonych 

przez funkcjonariusza Policji, 3 przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku oraz 1 przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Brwinowie, natomiast zakończono 19 procedur,  

w tym 12 na skutek zrealizowania indywidualnego planu pomocy oraz  

7 na skutek braku zasadności podejmowania dalszych działań; w 2017 roku 

kontynuowano 9 procedur „Niebieskie Karty” rozpoczętych w roku 2016; 

 w 2016 roku zostało wszczętych 5 procedur „Niebieskie Karty” - 4 założone zostały 

przez Komisariat Policji, 1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milanówku, zakończono 15 procedur – 9 z powodu zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy, 6 na skutek braku zasadności podejmowania 

dalszych działań; w 2016 roku kontynuowano 19 procedur „Niebieskie Karty”  

z poprzedniego roku.  
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Wykres 11. Dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” na terenie miasta Milanówek 

w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wszczętych procedur 5 17 15 

Zakończonych procedur 15 19 12 

Kontynuowanych procedur  19 9 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z Realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Milanówek na lata 2016 – 2020 oraz Programie wspierania rodziny 2019-2021 

3.9. Działania profilaktyczne  

 

 Na terenie miasta Milanówka prowadzone są rożnego rodzaju działania profilaktyczne 

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, mające na celu zapobieganie 

uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Poniżej przedstawione zostały niektóre działania 

profilaktyczne realizowane w roku 2018 wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców Miasta. 

Dzieci i młodzież 

1. Program profilaktyczny Milanowska Młodzież mówi NIE – „NIE! 

Uzależnieniom” – prowadzony przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku w milanowskich szkołach, na temat zagrożeń związanych  

z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Programem 

zostało objętych dotychczas 266 uczniów. 

2. Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji 

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego 

przez PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN. 

3. Działania edukacyjne dla rodziców – warsztaty, wywiadówki profilaktyczne oraz 

spotkania mające na calu wzmacnianie funkcji wychowawczej. 

4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 

5. Organizacja kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych dla dzieci  

z rodzin dotkniętych problemami uzależnień, ubóstwa, przemocy, czy też 

niewydolności wychowawczej. 

6. Realizacja programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej  

Nr 1 dotyczących tematyki związanej z agresją: „Agresji mówimy NIE”, „Złość dla 

nastolatka”, Stop agresji – odpowiedzialność młodego człowieka w świetle prawa”, 
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„Uczucia, jak sobie radzić z emocjami?” i „Wartości w życiu – postawa agresywna, 

uległa i asertywna”, w których brało udział łącznie 1 417 uczniów i 67 nauczycieli, 

prowadzone przez pedagogów, wychowawców klas oraz policję. 

7. Realizacja 16 programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 zakresu 

podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  

i przeciwdziałania przemocy, z czego 3 programy były skierowanie do nauczycieli, 

w których wzięło udział 907 uczniów. 

8. Warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli pt. „Narkotyki i dopalacze, co warto 

wiedzieć? Rozpoznawanie zachowań zasady bezpieczeństwa”. 

9. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców „Twoje dziecko w sieci” oraz spotkanie 

profilaktyczne „Dopalacze – droga bez powrotu”, które były otwarte dla wszystkich 

rodziców. 

10. Pogadanka z uczniami I-III klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 na temat 

bezpieczeństwa przed feriami szkolnymi „Bezpieczne wakacje” z reprezentantem 

Straży Miejskiej – rozmowa o zasadach bezpieczeństwa oraz przypomnienie 

numerów alarmowych. 

11. Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” 

oraz szkolenia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. 

12. Warsztaty dotyczące cyberprzemocy w Grodziskim Centrum Kultury. 

13. Koncert profilaktyczny dla uczniów gimnazjum grup PAT – Niećpa oraz Ewy 

Farny. 

14. Warsztaty dla nauczycieli na temat „Zespół dziecka krzywdzonego”. 

Dorośli mieszkańcy  

1. Rozpowszechnienie 30 materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym 

dotyczących przeciwdziałania przemocy przez MKRPA w Milanówku. 

2.  Rozpowszechnienie 150 materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym 

dotyczących przeciwdziałania przemocy na Komisariacie Policji w Milanówku. 

3. Organizacja szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz sprzedawców, w których wzięło udział 30 osób. 

4. Prowadzenie edukacji społecznej na temat bezpieczeństwa na drogach poprzez 

wydawanie ulotek, plakatów, udział w kampaniach lokalnych na rzecz 

bezpieczeństwa na drogach. 
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5. Współpraca przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej ze Strażą Miejską  

i Policją w ramach akcji dotyczącej trzeźwości na drogach, np. Akcja Trzeźwy 

Poranek, Akcja Znicz itp. 

6. Do działań profilaktycznych skierowanych dla dorosłych należy również 

działalność PIK oraz rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących 

uzależnień i problemów z nim związanych.   
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4. Badanie dorosłych mieszkańców na terenie  miasta Milanówka 

 niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki badania 

przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców miasta Milanówka. 

Zbadaniu poddane zostały takie kwestie jak: problem uzależnień od substancji, 

uzależnień behawioralnych, problem przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy, a także 

sposoby spędzania czasu wolnego przez dorosłych mieszkańców Miasta i ich opinia 

względem substancji psychoaktywnych oraz przemocy.  

4.1. Struktura badanej próby  

W badaniu diagnozującym lokalne zagrożenia społeczne na terenie miasta Milanówka 

wzięło udział 130 mieszkańców. Ponad  połowę respondentów stanowią kobiety (73%), 

natomiast 27% badanej społeczności to mężczyźni.  

Wykres 12. Płeć: 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iż badani mieszkańcy są mocno 

zróżnicowani pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowią respondenci między  

26-35 rokiem życia (34%). 28% to ankietowani między 46-55 rokiem życia, 22% między  

36-45 rokiem życia, 5% to badani mający mniej niż 25 lat, kolejne 5% ma między 56-65 lat, 

natomiast 6% powyżej 65 lat.  
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Wykres 13. Wiek: 

 

Strukturę badanej próby rozpatrywaliśmy również ze względu na wykształcenie 

respondentów. Możemy zauważyć, iż 7% badanych legitymuje się wykształceniem 

zawodowym, 53% ukończyło szkołę średnią lub pomaturalną, 39% ma wykształcenie wyższe, 

natomiast 1% zakończyło swoją edukację na szkole podstawowej. 

Wykres 14. Wykształcenie: 

 

Rodzaj zatrudnienia badanej populacji przedstawia się następująco: przeważająca 

część ankietowanych osób deklaruje, że pracuje w przedsiębiorstwie prywatnym (58%), ale 

znaczny odsetek badanych zatrudniony jest również w instytucji publicznej - rządowej lub 

samorządowej (31%). 5% stanowią respondenci prowadzący własną działalność gospodarczą, 

4% to osoby będące na emeryturze/rencie, natomiast 2% to badani będący osobami 

bezrobotnymi. 
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Wykres 15. Miejsce zatrudnienia: 

 

Analiza sytuacji materialnej badanej grupy pokazuje, że większość mieszkańców jest  

z niej zadowolona - 68% ocenia ją jako dobrą, a 2% jako bardzo dobrą. 28% opisuje swoją 

sytuację materialną jako ani dobrą, ani złą i tylko 2% jako złą. 

Wykres 16. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 

Stan cywilny badane populacji przedstawia się następująco: nieco ponad  

połowa mieszkańców biorących udział w badaniu jest zamężna/żonaty (56%),  

18% to panny/kawalerowie, 12% wdowy/wdowcy, 8% zadeklarowało bycie w nieformalnym 

związku, natomiast 6% stanowią osoby rozwiedzione. 
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Wykres 17. Stan cywilny: 

 

4.2. Sposoby spędzania czasu wolnego przez dorosłych mieszkańców  

 W zamierzeniu przeprowadzonych w mieście Milanówku badań ankietowych była 

między innymi identyfikacja sposobów spędzania czasu wolnego przez dorosłych 

mieszkańców. Poprosiliśmy respondentów więc o określenie w jaki sposób spędzają swój 

wolny czas. Zebrany materiał badawczy pokazał, że ankietowani najczęściej spędzają czas  

z rodziną, dziećmi - bardzo często robi to aż 31%, a często 42%. Znaczny odsetek 

respondentów wskazał również na bardzo częste podejmowanie takich aktywności jak: 

słuchanie muzyki (16%), granie w gry komputerowe oraz korzystanie z Internetu  

(15%). Badani mieszkańcy często oprócz słuchania muzyki oraz spędzania czasu z rodziną - 

oglądają telewizję (43%), spotykają się ze znajomymi (33%), odpoczywają (33%) oraz 

realizują swoje zainteresowania, hobby (33%). Żaden z respondentów nie podał  

w odpowiedzi „inne” innych form aktywności. 

Tabela 17. Jak często spędza Pan/i swój czas wolny w następujący sposób: 

  Bardzo często Często Czasami Rzadko Nigdy 

Spędzam czas z rodziną, dziećmi 31% 42% 18% 7% 3% 

Słucham muzyki 16% 37% 28% 18% 2% 

Gram w gry komputerowe, korzystam z Internetu 15% 22% 22% 25% 15% 

Wykonuje prace w domu, majsterkuję, zajmuję 

się samochodem 13% 18% 42% 10% 18% 

Chodzę na spacery 11% 21% 40% 24% 5% 

Czytam książki, gazety, artykuły itp. 10% 28% 44% 17% 2% 
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Spotykam się ze znajomymi 8% 33% 38% 18% 3% 

Odpoczywam (śpię, leżę) 8% 33% 35% 22% 2% 

Uprawiam sport 8% 19% 25% 40% 8% 

Wyjeżdżam na wycieczki 3% 18% 44% 31% 4% 

Wychodzę do kina, teatru, na wystawę, koncert 

itp. 3% 9% 33% 50% 5% 

Oglądam telewizję 2% 43% 28% 21% 5% 

Realizuje moje zainteresowania, hobby 2% 33% 44% 17% 4% 

Chodzę na imprezy do kawiarni, pubu, klubu, na 

dyskotekę 2% 13% 35% 33% 16% 

Uczę się, doskonalę swoje kwalifikacje zawodowe 0% 18% 25% 49% 7% 

Robię coś innego brak odpowiedzi respondentów 

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

W dalszej kolejności spytaliśmy badanych mieszkańców o to, czy spędzają swój 

wolny czas w taki sposób w jaki chcą. Możemy zauważyć, iż większość respondentów 

udzieliło na to pytanie twierdzącej odpowiedzi. Z deklaracji 26% mieszkańców wynika 

natomiast, iż w czasie wolnym nie robią tego co chcą (tj. 34 osób). 

Wykres 18. Czy spędza Pan/i swój wolny czas w taki sposób, w jaki Pan/i chce? 

 

Na poniższe pytania odpowiadali tylko ci mieszkańcy, którzy stwierdzili, iż nie spędzają 

swojego czasu wolnego w taki sposób w jaki chcą. 

 Spytaliśmy badanych mieszkańców o to dlaczego nie spędzają swojego czasu wolnego 

w taki sposób, w jaki chcą. Ankietowani najczęściej podawali, iż powodem tego jest brak 

czasu - wskazało na to większość osób. Wśród odpowiedzi mieszkańców pojawiły się 
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również takie powody jak brak pieniędzy, obowiązki rodzinne oraz odczuwanie po pracy 

zmęczenia. 

 Mieszkańcy, którzy stwierdzili, iż nie spędzają swojego wolnego czasu w taki sposób 

w jaki chcą, zostali poproszenie również o wskazanie, w jaki sposób chcieliby go spędzać. 

Możemy zauważyć, iż najwięcej odpowiedzi padło na wyjeżdżanie na wycieczki (20 osób) 

oraz czytanie książek, gazet, artykułów itp. (19 osób), ale znaczna część respondentów 

wskazała również na spotykanie się ze znajomymi (16 osób), wychodzenie do kina, teatru,  

na wystawę, koncert itp. (14 osób), spędzanie czasu z dziećmi (12 osób), słuchanie muzyki  

(11 osób) oraz odpoczywanie (10 osób). Żadna z odpowiedzi nie padła natomiast  

na wykonywanie prac w domu, majsterkowanie, zajmowanie się samochodem, granie w gry 

komputerowe i korzystanie z Internetu. 

Tabela 18. W jaki sposób chciał(a)by Pan/i spędzać swój czas wolny? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Wyjeżdżać na wycieczki 63% 20 

Czytać książki, gazety, artykuły itp. 59% 19 

Spotykać się ze znajomymi 50% 16 

Wychodzić do kina, teatru, na wystawę, 

koncert itp. 44% 14 

Spędzać czas z rodziną, dziećmi 38% 12 

Słuchać muzyki 34% 11 

Odpoczywać (spać, leżeć) 31% 10 

Oglądać telewizję 19% 6 

Uprawiać sport 19% 6 

Chodzić na spacery 19% 6 

Realizować swoje zainteresowania, hobby 19% 6 

Uczyć się, doskonalić swoje kwalifikacje 

zawodowe 19% 6 

Chodzić na imprezy do kawiarni, pubu, klubu, 

na dyskotekę itp. 13% 4 

Inne 6% 2 

Grać w gry komputerowe, korzystać z Internetu 0% 0 

Wykonywać prace w domu, majsterkować, 

zajmować się samochodem 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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4.3. Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych  mieszkańców 

Problemy  związane z używaniem alkoholu, występują zarówno w obszarze zdrowia 

fizycznego jak i psychicznego. Negatywne konsekwencje dotykają nie tylko osoby 

uzależnione, ale także ich rodziny i osoby w środowisku lokalnym. Oprócz tego,  

że alkoholizm jest często przyczyną przemocy domowej, powoduje wiele szkód społecznych, 

takich jak zakłócanie porządku publicznego, przemoc, ubóstwo czy bezrobocie. W celu 

zapobiegania niekorzystnym konsekwencjom z tym związanych, konieczne jest sprawdzenie 

skali problemu wśród dorosłych ludzi oraz na tej podstawie zaprojektowanie działań 

profilaktycznych.  

Kolejna część pytań, skierowanych do dorosłych mieszkańców miasta Milanówek 

dotyczyła spożywania alkoholu. Dorosłym mieszkańcom zadano pytanie o to, jak często 

spożywają alkohol. Wyniki przedstawiają się następująco: abstynencję zadeklarowało  

25% mieszkańców (tj. 32 osoby), 28% zadeklarowało sięganie po alkohol kilka razy w roku, 

33% pije kilka razy w miesiącu, natomiast 15% kilka razy w tygodniu.  

Wykres 19. Jak często spożywa Pan/i alkohol? 

 

Na kolejne pytania dotyczące spożywania alkoholu odpowiedź mogły udzielić tylko te 

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

 W dalszej kolejności spytaliśmy respondentów, którzy w poprzednim pytaniu 

zadeklarowali, iż piją alkohol o to ile mieli  lat, kiedy po raz pierwszy go spożyli. Najwięcej 

odpowiedzi padło na przedział wiekowy 16-25 lat (84 osoby). 12 respondentów miało 

wówczas mniej niż 15 lat, natomiast 2 badanych między 26, a 35 lat. 
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Tabela 19. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy spożył/a Pan/i alkohol? 

Odpowiedź 
% 

Liczba 

odp. 

  mniej niż 15 lat 12% 12 

  16-25 lat 86% 84 

  26-35 lat 2% 2 

  36-50 lat 0% 0 

  51-60  lat 0% 0 

  więcej niż 61 lat 0% 0 

Następne pytanie dotyczyło rodzaju napoju alkoholowego, który mieszkańcy Miasta 

piją najczęściej. Większość ankietowanych wskazało na piwo (51 osób), ale znaczna część 

ankietowanych często sięga również po wino (48 osoby) oraz wódkę (41 osób). Nieco mniej 

popularne w wyborze dorosłych mieszkańców miasta Milanówka są: likiery (8 osób), alkohol 

własnej roboty (4 osoby) oraz nalewki (2 osoby). W odpowiedzi „inne” 2 mieszkańców 

podało, iż często piją również whisky. 

Tabela 20. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej? 

Odpowiedź 
% 

Liczba 

odp. 

  piwo 53% 51 

  wino 49% 48 

  wódka 42% 41 

  likiery 8% 8 

  inne 7% 7 

  alkohol własnej roboty 4% 4 

  nalewki 2% 2 

  alkohol spoza legalnego źródła 0% 0 

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

W kolejnym pytaniu, mieszkańcy deklarujący spożywanie alkoholu, zostali poproszeni  

o wskazanie z jakich powodów po niego sięgają. Większość respondentów (spośród tych 

spożywających alkohol) jako powód podaje picie dla towarzystwa (53 osoby). W dalszej 

kolejności badani wskazywali na przyczyny takie jak: walory smakowe (33 osoby), chęć 

lepszej zabawy (13 osób) oraz wpływ znajomych (11 osób). Najmniej odpowiedzi padło 

natomiast na chęć złagodzenia stresu (6 osób). 
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Tabela 21. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol? 

Odpowiedź 
% 

Liczba 

odp. 

  dla towarzystwa 54% 53 

  bo lubię jego smak 34% 33 

  brak konkretnego powodu 22% 22 

  chęć lepszej zabawy 13% 13 

  pod wpływem znajomych 11% 11 

  by złagodzić stres 6% 6 

  inne 2% 2 

  by zapomnieć o problemach 0% 0 

  aby zmniejszyć objawy kaca 0% 0 

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

 W badaniu diagnozującym lokalne zagrożenia społeczne w mieście Milanówku 

interesowało nas również to, czy mieszkańcy spożywający alkohol doświadczyli z tego 

powodu jakiś szkód i negatywnych konsekwencji. Na podstawie zebranych w procesie 

badawczym danych możemy zauważyć, iż większość respondentów nie miało w związku  

z tym żadnych problemów (91 osób). 5 mieszkańców doznało natomiast problemów 

rodzinnych, z kolei 1 osoba problemów zdrowotnych. 

Tabela 22. Czy w związku ze spożywaniem przez Pana/ią alkoholu, doświadczył/a Pan/i 

któregoś z niżej wymienionych problemów? 

Odpowiedź % Liczba 

odp. 

  nie doświadczyłem/am żadnych problemów 93% 91 

  problemy rodzinne 5% 5 

  problemy zdrowotne 1% 1 

  inne 1% 1 

  problemy w pracy 0% 0 

  problemy finansowe 0% 0 

  problemy z prawem 0% 0 

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

Kolejne pytania zostały zadane wszystkim respondentom, a nie tylko tym, którzy 

zadeklarowali spożywanie alkoholu. 
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 Badani mieszkańcy zostali poproszeni również o ustosunkowanie się do kilku 

stwierdzeń dotyczących spożywania alkoholu. W poniższej tabeli przedstawione zostały 

odpowiedzi respondentów. Możemy zauważyć, że: 

 13% badanych uważa, że alkohol jest dobrym lekarstwem na sen, a 12% nie ma 

na ten temat wiedzy; 

 75% respondentów jest zdania, iż okazjonalne spożywanie alkoholu nie uzależnia, 

z kolei 4% stwierdziło, że nie ma na ten temat wiedzy; 

 50% badanych sądzi, że osoby z problemem alkoholowym piją codziennie, 

natomiast brak wiedzy w tym zakresie zadeklarowało 10%; 

 w opinii 16% alkohol w piwie jest mniej szkodliwy, niż w wódce, a 18% nie ma 

na ten temat wiedzy; 

 według 12% nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy na kacu, z kolei  

4% stwierdziło, że nie ma na ten temat wiedzy; 

 18% mieszkańców stwierdziło, że alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci, 

natomiast 14% nie ma na ten temat wiedzy; 

 15% respondentów jest zdania, iż picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety 

w ciąży nie ma wpływu na rozwój dziecka, natomiast brak wiedzy w tym zakresie 

zadeklarowało 5%. 

Tabela 23. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi 

alkoholu. 

  ZGADZAM 

SIĘ 

NIE ZGADZAM 

SIĘ 

NIE 

WIEM 

Alkohol jest dobrym lekarstwem na sen 13% 75% 12% 

Okazjonalne spożywanie alkoholu nie uzależnia 75% 21% 4% 

Osoby z problemem alkoholowym piją 

codziennie 
50% 40% 10% 

Alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż  

w wódce 
16% 66% 18% 

Nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy na 

kacu 
12% 85% 4% 

Alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci 18% 68% 14% 

Picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety 

w ciąży nie ma wpływu na rozwój dziecka 15% 79% 5% 
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4.4. Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

W kolejnej części przedstawiona został skala palenia papierosów oraz e-papierosów 

przez dorosłych mieszkańców miasta Milanówek. Zebrany materiał badawczy wykazał,  

iż papierosy pali 32% respondentów (tj. 41 osób), w tym 19% sięga po nie codziennie,  

3% kilka razy w tygodniu, natomiast 9% kilka razy w roku. 

Wykres 20. Jak często pali Pan/i papierosy? 

 

Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ci respondenci, którzy w poprzednim pytaniu 

zadeklarowali, iż palą papierosy. 

Spytaliśmy respondentów również o to, ile mieli lat, kiedy po raz pierwszy sięgnęli  

po papierosy. Wśród palących papierosy mieszkańców 11 osób miało wówczas mniej niż  

15 lat, 25 osób 16-25 lat, 2 badanych 26-35 lat, natomiast 3 ankietowanych 36-50 lat.  

Tabela 24. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy sięgnął/a Pan/i po papierosy? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

  mniej niż 15 lat 27% 11 

  16-25 lat 61% 25 

  26-35 lat 5% 2 

  36-50 lat 7% 3 

  51-60  lat 0% 0 

  więcej niż 61 lat 0% 0 
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Kolejne pytania skierowane były do wszystkich ankietowanych, a nie tylko tych, 

którzy palili papierosy. 

 

 W związku z tym, że e-papierosy stają się coraz popularniejsze, spytaliśmy 

mieszkańców miasta Milanówka o to, jak często je palą. Możemy zauważyć,  

że po e-papierosy sięga 10% respondentów, w tym 5% pali je codziennie, natomiast kolejnym  

5% badanych trudno określić, z jaką częstotliwością je palą. 

Wykres 21. Jak często pali Pan/i e-papierosy? 

 

4.5. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców  

 

Kolejny blok tematyczny dotyczy zażywania narkotyków, dopalaczy oraz leków  

w celu odurzania się. Aby sprawdzić, w jakim natężeniu problem ten występuje wśród 

dorosłych mieszkańców miasta Milanówka, respondentom zadaliśmy pytanie o to, jak często 

zażywają tego typu substancje. Zebrany materiał badawczy wykazał, że substancje  

te zażywało 5% respondentów (tj. 7 osób), przy czym większość z nich sięgało po środki 

nasenne (5%). 4% wskazało na sterydy, natomiast 1% na marihuanę. Z największą 

częstotliwością respondenci sięgają po środki nasenne (2% raz w tygodniu, 2% raz  

w miesiącu, 2% kilka razy w roku). Po marihuanę 1% badanych sięgnął jednokrotnie,  

po sterydy 2% ankietowanych raz w miesiącu, natomiast kolejne 2% badanych zażywało  

je jednokrotnie. Żaden ankietowany nie podał innych rodzajów środków psychoaktywnych  

w odpowiedzi „inne”. 
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Tabela 25. Jak często zażywa Pan/i niżej podane środki psychoaktywne? 

  

nigdy 

codziennie 

lub prawie 

codziennie 

raz w 

tygodniu 

kilka razy 

w 

miesiącu 

raz  

w 

miesiącu 

kilka 

razy 

w 

roku 

zażywałem/am 

jednokrotnie 

środki nasenne 95% 0% 2% 0% 2% 2% 0% 

sterydy 96% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 

marihuana 99% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

amfetamina 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

kokaina 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

LSD 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

grzyby 

halucynogenne 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ekstazy 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

leki w celu odurzania 

się 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

dopalacze 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

inne brak odpowiedzi respondentów 

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

Interesowało nas również to, ile lat mieli respondenci, kiedy po raz pierwszy zażyli 

narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne. Odpowiedzi respondentów pokazują,  

iż 3% sięgnęło po nie mając mniej niż 15 lat, natomiast 2% miało wówczas 16-25 lat. 

Wykres 22. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy zażył/a Pan/i narkotyki, dopalacze 

lub inne środki psychoaktywne?  
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Na kolejne pytanie udzielić odpowiedź mogli tylko ci mieszkańcy, którzy  

w poprzednim pytaniu zadeklarowali, że zażywali narkotyki, dopalacze  

lub inne środki psychoaktywne. 

 Respondenci, którzy wcześniej zadeklarowali zażywanie substancji psychoaktywnych 

zostali poproszeni także o określenie, czy w związku z tym doświadczyli jakiś problemów. 

Możemy zauważyć, że wszyscy mieszkańcy udzielili przeczącej odpowiedzi.   

Tabela 26. Czy w związku ze spożywaniem przez Pana/ią narkotyków, dopalaczy lub 

innych środków psychoaktywnych, doświadczył/a Pan/i któreś z niżej wymienionych 

problemów? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

  problemy w pracy 0% 0 

  problemy rodzinne 0% 0 

  problemy finansowe 0% 0 

  problemy z prawem 0% 0 

  problemy zdrowotne 0% 0 

  problemy psychiczne/emocjonalne 0% 0 

  nie doświadczyłem/am żadnych problemów 100% 7 

  inne 0% 0 

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

Poniższe pytania skierowane były do wszystkich respondentów (nie tylko tych, którzy 

zażywali narkotyki lub dopalacze). 

W następnej kolejności poprosiliśmy respondentów o ustosunkowanie się do kilku 

stwierdzeń dotyczących narkotyków i dopalaczy. Odpowiedzi respondentów kształtują się 

następująco: 

 1% badanych uważa, że wszystkie narkotyki są bezpieczne, o ile używa się ich 

odpowiednio, natomiast 2% zadeklarowało brak wiedzy w tym zakresie; 

 22% respondentów jest zdania, iż marihuana nie powinna być klasyfikowana jako 

narkotyk, z kolei 21% stwierdziło, iż nie ma na ten temat wiedzy; 

 żaden mieszkaniec nie stwierdził, iż okazjonalne zażywanie narkotyków nie 

prowadzi do uzależnienia, ale 8% przyznało, iż nie ma na temat wiedzy; 

 w opinii 3% dopalacze są bezpieczną alternatywą na narkotyków,  

a 3% zadeklarowało brak wiedzy na ten temat; 

 według 9% posiadanie narkotyków nie powinno być karalne, natomiast  
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12% zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”; 

 w przychodzeniu do pracy pod wpływem narkotyków/dopalaczy nie widzi nic 

złego 1%, z kolei nie ma na ten temat wiedzy 3%. 

Tabela 27. Proszę ocenić, czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. 

  Zgadzam się Nie zgadzam się Nie wiem 

Wszystkie narkotyki są bezpieczne o ile używa 

się ich odpowiednio 1% 97% 2% 

Marihuana nie powinna być klasyfikowana, jako 

narkotyk 22% 57% 21% 

Okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi 

do uzależnienia 0% 92% 8% 

Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla 

narkotyków 3% 94% 3% 

Posiadanie narkotyków nie powinno być karalne 9% 78% 12% 

W przychodzeniu do pracy pod wpływem 

narkotyków/dopalaczy nie ma nic złego 1% 96% 3% 

4.6. Problem przemocy oraz poczucie bezpieczeństwa z perspektywy 

dorosłych mieszkańców   

 

Kolejny blok tematyczny przedstawiony w niniejszej Diagnozie, dotyczył problemu 

przemocy w rodzinie oraz poczucia bezpieczeństwa dorosłych mieszkańców miasta 

Milanówka w swoim miejscu zamieszkania. Odpowiedzi respondentów na pytanie „czy 

doświadcza Pan/i w swoim domu, którejś z niżej podanych form przemocy pokazują,  

iż problem ten dotyczy 9% badanych. Najczęściej deklarowanym rodzajem doznawanej przez 

mieszkańców przemocy okazała się przemoc psychiczna - wskazało na nią 8% badanych.  

2% przyznało, iż doświadcza zaniedbania, kolejne 2% przemocy ekonomicznej, natomiast  

1% respondentów miało trudności w określeniu jej rodzaju. 
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Wykres 23. Czy doświadcza Pan/i w swoim domu, którejś z niżej podanych form 

przemocy? 

 

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

 Aby określić skalę występowania przemocy w rodzinie na terenie miasta Milanówka 

spytaliśmy respondentów również o to, czy znają przypadki występowania tego problemu lub 

o nich słyszeli. Odpowiedzi respondentów kształtują się następująco: 28% zna przypadku 

występowania przemocy w rodzinie na terenie miasta Milanówka, z kolei 24% słyszało  

o takich przypadkach. 

Wykres 24. Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie 

Milanówka lub o nich słyszał/a? 

 

 W celu pozyskania opinii badanych mieszkańców na temat przemocy w rodzinie, 

poprosiliśmy respondentów o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń z tym związanych. 

Rozkład odpowiedzi ankietowanych osób przedstawiony został w tabeli poniżej, a wynika  

z tego, że: 
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 co piąty mieszkaniec uważa, że w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać (20%), 

natomiast 8% nie ma na ten temat zdania; 

 3% respondentów sądzi, iż przemoc w rodzinie występuje tylko w rodzinach 

patologicznych, z tzw. „marginesu”, a kolejne 3% nie ma na ten temat wiedzy; 

 w opinii 19% badanych najczęstszą formą przemocy jest bicie, z kolei 17% nie 

ma na ten temat wiedzy; 

 według 7% badanych dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony 

współmałżonka, natomiast 5% respondentów zadeklarowało brak wiedzy w tym 

zakresie; 

 zdaniem 19% gdyby osoba doznająca przemocy naprawdę cierpiała, bez 

wątpienia odeszłaby od sprawcy, a 9% ankietowanych nie ma na ten temat zdania; 

 przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele osoby doznającej przemocy  

w opinii 8%, natomiast do niewiedzy na ten temat przyznało się 2%; 

 stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą wychowawczą 

dla 34% ankietowanych, z kolei 8% zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. 

Tabela 28. Proszę ocenić, czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami: 

  Zgadzam się Nie zgadzam się Nie wiem 

W sprawy rodzinne nie należy się wtrącać 20% 72% 8% 

Przemoc w rodzinie występuje tylko w rodzinach 

patologicznych, z tzw. „marginesu” 3% 94% 3% 

Najczęstszą formą przemocy jest bicie 19% 64% 17% 

Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze 

strony współmałżonka 7% 88% 5% 

Gdyby osoba doznająca przemocy naprawdę 

cierpiała, bez wątpienia odeszłaby od sprawcy 19% 72% 9% 

Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na 

ciele osoby doznającej przemocy 8% 91% 2% 

Stosowanie kar fizycznych (przysłowiowy klaps)  

w stosunku do dzieci jest dobrą metodą 

wychowawczą 
34% 58% 8% 

 Odpowiedzi respondentów udzielone na pytanie „jak ocenia Pan/i poziom 

bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania” pokazują, że większość mieszkańców czuje 

się bezpiecznie - 5% bardzo bezpiecznie, a 69% raczej bezpiecznie. Na brak bezpieczeństwa 

wskazało łącznie 12%, w tym 11% czuje się raczej niebezpiecznie, a 1% niebezpiecznie. 
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Trudności w ocenie poziomu bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania  

ma 15% badanych mieszkańców. 

Wykres 25. Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania 

(mieście Milanówku)? 

 

4.7. Uzależnienia behawioralne  z perspektywy dorosłych mieszkańców  

 Kolejny blok tematyczny przedstawiony w Diagnozie lokalnych zagrożeń 

społecznych, dotyczył uzależnień behawioralnych takich jak hazard, czy też uzależnienie  

od komputera. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie  

o częstotliwość korzystania z komputera lub Internetu z wyłączeniem pracy.  

Możemy zauważyć, iż bardzo duże ilości czasu poświęca na to 8% respondentów  

(5% od 6 do 10 godzin, natomiast 3% powyżej 10 godzin). Znaczna część mieszkańców 

wskazała na korzystanie z komputera/Internetu do 1 godziny (35%) oraz od 1 do 3 godzin 

(37%).  

Wykres 26. Ile czasu dziennie spędza Pan/i korzystając z komputera/Internetu  

(z wyłączeniem pracy)? 
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 Odpowiedzi respondentów na kolejne dwa zadane im pytania, dotyczyły zagrożeń,  

z jakimi spotykają się badani mieszkańcy w Internecie. W pierwszej kolejności poprosiliśmy 

badane osoby o określenie, czy doznali kiedykolwiek jakiejś formy cyberprzemocy 

wymienionej w kafeterii odpowiedzi. Możemy zauważyć, iż  problem cyberprzemocy dotknął 

17% badanej populacji. Najczęściej doświadczanymi jej formami okazało się grożenie  

i straszenie (13%), na drugim miejscu pod względem ilości wskazań znalazło się 

ośmieszanie/poniżanie (11%), natomiast na trzecim szantażowanie (6%). W odpowiedzi 

„inne” jeden respondent stwierdził, że on nie doznał cyberprzemocy, ale „w Milanówku jest 

dużo hejtu w Internecie”. 

Wykres 27. Czy doznał/a Pan/i kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form 

cyberprzemocy? 

 

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

 W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o określenie częstotliwości, z jaką 

spotykali się z przestępstwami w Internecie. Doświadczenia takie miało łącznie  

44% badanych, w tym 25% spotkało się z tym kilka razy, 12% wiele razy, natomiast 7% raz. 

Wykres 28. Jak często spotykał/a się Pan/i z przestępstwami w Internecie  

np. oszustwami, wyłudzeniami, pomówieniami? 
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 Następne pytanie zadane mieszkańcom miasta Milanówka dotyczyło grania w gry  

za pieniądze. Odpowiedzi respondentów na zadane pytanie pokazują, że często w gry takie 

nie gra żadna ankietowana osoba. Od czasu do czasu w LOTTO gra 11%, kupuje zdrapki  

12%, natomiast gra w Pokera 2%. Rzadko w LOTTO gra natomiast 34% ankietowanych, 

kupuje zdrapki 25%, gra w Pokera 6%, na automatach 2%, obstawia zakłady bukmacherskie  

5%, natomiast uczestniczy w loteriach SMS 12%. 

Tabela 29. Jak często gra Pan/i w poniższe gry za pieniądze? 

  Często Od czasu do czasu Rzadko Nigdy 

Ruletka 0% 0% 0% 100% 

Lotto 0% 11% 34% 55% 

Zdrapki 0% 12% 25% 62% 

Poker 0% 2% 6% 92% 

Gra na automatach 0% 0% 2% 98% 

Zakłady bukmacherskie 0% 0% 5% 95% 

Loterie SMS 0% 0% 12% 88% 

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

Aby określić jakie automaty do grania w gry za pieniądze są popularne wśród 

dorosłych mieszkańców miasta Milanówka, respondentom zadaliśmy pytanie o to, na jakich 

automatach do gier grali. Zebrany materiał badawczy pokazał, iż spośród wszystkich 

biorących udział w badaniu ankietowym respondentów, tylko 2% grało kiedykolwiek na 

automatach. Osoby te nie umiały określić rodzaju automatu do gier, z którego korzystali. 
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Wykres 29. Na jakich automatach do gier za pieniądze Pan/i grał/a? 

 

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

4.8. Opinia mieszkańców na temat alkoholu, narkotyków, dopalaczy  

i papierosów  oraz problemów społecznych występujących na terenie miasta 

Milanówka  

 Ostatni blok tematyczny przedstawiający wyniki uzyskanych w procesie badawczym 

odpowiedzi respondentów, dotyczył opinii mieszkańców na temat alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy oraz problemów społecznych.  

 Poniższa tabela prezentuje rozkład odpowiedzi mieszkańców na pytanie o to, w jakim 

stopniu konkretne problemy społeczne występują według nich na terenie miasta Milanówka. 

Możemy zauważyć, że w opinii dużej części mieszkańców problemem jest: 

 mała aktywność społeczna mieszkańców - 42% wskazało na wysokie,  

a 40% na średnie natężenie tego problemu,  

 alkoholizm - 13% wskazało na wysokie, a 51% na średnie natężenie tego problemu, 

 niezaspokojenie potrzeb osób starszych - 13% wskazało na wysokie,  

a 52% na średnie natężenie tego problemu.  
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 W dalszej kolejności znaczny odsetek wskazał również na występujące na terenie 

Miasta problemy takie jak: 

 przemoc rówieśnicza - 48% wskazało na średnie, a 10% na wysokie natężenie 

problemu, 

 przemoc w rodzinie - 34% wskazało na średnie, a 7% na wysokie natężenie tego 

problemu, 

 przestępczość młodocianych, chuligaństwo - 37% wskazało na średnie,  

a 5% na wysokie natężenie tego problemu.  

 Brak lub niskie natężenie dostrzega najwięcej mieszkańców w przypadku problemów 

takich jak: 

 przestępczość - 5% wskazało na brak, a 81% na niskie natężenie problemu, 

 ubóstwo - 10% wskazało na brak, a 72% na niskie natężenie problemu, 

 bezrobocie - 14% wskazało na brak, a 59% na niskie natężenie problemu. 

Tabela 30. W jakim stopniu poniższe problemy Pana/i zdaniem występują na terenie 

miasta Milanówka?  

  Brak 

problemu 

Niskie natężenie 

problemu 

Średnie natężenie 

problemu 

Wysokie natężenie 

problemu 

Mała aktywność społeczna 

mieszkańców 
6% 12% 40% 42% 

Alkoholizm 2% 35% 51% 13% 

Niezaspokojenie potrzeb 

osób starszych 
8% 27% 52% 13% 

Przemoc rówieśnicza 4% 38% 48% 10% 

Przemoc w rodzinie 4% 55% 34% 7% 

Przestępczość 5% 81% 8% 5% 

Przestępczość 

młodocianych, 

chuligaństwo 

2% 57% 37% 5% 

Bezrobocie 14% 59% 22% 5% 

Narkomania 2% 68% 25% 5% 

Ubóstwo 10% 72% 17% 1% 

 W dalszej kolejności poprosiliśmy respondentów o ocenę poziomu spożycia alkoholu, 

narkotyków i dopalaczy na przestrzeni kilku lat w mieście Milanówku. Wyniki badanych 

osób kształtują się następująco: 

 tylko 2% badanych wskazało na zmniejszanie się spożycia alkoholu, według  

32% jest ono stałe, a zdaniem 42% - wzrasta; 
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 żaden badany nie dostrzega zmniejszania się na przestrzeni kilku lat spożycia 

narkotyków, 22% uważa, iż jest ono stałe, z kolei 24% wskazało na jego wzrost; 

 na spadek spożycia dopalaczy w mieście Milanówku wskazało 5%, na jego wzrost - 

18%, z kolei według 17% spożycie dopalaczy jest stałe. 

Tabela 31. Proszę ocenić dynamikę spożycia wymienionych poniżej substancji na 

przestrzeni kilku lat w mieście Milanówku. 

  Maleje Jest stałe Wzrasta Trudno powiedzieć 

Alkohol 2% 32% 42% 25% 

Narkotyki 0% 22% 24% 55% 

Dopalacze 5% 17% 18% 61% 

 Odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie pokazują ich opinię względem 

szkodliwości papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Pozytywne 

jest to, że żaden z mieszkańców nie stwierdził, że substancje te są nieszkodliwe. Możemy 

zauważyć, iż za najmniej szkodliwe ankietowane osoby uznają e-papierosy oraz alkohol. 

Bardzo szkodliwe natomiast są w opinii większości badanych narkotyki i dopalacze. 

Tabela 32. Jak ocenia Pan/i szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia?  

  bardzo szkodliwe szkodliwe w małym stopniu szkodliwe nieszkodliwe 

Papierosy 71% 29% 0% 0% 

E-papierosy 65% 31% 5% 0% 

Alkohol 59% 35% 6% 0% 

Narkotyki 88% 12% 0% 0% 

Dopalacze 82% 18% 0% 0% 

 Na poniższym wykresie znajdują się odpowiedzi respondentów dotyczące znajomości 

miejsc na terenie miasta Milanówka, gdzie można się zgłosić w razie doświadczenia 

problemu przemocy lub uzależnienia. Zebrany materiał badawczy pokazał, że w przypadku 

problemu przemocy nie wie, gdzie może uzyskać pomoc 15% mieszkańców, natomiast  

w przypadku alkoholu – 5% badanych. Nie jest pewnych co do znajomość miejsc, gdzie 

można uzyskać pomoc, ale wie gdzie znaleźć takie informacje 42% w przypadku uzależnień 

oraz 46% w przypadku przemocy. Pozostali respondenci znają dobrze takie miejsca oraz 

wiedzą, gdzie uzyskać pomoc w razie problemów. 
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Wykres 30. Czy zna Pan/i na terenie miasta Milanówka miejsca, gdzie można zgłosić się 

w razie następujących problemów? 
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5. Badanie uczniów na terenie miasta Milanówka 

 niniejszym rozdziale przedstawiona została sytuacja bytowo-społeczna dzieci  

i młodzieży z miasta Milanówka, sposoby spędzania przez nich czasu wolnego, 

a także problem uzależnień oraz przemocy z perspektywy uczniów szkół 

podstawowych oraz III klas gimnazjum. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety miały na 

celu zbadanie opinii respondentów względem alkoholu, narkotyków, papierosów, przemocy  

i profilaktyki, a także oszacowanie skali występujących problemów uzależnień i przemocy 

wśród młodych mieszkańców Miasta. Dodatkowo skala spożywania alkoholu oraz związane  

z tym zachowania dzieci i młodzieży zostały przedstawione z porównaniem na różne grupy 

wiekowe respondentów. Miało to na celu pokazanie, w jakim natężeniu dane problemy 

występują w konkretnych grupach wiekowych.  

 5.1. Struktura badanej próby  

W badaniu diagnozującym lokalne zagrożenia społeczne w mieście Milanówku wzięło 

udział łącznie 526 uczniów. Analizując próbę badawczą ze względu na płeć możemy 

zauważyć, że liczba kobiet biorących udział w badaniu jest taka sama jak liczba biorących  

w nim udział mężczyzn - kobiety stanowiły 50% ogółu i mężczyźni również stanowili 50%.  

Wykres 31. Płeć: 

 

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów, najwięcej osób biorących 

udział w badaniu ma 11-13 lat (55%). 40% określa swój wiek na 14-16 lat, z kolei  

5% zadeklarowało wiek 8-10 lat. 
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Wykres 32. Wiek: 

 

Kolejną analizowaną kwestią jest to, do której klasy uczęszczają badani respondenci. 

Informacje na ten temat zostały przedstawione w tabeli poniżej. Możemy zauważyć,  

że 26% respondentów uczęszcza do klasy V szkoły podstawowej, 20% do klasy VI, kolejne  

20% do klasy VII, 22% do klasy VIII, natomiast 11% wskazało na III klasę gimnazjum. 

Wykres 33. Klasa: 

 

 Rozpatrując strukturę badanej próby ze względu na przynależność do danej szkoły 

możemy zauważyć, że największą aktywnością w badaniu wykazali się uczniowie 

uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku (42%). 28% uczęszcza natomiast 

do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku, a 30% do Szkoły Podstawowej  

Nr 3 w Milanówku. 
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Wykres 34. Szkoła: 

 

5.2. Spędzanie czasu wolnego oraz sytuacja materialno-bytowa dzieci  

i młodzieży  

 Pierwszy blok pytań skierowanych do dzieci i młodzieży z Milanowskich szkół 

podstawowych dotyczył sposobów spędzania przez nich czasu wolnego. W pierwszej 

kolejności poprosiliśmy respondentów o sprecyzowanie jak często spędzają swój czas wolny 

w następujący sposób. Analiza materiału badawczego wykazała, że najczęściej wybieraną 

odpowiedzią przez ankietowane osoby jest słuchanie muzyki (45% robi to bardzo często,  

a 31% często). Uczniowie często również wpisywali w odpowiedź „inne” różne aktywności, 

które podejmują. 19 uczniów podało, iż w wolnym czasie jedzą, 8 odpowiedzi padło  

na rysowanie, 10 na granie w gry, 10 na jazdę na rowerze, 3 na śpiewanie, 11 na oglądanie 

seriali lub filmów, 3 na jazdę konno, 2 na chodzenie na korepetycje i bieganie, 8 na zabawę  

ze zwierzęciem, 7 na jazdę na hulajnodze/motorze/deskorolce/rolkach, łapanie pokemonów,  

2 na taniec, 4 na oglądanie filmów na YouTube, 4 na uczenie się, korepetycje lub zajęcia 

dodatkowe, 14 na uprawianie sportów, 6 na spotykanie się/rozmawianie ze znajomymi,  

1 na imprezowanie. Znaczna część uczniów zadeklarowała również, iż bardzo często lub 

często realizują swoje zainteresowania, hobby (38% bardzo często, 33% często), przeglądają 

Internet, np. portale społecznościowe (37% bardzo często, 33% często), uprawiają sport  

(33% bardzo często, 22% często) oraz spotykają się z koleżankami/kolegami (28% bardzo 

często, 33% często). Możemy zauważyć, iż co czwarty uczeń zadeklarował bardzo częste 

spędzanie czasu z rodziną, natomiast co trzeci – częste. Najrzadziej respondenci wychodzą  

do kina, teatru, na wystawę itp., chodzą na imprezy np. dyskoteki, wyjeżdżają na wycieczki 

oraz czytają książki, gazety, artykuły itp. 
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Wykres 35. Jak często spędzasz swój czas wolny w następujący sposób: 

  Bardzo często Często Czasami Rzadko Nigdy 

Słucham muzyki 45% 31% 14% 8% 2% 

Realizuje moje zainteresowania, hobby 38% 33% 18% 7% 3% 

Przeglądam Internet (np. portale 

społecznościowe) 
37% 33% 13% 11% 7% 

Uprawiam sport 33% 22% 24% 15% 6% 

Spotykam się z koleżankami/kolegami 28% 33% 24% 12% 4% 

Spędzam czas z rodziną 26% 40% 23% 10% 2% 

Gram w gry komputerowe 22% 20% 17% 21% 20% 

Odpoczywam (śpię, leżę) 17% 28% 33% 20% 2% 

Pomagam rodzicom w obowiązkach domowych 17% 38% 33% 9% 3% 

Uczę się 14% 34% 31% 14% 7% 

Chodzę na spacery 11% 22% 34% 22% 11% 

Oglądam telewizję 9% 26% 30% 24% 10% 

Czytam książki, gazety, artykuły itp. 7% 14% 31% 34% 14% 

Wyjeżdżam na wycieczki 7% 18% 41% 29% 5% 

Chodzę na imprezy np. na dyskotekę 6% 7% 20% 34% 33% 

Wychodzę do kina, teatru, na wystawę,  

koncert itp. 
4% 18% 37% 32% 10% 

Robię coś innego (proszę napisać co) odpowiedzi respondentów w opisie 

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

 Kolejną analizowaną kwestią jest to, czy dzieci i młodzież z Milanówka spędzają swój 

czas wolny w taki sposób, w jaki chcą. Pozytywny jest fakt, że zdecydowana większość 

uczniów udzieliła twierdzącej odpowiedzi (80%). Nie spędza czasu wolnego w taki sposób  

w jaki chce, co piąty uczeń biorący udział w badaniu.  

Wykres 36. Czy spędzasz swój czas wolny w taki sposób, w jaki chcesz? 
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Na poniższe pytania odpowiadali tylko ci uczniowie, którzy w poprzednim pytaniu 

zadeklarowali, iż nie spędzają swojego wolnego czasu w taki sposób, w jaki chcą. 

Respondentom, którzy w poprzednim pytaniu nie udzielili twierdzącej odpowiedzi 

zostało zadane otwarte pytanie:  „dlaczego nie spędzasz swojego wolnego czasu w taki 

sposób w jaki chcesz?” Odpowiedzi uczniów przedstawiają się następująco: 30 uczniów 

stwierdziło, że musi się uczyć, 9 odpowiedzi padło na brak czasu, 3 na korzystanie z telefonu 

komórkowego/spędzanie czasu na mediach społecznościowych, 8 osób stwierdziło, że nie 

pozwalają im na to rodzice, 3 uczniów wskazało na brak możliwości, 2 odpowiedzi padły  

na zmęczenie, natomiast 5 na wykonywanie w czasie wolnym obowiązków domowych. 

Możemy zauważyć więc, że większość uczniów nie spędza wolnego czasu w taki sposób  

w jaki chce z powodu nadmiaru nauki, braku czasu oraz zakazów ze strony rodziców. 

Tabela 33. W jaki sposób chciał(a)byś spędzać swój czas wolny? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

Spotykać się ze znajomymi 71% 74 

Realizować swoje zainteresowania, hobby 62% 64 

Słuchać muzyki 61% 63 

Korzystać z Internetu 52% 54 

Odpoczywać (spać, leżeć) 50% 52 

Uprawiać sport 48% 50 

Wyjeżdżać na wycieczki 45% 47 

Wychodzić do kina, teatru, na wystawę, koncert itp. 41% 43 

Spędzać czas z rodziną 39% 41 

Chodzić na imprezy, np. na dyskotekę 35% 36 

Grać w gry komputerowe 34% 35 

Chodzić na spacery 28% 29 

Czytać książki, gazety, artykuły itp. 26% 27 

Oglądać telewizję 17% 18 

Pomagać rodzicom w obowiązkach domowych 15% 16 

Robić coś innego (proszę napisać co) 12% 12 

Uczyć się 8% 8 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Interesowała nas również sytuacja materialna dzieci i młodzieży z Milanówka. 

Zebrany materiał badawczy wykazał, iż większość uczniów ocenia ją pozytywnie  

(47% bardzo dobrze, a 35% dobrze). 14% stwierdziło, że ich sytuacja materialna nie jest ani 

dobra, ani zła, natomiast 4% oceniło ją negatywnie (2% źle i kolejne 2% bardzo źle). 

Wykres 37. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? 

 

 W dalszej kolejności poprosiliśmy uczniów o ocenę stopnia swojego zadowolenia  

z sytuacji materialnej swojej rodziny, relacji ze swoimi rodzicami oraz rówieśnikami. Zebrany 

materiał badawczy pokazał iż: 

 z sytuacji materialnej swojej rodziny bardzo zadowolonych jest 40%, zadowolonych 

43%, średnio zadowolonych 13%, na brak zadowolenia wskazało natomiast  

5% (w tym 2% jest bardzo niezadowolonych); 

 z relacji ze swoimi rodzicami zadowolonych jest 78% badanych (w tym 45% bardzo 

zadowolonych), niezadowolonych 5% (w tym 2% bardzo niezadowolonych), 

natomiast średnio zadowolonych 17%; 

 z relacji ze swoimi rówieśnikami zadowolonych jest 78% (w tym 42% bardzo 

zadowolonych), średnio zadowolonych 15%, natomiast niezadowolonych 8% (w tym 

3% bardzo niezadowolonych).  

Tabela 34. Jak bardzo jesteś zadowolony z… 

Odpowiedź 
Bardzo 

zadowolony 
Zadowolony 

Średnio 

zadowolony 
Niezadowolony 

Bardzo 

niezadowolony 

Sytuacji 

materialnej swojej 

rodziny 

40% 43% 13% 3% 2% 

Relacji ze swoimi 

rodzicami 
45% 33% 17% 3% 2% 

Relacji ze swoimi 

rówieśnikami 
42% 36% 15% 5% 3% 
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5.3. Problem alkoholowy z perspektywy uczniów  

 Kolejny blok tematyczny dotyczył spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Pierwsze pytanie z tego zakresu tematycznego miało na celu określenie skali spożywania 

alkoholu przez uczniów. Dzięki odpowiedziom udzielonym przez respondentów możemy 

zauważyć, że po alkohol kiedykolwiek w życiu sięgnęło 39% badanych, natomiast  

w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem – 18%. Poprosiliśmy uczniów również o określenie 

ile razy spożywali alkohol - odpowiedzi uczniów są następujące:  

 kiedykolwiek w życiu 1-2 razy po alkohol sięgnęło 16%, 3-10 razy  

10%, 11-20 razy 3%, 21-30 razy 2%, natomiast ponad 30 razy 8%; 

 w ciągu ostatnich 30 dni 1-2 razy alkohol piło 10%, 3-10 razy 3%, 11-20 razy oraz 

21-30 razy żaden respondent, natomiast ponad 30 razy 3%. 

Wykres 38. Ile razy zdarzyło Ci się pić alkohol? 

 

 W celu pogłębionej analizy dokonaliśmy również porównania odpowiedzi uczniów  

w różnych grupach wiekowych. W tabeli poniżej przedstawiony został rozkład odpowiedzi 

uczniów w podziale na płeć. Możemy zauważyć, iż w grupie wiekowej 11-13 lat alkohol 

spożywało 72%, w grupie wiekowej 14-16 lat 22%, natomiast w grupie wiekowej 11-13 lat 

59%. Niepokojące jest to, że wśród najmłodszych uczniów występuje największy odsetek 

uczniów, którzy spożywali alkohol, warto mieć na uwadze jednak, że uczniowie mający  

8-10 lat stanowili najmniejszą część całej próby badawczej – zaledwie 5%. Jest to więc  

w porównaniu do innych grup wiekowych zbyt mała populacja.    
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Wykres 39. Ile razy zdarzyło Ci się pić alkohol? Korelacje ze względu na wiek 

Kiedykolwiek w życiu 

Wiek: Nigdy 1-2 razy 3-10 razy 11-20 razy 21-30 razy Ponad 30 razy 

8-10 lat  28% 16% 12% 0% 0% 44% 

11-13 lat  78% 15% 5% 0% 0% 1% 

14-16 lat 41% 18% 17% 8% 3% 12% 

 W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem, alkohol spożywało 32% w wieku 14-16 lat, 

6% uczniów w wieku 11-13 lat oraz 44% uczniów w wieku 8-10 lat. 

W ciągu ostatnich 30 dni 

Wiek: Nigdy  1-2 razy  3-10 razy  11-20 razy  21-30 razy  Ponad 30 razy 

8-10 lat  56% 4% 4% 0% 4% 32% 

11-13 lat  94% 4% 1% 0% 0% 1% 

14-16 lat 68% 20% 7% 1% 0% 3% 

 Na podstawie deklaracji badanych możemy określić również wiek inicjacji 

alkoholowej uczniów biorących udział w badaniu. Spośród 40% deklarujących spożywanie 

alkoholu (tj. 210 osób), 10% sięgnęło po niego po raz pierwszy w wieku 14-16 lat, 18% mając 

11-13 lat, natomiast 13% miało wówczas 8-10 lat.  

Wykres 40. W jakim wieku piłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

 

Na następne pytania udzielić odpowiedź mogli tylko ci uczniowie, którzy wcześniej 

zadeklarowali, że pili alkohol. 

 Uczniowie, którzy przyznali, że spożywali alkohol, zostali poproszeni o określenie, 

czy w związku z tym mieli jakieś przykre doświadczenia. Możemy zauważyć,  

że doświadczenia takie miało 35 uczniów spośród 210 spożywających alkohol, w tym  
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15 wskazało na problemy w rodzinie i kłopoty z policją, 12 na kłótnie lub bójki, 11 na utratę 

pieniędzy lub innych cennych przedmiotów, natomiast 10 na problemy w szkole oraz 

wypadek lub uszkodzenie ciała.  

Tabela 35. Czy miałeś/aś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem 

alkoholu? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie miałem/am przykrych doświadczeń 84% 175 

inne 8% 17 

problemy w rodzinie 7% 15 

kłopoty z policją 7% 15 

kłótnia lub bójka 6% 12 

utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów 5% 11 

problemy w szkole 5% 10 

wypadek lub uszkodzenie ciała 5% 10 

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

 Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uczniów z Milanowskich szkół 

podstawowych na poprzednie pytanie, w podziale na grupy wiekowe respondentów.  

Z zebranego materiału badawczego wynika, iż  najwięcej przykrych doświadczeń w związku 

ze spożywaniem alkoholu mieli uczniowie w wieku 8-10 lat (68%), na drugim miejscu pod 

tym względem znajdują się respondenci mający 11-13 lat (38%), natomiast na trzecim osoby 

mające 14-16 lat (25%).  

Tabela 36. Czy miałeś/aś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem 

alkoholu? Korelacje ze względu na wiek 

Odpowiedź 8-10 lat 11-13 lat 14-16 lat 

nie miałem/am przykrych doświadczeń                           32% 62% 75% 

problemy w szkole                                                                  4% 5% 3% 

problemy w rodzinie                                                             4% 4% 7% 

wypadek lub uszkodzenie ciała                                          7% 4% 3% 

kłopoty z policją 11% 7% 4% 

kłótnia lub bójka 7% 7% 3% 

utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów 4% 5% 3% 

inne 32% 5% 2% 

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

W jednym z pytań poproszono uczniów również o określenie powodów, dla których 

sięgali po alkohol. Możemy zauważyć, że najwięcej odpowiedzi padło na ciekawość  
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(92 osoby). Na drugim miejscu pod względem ilości wskazań znalazła się przyjemność/ 

relaksacja (61 osób), na trzecim inne powody (3 osoby wskazały na zapomnienie  

o problemach, depresji, 3 odpowiedzi padły na chęć spróbowania, 2 na dobry smak alkoholu), 

natomiast na czwartym chęć dobrej zabawy (53 osoby). Najmniej odpowiedzi padło na chęć 

bycia modnym, zaimponowanie w towarzystwie (21 odpowiedzi) oraz presję grupy (18 osób). 

Tabela 37. Co skłania Cię do spożywania alkoholu? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

ciekawość 46% 92 

przyjemność/relaksacja 30% 61 

inne 29% 58 

chęć dobrej zabawy 26% 53 

chęć bycia modnym 10% 21 

zaimponowanie w towarzystwie 10% 21 

presja grupy 9% 18 

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

 Poniżej zaprezentowano powody sięgania po alkohol przez uczniów z podziałem  

na poszczególne grupy wiekowe. Możemy zauważyć, że odpowiedzi respondentów  

w poszczególnych grupach wiekowych są mocno zróżnicowane. Uczniowie mający 8-10 lat 

najczęściej wskazywali na przyjemność/relaksację, uczniowie mający 11-13 lat na ciekawość, 

natomiast uczniowie mający 14-16 lat na ciekawość oraz przyjemność/relaksację.  

Tabela 38. Co skłania Cię do spożywania alkoholu? Korelacje ze względu na wiek 

  8-10 lat 11-13 lat 14-16 lat 

chęć dobrej zabawy                                     13% 9% 21% 

chęć bycia modnym                       16% 6% 5% 

ciekawość 16% 42% 24% 

presja grupy                           5% 6% 5% 

zaimponowanie w 

towarzystwie 
11% 10% 4% 

przyjemność/relaksacja 21% 9% 23% 

inne 18% 18% 18% 

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

W zamierzeniu zrealizowanych wśród uczniów badań, była również identyfikacja 

skali ukrywania faktu spożywania alkoholu przed rodzicami. Zebrany materiał badawczy 

pokazał, że ukrywa ten fakt prawie co trzeci uczeń spośród tych osób, które piły alkohol,  

tj. 63 osoby. 
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Tabela 39. Czy ukrywasz przez rodzicami to, że piłeś/aś alkohol? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

tak 30% 63 

nie 70% 146 

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

 Wśród respondentów mających 8-10 lat fakt spożywania alkoholu ukrywa przed 

rodzicami 41%, wśród uczniów mających 11-13 lat - 18%, natomiast wśród osób mających  

14-16 lat - 35%. 

Tabela 40. Czy ukrywasz przez rodzicami to, że piłeś/aś alkohol? Korelacje ze względu 

na wiek 

  8-10 lat 11-13 lat 14-16 lat 

tak 41% 18% 35% 

nie 59% 82% 65% 

Kolejne pytania skierowane były do wszystkich respondentów, a nie tylko tych, którzy  

zadeklarowali, że pili alkohol. 

 W dalszej kolejności poprosiliśmy wszystkich respondentów o określenie reakcji ich 

rówieśników, w przypadku odmowy wypicia alkoholu. Wyniki uczniów przedstawiają się 

następująco: co trzeci uczeń stwierdził, że nie ma na ten temat wiedzy, 41% zadeklarowało, 

że ich rówieśnicy zaakceptowaliby to, 31% przyznało, że byłoby im to obojętne,  

18% wskazało na wyśmianie, 15% na dokuczanie, z kolei 12% na obrażenie się. 9% wskazało 

na inne reakcje takie jak: pobicie, brak reakcji, mówienie, że jest się tchórzem, zmuszanie  

do tego, namawianie, zachęcanie, przezywanie, ale pojawiły się również takie odpowiedzi jak 

to, że ich rówieśnicy nie piją alkoholu więc by tego nie proponowali oraz takie,  

iż respondenci nie odmówiliby swoim rówieśników wypicia alkoholu. 
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Wykres 41. Jak sądzisz jaka byłaby reakcja Twoich rówieśników, gdybyś odmówił  

im wypicia alkoholu? 

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

5.4. Problem nikotynowy z perspektywy uczniów  

 Kolejny blok tematyczny dotyczył palenia papierosów oraz e-papierosów przez 

uczniów z Milanówka. Respondentom zadaliśmy pytanie mające na celu określenie skali tego 

zjawiska wśród młodych mieszkańców Miasta. Zebrany materiał badawczy wykazał,  

iż po tradycyjne papierosy sięgnęło 20% uczniów, natomiast po e-papierosy 32%. Wśród 

uczniów, którzy palili tradycyjne papierosy 6% sięgało po nie codziennie/regularnie,  

3% często, 4% kilka razy w tygodniu, natomiast 7% próbowało raz. Jeśli chodzi o e-papierosy 

8% paliło je codziennie/regularnie, 5% często, 9% kilka razy, z kolei 10% próbowało raz. 

Tabela 41. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić… 

 Codziennie/regularnie Często Kilka razy Próbowałem/am raz Nigdy 

Papierosy 6% 3% 4% 7% 80% 

E-papierosy 8% 5% 9% 10% 68% 

 Kolejną analizowaną kwestią był wiek, w którym badani uczniowie sięgnęli  

po papierosy/e-papierosy po raz pierwszy. Możemy zauważyć, iż ogólna liczba uczniów, 

którzy palili papierosy lub e-papierosy kształtuje się na poziomie 33%, w tym 6% sięgnęło  

po nie pierwszy raz w wieku 8-10 lat, 17% w wieku 11-13 lat, natomiast 10% miało wówczas  

14-16 lat.  

 

 

9% 

12% 

15% 

18% 

31% 

33% 

41% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

inne

obraziliby się

dokuczaliby mi

wyśmialiby mnie

byłoby im to obojętne

nie wiem

zaakceptowaliby to



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
103 

 

 

Wykres 42. W jakim wieku sięgnąłeś/aś po papierosa/e-papierosa po raz pierwszy? 

 

5.5. Problem zażywania narkotyków i dopalaczy  z perspektywy uczniów  

 Następny blok tematyczny dotyczył zażywania narkotyków, dopalaczy lub leków  

w celu odurzania się. Na podstawie deklaracji respondentów możemy zauważyć,  

że najpopularniejszą wśród ankietowanych osób zażywaną substancją okazała się marihuana 

lub haszysz - wskazało na to 10% uczniów. Na drugim miejscu pod tym względem znalazły 

się leki w celu odurzania się (8%), natomiast na trzecim amfetamina, kokaina, substancje 

wziewne – sięgnęło po nie 7% badanych. Część respondentów wskazała również  

na odpowiedź „inne”. Uczniowie podawali, że zażywali także dopalacze, apap, sterydy, 

grzyby halucynogenne, leki, ibuprom, LSD, kofeinę, marihuanę, xanax, kokainę, mefedron 

oraz leki uspokajające. 

Tabela 42. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się zażywać niżej wymienione 

środki psychoaktywne? 

  Nigdy 1-2 razy 3-10 razy 11-20 razy 21-30 razy Ponad 30 razy 

Marihuana lub haszysz 90% 2% 3% 0% 0% 5% 

Amfetamina 93% 1% 1% 0% 0% 5% 

Grzyby halucynogenne 94% 1% 1% 0% 0% 5% 

Ekstazy 94% 0% 1% 0% 0% 5% 

Kokaina 93% 1% 0% 0% 0% 5% 

Heroina 94% 0% 1% 0% 0% 5% 

Substancje wziewne 93% 1% 1% 0% 0% 5% 

LSD 94% 0% 1% 0% 0% 5% 

Leki w celu odurzania się 92% 2% 0% 0% 0% 5% 

Dopalacze 94% 1% 0% 0% 0% 5% 

Inne odpowiedzi respondentów w opisie tabeli 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W przeprowadzonym wśród uczniów badaniu interesowało nas również to, co skłoniło 

badane osoby do zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych środków psychoaktywnych.  

Na podstawie odpowiedzi badanych osób możemy zauważyć, że kiedykolwiek w życiu  

po substancje psychoaktywne sięgnęło 15% uczniów. 6% stwierdziło, że zażywało je dla 

doznania przyjemności/relaksacji oraz z ciekawości, 5% wskazało na chęć dobrej zabawy,  

3% na chęć bycia modnym, z kolei 2% na presję grupy oraz zaimponowanie w towarzystwie.  

Wykres 43. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków 

psychoaktywnych? 

 

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

 W kolejnym pytaniu spytaliśmy uczniów również o to, w jakim wieku sięgnęli  

po dopalacze po raz pierwszy. Odpowiedzi na to pytanie pokazują również, że kiedykolwiek  

w życiu takie substancje zażywało 7% badanych. 4% sięgnęło po nie mając 8-10 lat,  

1% w wieku 11-13 lat, natomiast 2% miało wówczas 14-16 lat.  

Wykres 44. W jakim wieku sięgnąłeś/aś po dopalacze po raz pierwszy? 
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5.6. Problem przemocy z perspektywy uczniów  oraz ich poczucie 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania  

 Kolejne pytania zadawane respondentom dotyczyły problemu przemocy w rodzinie, 

przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Zadaliśmy respondentom pytanie, czy zdarzyło 

im się doświadczyć przemocy w swoim domu ze strony wymienionych w kafeterii 

odpowiedzi osób. Zebrany materiał badawczy pokazał, że przemocy w domu doświadczyło 

21% respondentów, w tym 12% ze strony rodzeństwa, 10% ze strony taty, 8% ze strony 

mamy, 6% ze strony innych osób (siostra, mama, tata, ojczym), z kolei 2% wskazało  

na dziadków. 

Wykres 45. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy w swoim domu ze strony niżej 

wymienionych osób? 

 

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

 W dalszej kolejności zadaliśmy respondentom pytanie również o to, czy doświadczyli 

przemocy w swojej szkole. Odpowiedzi respondentów pokazują, że doznało jej  

38% respondentów, w tym 32% ze strony kolegów/koleżanek ze szkoły, 11% ze strony 

nauczycieli, z kolei 6% ze strony innych osób (w odpowiedzi uczniowie podawali najczęściej, 

ze doświadczyli przemocy ze strony kolegów). 
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Wykres 46. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy w swojej szkole ze strony niżej 

wymienionych osób? 

 

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

 W poniższym wykresie przedstawione zostały odpowiedzi uczniów na pytanie  

„czy doświadczyłeś/aś kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form cyberprzemocy. 

Możemy zauważyć, że doświadczyło tego problemu 47% respondentów, w tym  

41% wyzywania, 30% ośmieszania/poniżania, 16% grożenia/straszenia, 15% szantażowania, 

14% podszywania się, 13% rozsyłania ośmieszających zdjęć/filmików, natomiast  

8% wyłudzenia pieniędzy.  

Wykres 47. Czy doznałeś/aś kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form 

cyberprzemocy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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 W celu sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa młodych mieszkańców miasta 

Milanówka poprosiliśmy respondentów o określenie, czy czują się bezpiecznie w swoim 

miejscu zamieszkania. Zebrany materiał badawczy pokazał, że większość osób czuje się 

bezpiecznie (29% bardzo bezpiecznie, 49% raczej bezpiecznie). Na brak bezpieczeństwa 

wskazało natomiast 9% - 4% czuje się bardzo niebezpiecznie, a 5% raczej niebezpiecznie.    

Wykres 48. Czy czujesz się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania (w Milanówku)? 

 

5.7. Uzależnienia behawioralne  z perspektywy uczniów  

Następne pytania zadawane respondentom miały na celu sprawdzenie w jaki sposób 

oraz jak dużo uczniowie z Milanówka korzystają z komputera lub Internetu. Większość osób 

na korzystaniu z komputera lub Internetu poświęca dziennie 1-3 godz. (41%), ale znaczna 

część uczniów wskazała również na 3-6 godzin (22%). 18% spędza przy tym do 1 godziny, 

8% od 6 do 10 godzin, natomiast 6% powyżej 10 godzin. Tylko 4% uczniów deklaruje, że nie 

korzysta z komputera lub Internetu. 

Wykres 49. Ile czasu dziennie spędzasz korzystając z komputera/Internetu? 

 

29% 

49% 

5% 

4% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

bardzo bezpiecznie

raczej bezpiecznie

raczej niebezpiecznie

bardzo niebezpiecznie

trudno powiedzieć

4% 

18% 

41% 

22% 

8% 

6% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

nie korzystam z Internetu/komputera

do 1 godz.

1-3 godz.

od 3 do 6 godz.

od 6 do 10 godz.

powyżej 10 godz.



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
108 

 

 

Na dwa poniższe pytania odpowiadali tylko ci uczniowie, którzy w poprzednim pytaniu 

zadeklarowali, iż korzystają z komputera/Internetu. 

 Jak wynika z deklaracji uczniów, najczęstszą formą korzystania z komputera lub 

Internetu jest oglądanie filmów (72%), słuchanie muzyki (71%), kontakt ze znajomymi (62%) 

oraz granie w gry (58%). W dalszej kolejności badani wskazywali na korzystanie z portali 

społecznościowych (51%), naukę (50%), robienie zakupów (28%), poznawanie nowych osób 

(22%) oraz prowadzenie bloga lub własnej strony (9%).  

Tabela 43. Z jakich powodów najczęściej korzystasz z komputera/Internetu? 

 

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

Na następne pytania odpowiedzi udzielali wszyscy respondenci (nie tylko ci, którzy 

korzystają z komputera/Internetu). 

  W zamierzeniu realizowanych badań było również sprawdzenie, jak często uczniowie 

z miasta Milanówka grają w gry za pieniądze. Możemy zauważyć, że w gry takie 

kiedykolwiek w życiu grało 47% respondentów. Największa część badanych kupowała 

zdrapki (47%), na drugim miejscu pod tym względem znalazła się gra w LOTTO (28%), 

natomiast na trzecim gra na automatach (27%). Większość badanych gra w takie gry rzadko 

lub od czasu do czasu, jednak do częstego grania na automatach przyznało się  

9%, do częstego kupowania zdrapek (7%), do częstego grania w ruletkę, LOTTO oraz  

w loteriach SMS 6%, natomiast zakłady bukmacherskie obstawia często i gra w Pokera – 5%. 
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Poprosiliśmy również uczniów, którzy grali na automatach o określenie, jakiego rodzaju 

maszyny to były. W odpowiedzi większość badanych stwierdziło, że nie umie określić ich 

rodzaju, pojawiają się natomiast nazwy takie jak: cymbergaj, jednoręki bandyta, buldożer, 

coin puscher, wyścigi oraz automat z pluszakami/zabawkami za pieniądze. 

Tabela 44. Jak często grasz w poniższe gry?  

  Często Od czasu do czasu Rzadko Nigdy 

Ruletka 6% 1% 5% 89% 

Lotto 6% 6% 16% 72% 

Zdrapki 7% 12% 28% 53% 

Poker 5% 3% 6% 86% 

Zakłady bukmacherskie 5% 2% 3% 90% 

Loterie SMS 6% 0% 5% 89% 

Gra na automatach (jeśli grałeś/aś  

na automatach napisz proszę jakich) 9% 5% 13% 73% 

5.8. Opinia uczniów na temat  spożywania alkoholu, zażywania narkotyków  

i dopalaczy oraz palenia papierosów  

 W dalszej części przedstawiona została opinia uczniów na temat spożywania alkoholu, 

zażywania narkotyków i dopalaczy oraz palenia papierosów. W poniższej tabeli 

przedstawiona została opinia respondentów na temat konsekwencji związanych z zażywaniem 

papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Możemy zauważyć, że większość uczniów 

dostrzega problemy ze zdrowiem jako konsekwencje zażywania zarówno papierosów, 

alkoholu, narkotyków, jak i dopalaczy. Problemy psychiczne/emocjonalne najwięcej uczniów 

dostrzega w związku z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy, ale znaczny odsetek wskazał 

również na alkohol, nieodpowiednie towarzystwo najwięcej uczniów dostrzega jako 

konsekwencja zażywania narkotyków, dopalaczy oraz spożywaniu alkoholu, natomiast 

negatywne konsekwencje w postaci problemów z prawem dostrzega największy odsetek 

badanych w związku z zażywaniem narkotyków. Analiza materiału badawczego wykazała,  

że najmniej negatywnych konsekwencji uczniowie dostrzegają w paleniu papierosów. 

Możemy zauważyć, że większość uczniów dostrzega w spożywaniu alkoholu, zażywaniu 

narkotyków i dopalaczy zagrożenia w postaci negatywnych konsekwencji. W odpowiedzi 

„inne” uczniowie podawali, że negatywnymi konsekwencjami związanymi z zażywaniem 

tych substancji to: kłótnie z nauczycielami, zmiana osobowości, kłopoty z pamięcią, 

halucynacje, negatywne emocje, pobyt w szpitalu, problemy ze sportem, aktywnością, 
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znalezieniem pracy, samotność, strata bliskiej osoby (pojedyncze odpowiedzi), problemy 

zdrowotne (4 odpowiedzi), śmierć (6 odpowiedzi), uzależnienie (5 odpowiedzi),  agresja 

wobec innych osób (7 odpowiedzi), pobudzenie (2 odpowiedzi).  

Tabela 45. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane  

z zażywaniem poniższych substancji? 

  Papierosy Alkohol Narkotyki Dopalacze 

Problemy ze zdrowiem 85% 74% 84% 83% 

Problemy psychiczne/emocjonalne 29% 69% 85% 74% 

Nieodpowiednie towarzystwo 65% 78% 80% 77% 

Pogorszenie relacji rodzinnych 50% 81% 80% 73% 

Obniżenie efektywności nauki 54% 78% 79% 75% 

Poważne kłopoty finansowe 53% 78% 77% 69% 

Pogorszenie relacji koleżeńskich 52% 69% 78% 76% 

Problemy z prawem 44% 68% 88% 85% 

Nie występują negatywne konsekwencje 70% 51% 43% 37% 

Nie wiem 67% 57% 59% 67% 

Inne odpowiedzi respondentów w opisie  

Kolejne pytanie zadane respondentom miało na celu sprawdzenie ich opinii względem 

reakcji ich rodziców w przypadku podejmowania przez nich pewnych zachowań takich jak 

picie alkoholu, zażywanie narkotyków i dopalaczy. W przypadku zażywania dopalaczy 

większość uczniów stwierdziło, że rodzice zdenerwowaliby się (80%), 5% wskazało  

na zniechęcanie ich, 2% na zaakceptowanie tego, natomiast 13% nie umiało określić reakcji 

rodziców. W przypadku zażywania narkotyków 79% stwierdziło, że rodzice zdenerwowaliby 

się, 6% przyznało, że rodzice zniechęcaliby ich do tego, 1% wskazał na zaakceptowanie tego, 

natomiast 13% nie ma na ten temat wiedzy. Możemy zauważyć, że w przypadku picia 

alkoholu tylko 56% stwierdziło, że rodzice zdenerwowaliby się i nie pozwoliliby  

na to. Znaczna część respondentów stwierdziła, że rodzice zniechęcaliby ich do tego.  

4% uważa, że nic by nie zrobili i w opinii kolejnych 4% rodzice zaakceptowaliby to. 
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Wykres 50. Jak sądzisz jaka byłaby reakcja Twoich rodziców, gdybyś…? 

 

W dalszej kolejności poprosiliśmy uczniów o ocenę szkodliwości poniższych 

substancji dla zdrowia. Możemy zauważyć, że najbardziej szkodliwe są w opinii uczniów 

dopalacze – aż 86% stwierdziło, że są one bardzo szkodliwe, a w opinii 8% szkodliwe oraz 

narkotyki – 82% ocenia je jako bardzo szkodliwe, a 10% jako szkodliwe. Za mniej szkodliwe 

respondenci uważają alkohol – ich szkodliwość dostrzega łącznie 70% badanych, papierosy 

(79%) oraz e-papierosy (65%). Warto zwrócić uwagę na to, że aż 23% oceniło e-papierosy 

jako mało szkodliwe, a 21% za mało szkodliwe uważa alkohol.  

Tabela 46. Jak oceniasz szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia? 

  Bardzo szkodliwe Szkodliwe W małym stopniu szkodliwe Nieszkodliwe Nie wiem 

Papierosy 53% 36% 6% 3% 2% 

E-papierosy 32% 33% 23% 7% 4% 

Alkohol 37% 33% 21% 7% 2% 

Narkotyki 82% 10% 3% 2% 3% 

Dopalacze 86% 8% 1% 2% 4% 

 W tabeli poniżej przedstawiona została ocena uczniów dostępności papierosów, 

alkoholu oraz narkotyków w mieście Milanówku. Wyniki uczniów kształtują się następująco: 

dopalacze są trudne do zdobycia łącznie dla 48% osób, narkotyki dla 46%, alkohol dla  

26%, natomiast papierosy dla 22%. Łatwe do zdobycia natomiast byłyby dopalacze łącznie 
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dla 11% respondentów, narkotyki dla 16%, alkohol dla 44%, natomiast papierosy dla  

47%. Znaczna część badanych zadeklarowała brak wiedzy na temat dostępności omawianych 

substancji – w przypadku dopalaczy brak wiedzy ma 41%, narkotyków – 38%, alkoholu  

i papierosów – 30%.   

Tabela 47. Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie na terenie miasta Milanówka 

poniższych substancji? 

  Bardzo trudne Dosyć trudne Dosyć łatwe Bardzo łatwe Nie wiem 

Papierosy 12% 10% 19% 28% 30% 

Alkohol 11% 15% 19% 25% 30% 

Narkotyki 34% 12% 7% 9% 38% 

Dopalacze 35% 13% 5% 6% 41% 

5.9. Wiedza uczniów na temat możliwości uzyskania pomocy  

 Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez nas w badaniu była wiedza 

uczniów na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku doświadczenia problemów 

uzależnień lub przemocy. W przypadku doświadczenia przemocy wiedzę na temat miejsc,  

w których można uzyskać pomoc ma 37% uczniów, nie jest pewnych co do znajomości takich 

miejsc, ale wiedzą gdzie znaleźć takie informacje 30% respondentów, natomiast nie wie gdzie 

szukać pomocy w razie doświadczenia problemu przemocy 33% uczniów. W przypadku 

uzależnień nie wie gdzie szukać pomocy 41%, nie jest pewnych co do znajomości miejsc 

gdzie szukać pomocy 39%, natomiast 20% zna bardzo dobrze takie miejsca i wie gdzie 

szukać pomocy.  

Wykres 51. Czy znasz na terenie miasta Milanówka miejsca, gdzie można się zgłosić  

w razie następujących problemów:  
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 W poniższej tabeli przedstawiony został rozkład odpowiedzi uczniów na pytanie  

do kogo zwróciliby się o pomoc mając problem związany z uzależnieniami lub przemocą. 

Możemy zauważyć, że większość respondentów zwróciłoby się o pomoc do rodziny  

(70%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na pedagoga szkolnego (34%), policję 

(33%), kolegę/koleżankę (32%) oraz zaufanego nauczyciela (31%). Warto zwrócić uwagę  

na to, że 11% nie wie, do kogo mogłoby się zwrócić o pomoc w przypadku doświadczenia 

problemów związanych z uzależnieniami lub przemocą.  

Wykres 52. Do kogo zwrócił(a)byś się o pomoc mając problem związany  

z uzależnieniami lub przemocą?  

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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6. Badanie sprzedawców na terenie miasta Milanówka 

 badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie miasta Milanówka, 

wzięli udział również sprzedawcy napojów alkoholowych. Ich udział  

w badaniu miał na celu sprawdzenie dostępności alkoholu i nikotyny dla 

niepełnoletnich mieszkańców Miasta oraz napojów alkoholowych dla osób będących w stanie 

nietrzeźwości, a także zweryfikowanie wiedzy respondentów dotyczącej niektórych zapisów 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ich udziału  

w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych. Ich opinia była ważna 

również dla oceny skali spożywania alkoholu przez mieszkańców Miasta. 

6.1. Struktura badanej próby  

 

Kwestionariusze ankiet wypełniło 30 sprzedawców napojów alkoholowych. Jak widać 

na załączonym wykresie 11 badanych jest płci męskiej, natomiast 19 osób biorących udział  

w badaniu to kobiety. 

Wykres 53. Płeć: 

 
Analizując strukturę wiekową badanej grupy możemy zauważyć, że największy udział 

w badaniu mają respondenci między 26 a 40 rokiem życia oraz między 41 a 60 rokiem życia  

(10 osób). 5 ankietowanych ma 25 lat bądź mniej, natomiast kolejne 5 osób powyżej 61 lat. 
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Wykres 54. Pana/i wiek mieści się w przedziale: 

 

Strukturę badanej grupy rozpatrywaliśmy również ze względu na okres zatrudnienia 

ankietowanych w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu. 11 respondentów 

zadeklarowało zatrudnienie od 1 roku do 5 lat, 8 sprzedawców od 6 do 10 lat, 7 respondentów 

pracuje w punkcie sprzedaży alkoholu od 11 do 20 lat, z kolei 3 osoby powyżej 21 lat. 

Wykres 55. Od ilu lat pracuje Pan/i w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

alkoholu? 

 

6.2. Problem uzależnień z perspektywy sprzedawców  napojów alkoholowych  

 

Pytania skierowane do osób pracujących w sklepach na terenie miasta Milanówka, 

miały na celu sprawdzenie ich opinii względem skali spożywania napojów alkoholowych 

przez mieszkańców, ich dostępności dla osób nieletnich oraz znajomości Ustawy z dnia  

26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pierwszej 

kolejności respondentów poproszono zatem, o ocenę poziomu spożycia alkoholu  

na przestrzeni kilku lat w mieście Milanówek. 6 respondentów zauważyło zmniejszanie się 
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poziomu spożycia alkoholu, z kolei większość ankietowanych stwierdziło, że jest ono stałe 

(16 osób). Na wzrost spożycia wskazało natomiast 6 badanych. 

Wykres 56. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w mieście 

Milanówku: 

 

W dalszej kolejności sprzedawców poproszono o ocenę częstotliwości sprzedaży 

alkoholu osobom niepełnoletnim w mieście Milanówku. 22 badanych stwierdziło,  

że do takich sytuacji nigdy nie dochodzi, 3 respondentów uważa, że ma to miejsce rzadko,  

z kolei według 5 sprzedawców dzieje się tak czasami. 

Wykres 57. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

niepełnoletnim w mieście Milanówku? 

 

Interesowało nas również to, jak często zdarzało się, że osoba niepełnoletnia chciała 

kupić alkohol w obsługiwanym przez badanych punkcie. Analizując odpowiedzi na to pytanie 

można zauważyć, że według 5 osób miało to miejsce raz lub kilka razy, zdaniem  

17  respondentów – nigdy i według 8 sprzedawców – wiele razy.  
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Wykres 58. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol  

w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

Kolejną analizowana kwestią była odpowiedź na pytanie, czy sprzedawcom biorącym 

udział w badaniu zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedać alkohol osobie 

niepełnoletniej. Przeprowadzone badania wskazują na to, że tylko 2 ankietowanych sprzedało 

alkohol osobie nie mającej ukończone 18 lat – w przypadku 1 osoby miało to miejsce wiele 

razy i  w przypadku 1 sprzedawcy raz lub kilka razy. 

Wykres 59. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

sprzedawcy napojów alkoholowych, mają obowiązek kontrolować dokumenty tożsamości 

klientów, w celu weryfikacji ich pełnoletniości. Na podstawie zebranych danych możemy 

zauważyć, że nie wszyscy sprzedawcy napojów alkoholowych w Mieście, za każdym razem 

weryfikują wiek osoby wyglądającej na nieletnią. 6 osób pytało o dowód tożsamości wiele 

razy, 8 – raz lub kilka razy, a 2 osoby nigdy. 
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Wykres 60. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta,  

nie mając pewności czy jest pełnoletni? 

 

 Spytaliśmy respondentów również o to, jak często według nich w mieście Milanówku 

ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu. 12 sprzedawców stwierdziło, że taka sytuacja 

nigdy nie ma miejsca, kolejne 8 respondentów uważa, iż dzieje się tak rzadko, według 

kolejnych 6 osób – czasami, zdaniem 3 badanych – często, natomiast 1 ankietowanych 

przyznał, iż ma to miejsce bardzo często. 

Wykres 61. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu  

w mieście Milanówku? 

 

Na pytanie dotyczące częstotliwości sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym,  

7 sprzedawców stwierdziło, że takie sytuacje na terenie miasta Milanówka mają miejsce 

rzadko, zdaniem 3 osób alkohol czasami jest sprzedawany osobom nietrzeźwym, 2 badanych 

uważa, iż dzieje się tak często i w opinii kolejnych 2 osób – bardzo często.  

14 

6 

8 

2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

  tak, za każdym

razem

  tak, wiele razy   tak, raz lub kilka

razy

  nie, nigdy

1 

3 

6 

8 

12 

0

2

4

6

8

10

12

14

  bardzo często   często   czasami   rzadko   nigdy



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
119 

 

 

Wykres 62. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

nietrzeźwym w mieście Milanówku? 

 

Na podstawie zebranych danych możemy zauważyć, że według 12 sprzedawców raz 

lub kilka razy, a zdaniem 4 sprzedawców wiele razy zdarzyło się, że osoba nietrzeźwa 

próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. Według 14 osób natomiast, 

taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. 

Wykres 63. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol  

w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

Badania wykazały również, że 8 sprzedawców sprzedało w ciągu ostatnich  

12 miesięcy alkohol osobie nietrzeźwej – 2 respondentom zdarzyło się to za każdym razem,  

1 osobie wiele razy, z kolei 5 badanym raz lub kilka razy. 
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Wykres 64. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

Następny wykres prezentuje dane dotyczące tego, jak często według opinii 

respondentów na terenie lub w pobliżu punktów sprzedaży alkoholu zdarza się sytuacja 

spożywania alkoholu przez klientów. Wyniki kształtują się następująco: 2 osoby zaznaczyły 

odpowiedź „rzadko”, 4 sprzedawców stwierdziło, że ma to miejsce czasami, 3 ankietowani 

uważają, że takie sytuacje zdarzają się często, a według 5 respondentów – bardzo często.  

Wykres 65. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają 

alkohol na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu, w którym Pan/i pracuje? 

 

Zadaliśmy pytanie również o to, jak często sprzedawcom zdarza się wzywać policję  

z powodu zakłócenia porządku przez osobę pod wpływem napojów wysokoprocentowych,  

na terenie punktów sprzedaży alkoholu lub w jego najbliższej okolicy. 10 respondentów 

stwierdziło, iż takie sytuacje mają miejsce rzadko, według 3 – czasami, zdaniem 1 – często  

i według 1 osoby bardzo często. Pozostałe osoby nie miały potrzeby wzywania policji. 
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Wykres 66. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania porządku 

przez osobę pod wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży alkoholu, w którym 

Pan/i pracuje lub w jego najbliższej okolicy? 

 

Wyroby nikotynowe, podobnie jak alkohol, nie mogą być sprzedawane osobom 

nieletnim, spytaliśmy więc respondentów o to, jak często takie sytuacje zdarzają się w mieście 

Milanówku. 19 respondentów stwierdziło, że papierosy nigdy nie są sprzedawane klientom 

mającym mniej niż 18 lat, 2 osoby określiły, iż w ich miejscowości zdarza się to rzadko,  

7 respondentów wskazało na odpowiedź „czasami”, z kolei w opinii 2 badanych dzieje się tak 

często. 

Wykres 67. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane 

są papierosy w mieście Milanówku? 

 

 Interesowało nas również to, czy sprzedawcom napojów alkoholowych i wyrobów 

nikotynowych zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedać papierosy osobie 

niepełnoletniej. Wyniki wskazują na pozytywną tendencję wśród respondentów, bowiem 

większość ankietowanych nie podawało wyrobów nikotynowych klientom mającym mniej niż 

18 lat. Do takiego zachowania przyznało się 2 sprzedawców i stwierdzili oni, że zdarzyło  

im się to raz lub kilka razy. 
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Wykres 68. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

 

Analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnoszące się do odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu możemy zauważyć, że większość badanych zna jej poszczególne zapisy tj. 15 osób,  

11 sprzedawców zadeklarowało bardzo dobrą jej znajomość, 2 osoby nie znają tej ustawy, ale  

o niej słyszały, a kolejnych 2 badanych nie jest pewnych co do jej znajomości.  

Wykres 69. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? 

 

Właściciele punktów sprzedających napoje alkoholowe, mają obowiązek umieścić  

w widocznym miejscu w swoim sklepie informację o szkodliwości alkoholu. Badanie 

ankietowe pokazało, że nie we wszystkich sklepach widnieje taka wiadomość (znajduje się 
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ona w 23 punktach). Umieszczenie informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 

18 roku życia zadeklarowało 29 osób, informację o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym – 

21 osób. Według deklaracji respondentów w 14 sklepach znajduje się również informacja  

o zakazie sprzedaży na kredyt bądź po zastaw. 

Wykres 70. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na 

temat:  

 

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

Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie „czy brał/a Pan/i 

udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu”. Możemy zauważyć,  

że w szkoleniu takim brało udział 19 badanych.  

Wykres 71. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu? 

 

Ostatnie pytanie skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych miało na celu 

sprawdzenie wiedzy respondentów na temat ustawowych zakazów sprzedaży alkoholu.  
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Na podstawie zebranych danych możemy zauważyć, że tylko 13 sprzedawców  

ma prawidłową wiedzę na ten temat, gdyż 13 respondentów stwierdziło, że zabrania się 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim oraz na kredyt lub 

pod zastaw. 17 sprzedawców natomiast, zaznaczyło błędną odpowiedź.  

Wykres 72. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według 

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

alkoholizmowi? 
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7. Porównanie wyników badań realizowanych na terenie miasta 

Milanówka do wyników badań ogólnopolskich  
 

Wyniki badań realizowanych w 2019 roku w mieście Milanówku, porównano również  

z wynikami badań ogólnopolskich. Do analizy porównawczej wybrano te badania, które 

zostały przeprowadzone w oparciu o podobną metodologię i cel badań. Porównanie to miało 

na celu ukazanie różnic pomiędzy danymi ogólnopolskimi, a danymi lokalnymi. W dalszej 

części diagnozy zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy.  

7.1. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród dorosłych 

mieszkańców  

Spożywanie alkoholu 

Dane związane ze spożywaniem alkoholu przez dorosłych mieszkańców uzyskane  

w wyniku przeprowadzonego w mieście Milanówku badania, porównane zostały do wyników 

badania ogólnopolskiego, przedstawionego w raporcie z 2015 roku ,,Oszacowanie 

rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy 

występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”
28

. 

Projekt badawczy zrealizowany został przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej  

i był współfinansowany ze środków funduszu rozwiązywania problemów hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS odsetek konsumentów alkoholu 

wynosi 89,7% (za konsumenta napoju alkoholowego przyjmowano osobę, która piła dany 

napój chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy). Porównując dane ogólnopolskie do 

wyników badania przeprowadzonego w mieście Milanówku możemy zauważyć, że odsetek 

konsumentów alkoholu w Milanówku jest o 14,7 pp. mniejszy, niż odsetek w całej Polsce -  

w Milanówku wynosi bowiem 75%. 

Odsetek konsumentów alkoholu w mieście Milanówku jest niższy, niż odsetek konsumentów 

alkoholu w całej Polsce. 

 

 

                                                 
28

 Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych 

oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji 

psychoaktywnych, Warszawa 2015. 
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Rysunek 5. Spożywanie alkoholu przez dorosłych mieszkańców miasta Milanówka – 

porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych 

uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień 

behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

 Według badania ogólnopolskiego z 2015 roku najpopularniejszym rodzajem 

spożywanego napoju alkoholowego jest piwo (76,5%), na drugim miejscu pod względem 

popularności znajduje się wino (70,6%), natomiast na trzecim napoje spirytusowe (66,3%). 

Konsumpcja poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przedstawia się podobnie  

w mieście Milanówku. Odsetek dorosłych mieszkańców pijących piwo wyniósł 39%, odsetek 

spożywających wino 37%, natomiast napojów spirytusowych 36%. 

W mieście Milanówku popularność poszczególnych rodzajów alkoholu jest taka sama jak  

w całej Polsce. 

Rysunek 6. Picie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w mieście Milanówku 

– porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych 

uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień 

behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

 W dalszej kolejności porównaniu poddana została również częstotliwość spożywania 

napojów alkoholowych przez dorosłych mieszkańców. Według danych ogólnopolskich 

odsetek konsumentów alkoholu pijących codziennie lub prawie codziennie wynosi  
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3,1%, pijących kilka razy w tygodniu – 22,8%, kilka razy w miesiącu – 18,2%, natomiast 

kilka razy w roku 25,1%. Według badania przeprowadzonego w mieście Milanówku, odsetek 

pijących kilka razy w roku kształtuje się na poziomie 28%, kilka razy w miesiącu na poziomie 

33%, kilka razy w tygodniu – 15%. Żaden respondent nie zadeklarował codziennego picia.  

Dorośli mieszkańcy miasta Milanówka spożywają alkohol z mniejszą częstotliwością, niż ma 

to miejsce w całej Polsce. 

Rysunek 7. Częstotliwość spożywania alkoholu – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Oszacowanie rozpowszechnienia 

wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem 

uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” z 2015 roku oraz 

Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

Palenie papierosów 

 Wyniki badania przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców miasta Milanówka 

dotyczącego palenia papierosów oraz e-papierosów zostały porównane do wyników badania 

ogólnopolskiego realizowanego w 2017 roku dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez 
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Kantar Public i przestawionego w „Raporcie z ogólnopolskiego badania ankietowego  

na temat postaw wobec palenia tytoniu”
29

. 

Przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny badanie ogólnopolskie 

wykazało, iż palenie tytoniu jest znacznie mniej rozpowszechnione niż picie alkoholu. 

Według tych badań, odsetek osób palących codziennie kształtował się na poziomie  

24%. Porównując te dane z wynikami badania przeprowadzonego w mieście Milanówku 

widzimy, iż odsetek dorosłych mieszkańców palących papierosy również jest dużo mniejszy 

niż odsetek konsumentów alkoholu – do codziennego palenia papierosów przyznało się 

bowiem 19% dorosłych mieszkańców miasta Milanówka. 

Możemy zatem wysnuć wniosek, iż w mieście Milanówku mniej osób pali papierosy, niż  

ma to miejsce w całej Polsce. 

Rysunek 8. Skala palenia papierosów przez dorosłych mieszkańców – porównanie 

wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego 

na temat postaw wobec palenia tytoniu” z 2017 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń 

społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

 Z badania ogólnopolskiego przeprowadzonego przez GIS w 2017 roku wynika,  

że odsetek palących e-papierosy kształtuje się na poziomie 2%. Badania lokalne pokazały,  

iż w mieście Milanówku e-papierosy są popularniejsze, niż ma to miejsce w całej Polsce – do 

regularnego ich palenia przyznało się bowiem 5% respondentów. 

 

                                                 
29

 Kantar Publik, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, 2017. 
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Rysunek 9. Regularne palenie e-papierosów – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego 

na temat postaw wobec palenia tytoniu” z 2017 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń 

społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

Zażywanie narkotyków i dopalaczy 

Wyniki badań lokalnych dotyczących zażywania narkotyków i dopalaczy, w których 

brali udział dorośli mieszkańcy miasta Milanówka, porównano do wyników badań 

przeprowadzonych przez CBOS w 2015 roku i przedstawionych w raporcie ,,Oszacowanie 

rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy 

występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”
30

.  

Z wyników badań ogólnopolskich wynika, że używanie substancji psychoaktywnych 

innych niż alkohol i tytoń to zjawisko bardzo rzadko deklarowane. Do zażywania 

nielegalnych substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu przyznało się bowiem  

16,4% badanych. Lokalne badania przeprowadzone w 2019 roku wśród mieszkańców  

miasta Milanówka pokazują, iż po nielegalne substancje psychoaktywne sięgnął tylko  

1% ankietowanych (po marihuanę).  

Porównując wyniki badań lokalnych do badań ogólnopolskich możemy zauważyć więc, że 

problem zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Miasta 

jest znacznie mniejszy, niż ma to miejsce w całej Polsce. 

 

 

                                                 
30

 Centrum Badania Opinii Społecznej, Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych 

oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji 

psychoaktywnych, Warszawa 2015. 

Milanówek 5% 

Polska 2% 
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Rysunek 10. Skala zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych – porównanie 

wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych 

uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień 

behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

 Dosyć popularne w mieście Milanówku okazały się środki nasenne -  

5% zadeklarowało ich zażywanie (kilka razy w roku bądź częściej). Według badań 

ogólnopolskich przeprowadzonych przez CBOS po leki uspokajające lub nasenne w czasie 

ostatnich 12 miesięcy sięgnęło 6,5% - jest to więc wskaźnik niewiele większy, w porównaniu 

do wyników badań lokalnych. 

Przemoc w rodzinie 

 Kolejną kwestią, która została poddana porównaniu, był problem przemocy  

w rodzinie. Wyniki badań przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców miasta 

Milanówka dotyczące przemocy w rodzinie zostały porównane do: 

 wyników badań z 2014 roku przedstawionych w raporcie „Badania porównawcze 

oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych  

i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem 

charakterystyki ofiar przemocy i sprawców”
31

, 

 danych przedstawionych w Raporcie Rzecznika Praw Dziecka 2017 „Przemoc  

w wychowaniu – czas z tym skończyć!”
32

. 

                                                 
31

 Miedzik M., Godlewska-Szurkowa J., Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy  

w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem 

charakterystyki ofiar przemocy i sprawców, Warszawa 2014. 
32

 Jarosz E., Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Raport Rzecznika Praw Dziecka 2017. 
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Pierwsza część porównania dotyczy znajomości rodzin z problemem przemocy. 

Według badań ogólnopolskich przeprowadzonych w 2014 roku, 36,9% badanych znało  

w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodziło do różnych form przemocy wobec kobiet, 

20,2% słyszało o przemocy wobec mężczyzn, natomiast 47,1% badanych znało w swoim 

otoczeniu rodziny, w których dochodziło do przemocy wobec dzieci. Według badań 

przeprowadzonych w mieście Milanówku odsetek osób słyszących o przemocy w rodzinie  

w swoim otoczeniu kształtował się na poziomie 24%, natomiast odsetek osób, które znają 

takie przypadki na poziomie 28%. Są to zatem wartości mniejsze w porównaniu do wartości 

prezentowanych w ogólnopolskim raporcie. 

Wiedzę na temat rodzin, w których występuje problem przemocy, ma mniejszy odsetek 

dorosłych mieszkańców miasta Milanówka, niż ma to miejsce  w całej Polsce.  

Rysunek 11. Znajomość rodzin z problemem przemocy – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Badania porównawcze oraz diagnoza 

skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem  

na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców”  

z 2014 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

Dane dotyczące stosunku do kar fizycznych wobec dzieci, przedstawione zostały  

w Raporcie Rzecznika Praw Dziecka z 2017 roku „Przemoc w wychowaniu – czas z tym 

skończyć”. 
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miasto 
Milanówek 

• znajomość rodzin,  
w których dochodzi 
do przemocy - 28% 

• odsetek respondentów 
słyszących  
o przypadkach 
przemocy w rodzinie - 
24% 
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„Dane pokazują, iż nadal połowa Polaków uważa (52%), że są sytuacje kiedy dziecko należy 

ukarać klapsem. I jakkolwiek można dostrzec że osób deklarujących zdecydowaną akceptację 

nie jest wiele (6%), to jednocześnie zwraca uwagę fakt, że zdecydowani przeciwnicy takich 

zachowań stanowią jedynie jedną piątą społeczeństwa (21%)”
33

. 

Mieszkańcy miasta Milanówka również zostali zapytani, czy stosowanie kar 

fizycznych w stosunku do dzieci (tak zwany przysłowiowy klaps) jest dobrą metodą 

wychowawczą. Wyniki badań lokalnych pokazały, iż pozytywny stosunek do takiej formy 

kary ma 34% badanych, negatywny – 58% badanych, natomiast brak wiedzy w tym zakresie 

zadeklarowało 8% respondentów.  

Nastawienie mieszkańców miasta Milanówka do stosowania kar fizycznych wobec dzieci 

wskazuje na pozytywną tendencję w porównaniu do wyników badań ogólnopolskich – 

mniejszy odsetek mieszkańców ocenia taką formę kary jako pozytywną. 

Rysunek 12. Opinia na temat stosowania kar fizycznych w stosunku do dzieci  

(tzw. przysłowiowy klaps) – porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników 

badań lokalnych 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rzecznika Praw Dziecka 2017 „Przemoc 

w wychowaniu – czas z tym skończyć!” oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych  

na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

 Porównaniu do badań ogólnopolskich poddane zostały również dane dotyczące 

odsetka osób deklarujących doznanie przemocy. W mieście Milanówku do doświadczenia 

przemocy w swoim domu przyznało się 9% badanych, w tym zdecydowana większość z nich 

wskazała na przemoc psychiczną. Według danych ogólnopolskich natomiast, problem 

przemocy dotknął 24,7% badanych.  

                                                 
33

 Tamże. 

Milanówek Tak - 34% Nie - 58% 

Polska Tak - 52% Nie - 21% 
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Skala problemu doświadczania przemocy jest w mieście Milanówku znacznie mniejsza, niż 

ma to miejsce w całej Polsce. 

Rysunek 13. Doświadczenie problemu przemocy w rodzinie – porównanie wyników 

badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Badania porównawcze oraz diagnoza 

skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem  

na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców”  

z 2014 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

7.2. Porównanie wyników badań  przeprowadzonych wśród  uczniów  

Alkohol 

Kwestie związane ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków, dopalaczy  

i innych substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów oraz uzależnieniami 

behawioralnymi, porównano z wynikami badań ogólnopolskich realizowanych w 2015 roku 

w ramach programu ESPAD. Diagnoza Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną miała charakter ogólnopolski
34

. Realizowana była na przełomie kwietnia i czerwca 

2015 roku. Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. Wyniki badań 

lokalnych będą porównywane do wyników uczniów klas III gimnazjum w badaniu 

ogólnopolskim, ze względu na podobny wiek respondentów.  

Alkohol jest wśród młodzieży, podobnie jak wśród dorosłej części społeczeństwa, 

najpopularniejszą używką. Podobnie sytuacja przedstawia się w mieście Milanówku – po 

alkohol kiedykolwiek w życiu sięgnęło 39% młodych mieszkańców Miasta. Porównując  

te dane do wyników ogólnopolskich możemy zauważyć pozytywną tendencję – w mieście 

Milanówku alkohol pił mniejszy odsetek uczniów, niż ma to miejsce w całej Polsce. Z badań 

                                                 
34

 Sierosławki J., Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną, Europejski program badań 

ankietowych w szkołach ESPAD, Warszawa 2015.  

Milanówek 9% 

Polska 24,7% 
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ESPAD wynika bowiem, że alkohol piło 83,8% uczniów w wieku gimnazjalnym - różnica 

wynosi więc 44,8 pp.  

Odsetek uczniów pijących alkohol kiedykolwiek w życiu w mieście Milanówku jest niższy, 

niż odsetek uczniów w całej Polsce. 

Rysunek 14. Spożycie alkoholu przez uczniów kiedykolwiek w życiu – porównanie 

wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez 

młodzież szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie 

miasta Milanówka w 2019 roku 

Jak wynika z analizy materiału badawczego po alkohol w ciągu ostatnich 30 przed 

badaniem sięgnęło 48,6% uczniów w całej Polsce i 18% uczniów w mieście Milanówku.  

Porównując badania ogólnopolskie do badań lokalnych możemy zauważyć, że odsetek 

uczniów w mieście Milanówku, którzy sięgnęli po alkohol w ciągu ostatnich 30 przed 

badaniem jest mniejszy od odsetka uczniów w całej Polsce o 30,6 pp. 

Rysunek 15. Spożycie alkoholu przez uczniów w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 

– porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

Milanówek 39% 

Polska 83,8% 

Polska  

48,6% Milanówek 

18% 
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 W dalszej kolejności porównaliśmy odsetek uczniów, którzy doświadczyli problemów 

związanych z piciem alkoholu. Wyniki badania realizowanego w mieście Milanówku 

pokazały, że przykrych konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu doświadczyło 

7% uczniów (spośród wszystkich biorących udział w badaniu, tj. 526 osób), natomiast według 

badań ogólnopolskich doświadczenia takie miało 14,3% uczniów w całej Polsce.  

Odsetek uczniów w mieście Milanówku, którzy doświadczyli przykrych konsekwencji 

związanych ze spożywaniem alkoholu jest mniejszy w porównaniu do odsetka uczniów  

w całej Polsce. 

Rysunek 16. Odsetek uczniów, którzy doświadczyli problemów związanych z piciem 

alkoholu – porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 Ostatnią analizowaną kwestią związaną ze spożywaniem alkoholu, była dostępność 

napojów alkoholowych dla dzieci i młodzieży. Na łatwość zakupu alkoholu w mieście 

Milanówku wskazało łącznie 44% uczniów (19% stwierdziło, że jest to dosyć łatwe,  

a w opinii 25% jest bardzo łatwe). Z badań ogólnopolskich wynika natomiast, że zdobycie 

alkoholu (dokładnie piwa) byłoby bardzo łatwe dla 47,6%, a dosyć łatwe dla 31,2%,  

co oznacza, iż na łatwą dostępność alkoholu wskazało łącznie 78,8%. 

Dzięki porównaniu wyników badań realizowanych w mieście Milanówku do badań 

realizowanych w całej Polsce możemy zauważyć, że uczniowie z miasta Milanówka mają 

większą trudność w zdobyciu alkoholu, niż uczniowie w całej Polsce. 

 

 

Polska 14,3% 

Milanówek 7% 
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Rysunek 17. Dostępność alkoholu dla uczniów – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

Nikotyna 

Papierosy to używka nieco mniej popularna wśród badanej młodzieży. W mieście 

Milanówku palić papierosy kiedykolwiek w życiu próbowało 20% ankietowanych. W skali 

ogólnopolskiej wyniki pokazały natomiast, że papierosy paliło 56,2% młodzieży. Różnica 

między wynikami badań ogólnopolskich, a wynikami badań lokalnych wynosi więc 36,2 pp.  

Uczniowie w mieście Milanówku rzadziej sięgają po wyroby tytoniowe w porównaniu do 

uczniów w całej Polsce. 

Rysunek 18. Skala palenia papierosów kiedykolwiek w życiu – porównanie wyników 

badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 Porównaniu została poddana również dostępność papierosów dla osób niepełnoletnich. 

Według badań ogólnopolskich zdobycie papierosów byłoby bardzo łatwe dla  

Polska - 78,8% 

Milanówek - 44% 

Polska  

56,2% Milanówek 

20% 
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43,1%, natomiast dosyć łatwe dla 30,3% uczniów. Z badań przeprowadzonych wśród 

uczniów na terenie miasta Milanówka wynika natomiast, że zdobycie papierosów byłoby 

bardzo łatwe dla 28%, a dosyć łatwe dla 19%.  

Porównanie wyników badań realizowanych w mieście Milanówku do badań realizowanych  

w całej Polsce możemy zauważyć, że uczniowie z miasta Milanówka mają większą  

trudność w zdobyciu papierosów, niż uczniowie z całej Polski. 

Rysunek 19. Dostępność papierosów dla uczniów – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

Narkotyki 

Z wyników ogólnopolskiego badania ESPAD realizowanego w 2015 roku wynika,  

że po substancje psychoaktywne kiedykolwiek w życiu sięgnęło 25% uczniów z III klas 

gimnazjum, z kolei dzięki realizacji badań wśród uczniów w mieście Milanówku, możemy 

stwierdzić, że po substancje psychoaktywne kiedykolwiek w życiu sięgnęło 15% młodych 

mieszkańców Miasta.  

Porównanie wyników badań wskazuje na pozytywną tendencję, bowiem wskaźnik uczniów 

zażywających substancje psychoaktywne w mieście Milanówku jest niższy o 10 pp.  

od wskaźnika uczniów zażywających takie substancje w całej Polsce. 

 

 

 

Polska - 73,4% 

Milanówek - 47% 
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Rysunek 20. Uczniowie zażywający substancje psychoaktywne kiedykolwiek w życiu – 

porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

W dalszej kolejności porównaliśmy również popularność poszczególnych substancji 

wśród uczniów w całej Polce i w mieście Milanówku. Najczęściej używaną substancją wśród 

uczniów jest marihuana lub haszysz. Kiedykolwiek życiu używało ją 25% uczniów z III klas 

gimnazjum w całej Polsce. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia znajdują się 

leki uspokajające bez przepisu lekarza – kiedykolwiek w życiu sięgnęło po nie 17% uczniów 

z III klas gimnazjum, z kolei na trzecim substancje wziewne – kiedykolwiek w życiu używało 

je 11,2%. Zebrany materiał badawczy pozyskany w wyniku badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród uczniów w mieście Milanówku pokazał, że po substancje 

psychoaktywne kiedykolwiek w życiu sięgnęło 15% młodych mieszkańców Miasta. Podobnie 

jak ma to miejsce w całej Polsce, tak i w mieście Milanówku najbardziej rozpowszechnioną 

substancją psychoaktywną wśród uczniów jest marihuana lub haszysz – używało  

ją 10% uczniów. Na drugim miejscu pod względem popularności wśród młodych 

mieszkańców znajdują się leki w celu odurzania się – sięgnęło po nie 8% uczniów, natomiast 

na miejscu trzecim amfetamina, kokaina i substancje wziewne – według deklaracji uczniów, 

zażywało je 7% badanych.  

W mieście Milanówku podobnie jak w całej Polsce, marihuana lub haszysz jest 

najpopularniejszą substancją psychoaktywną, po którą sięgają dzieci i młodzież.  

 

25% uczniów w całej Polsce 
zażywało substancje 

psychoaktywne 

15% uczniów w mieście 
Milanówku zażywało substancje 

psychoaktywne 
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Rysunek 21. Popularność konkretnych rodzajów substancji psychoaktywnych wśród 

uczniów – porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 W kwestii dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych dla dzieci  

i młodzieży w całej Polsce wyniki kształtują się następująco: zdobycie narkotyków jest 

bardzo łatwe dla 15,2% uczniów, a dosyć łatwe dla 24,8% (dokładnie marihuany lub 

haszyszu); zdobycie dopalaczy z kolei jest bardzo łatwe dla 16%, a dosyć łatwe dla 19,2%. 

Wyniki badań realizowanych w mieście Milanówku pokazały, że za dosyć łatwe zdobycie 

narkotyków uważa 7%, za bardzo łatwe 9%, natomiast dopalacze są dosyć łatwe do zdobycia 

dla 7%, a bardzo łatwe dla 6% uczniów.    

Porównując ze sobą wyniki badań możemy zauważyć pozytywną tendencję w mieście 

Milanówku, jeśli chodzi o dostępność narkotyków i dopalaczy dla dzieci i młodzieży – 

mniejszy odsetek uczniów w Mieście uznał bowiem za łatwe do zdobycia narkotyki  

i dopalacze, niż ma to miejsce w całej Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska 

• marihuana lub haszysz 
(25%) 

• leki uspokajające bez 
przepisu lekarza (17%) 

• substancje wziewne (11,2%) 

Milanówek 
• marihuana lub haszysz (10%)  

• leki w celu odurzania się (8%) 

• amfetamina, kokaina, 
substancje wziewne (7%) 
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Rysunek 22. Dostępność nielegalnych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 

– porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

Uzależnienia behawioralne 
 

 Porównaniu została w dalszej kolejności poddana częstotliwość korzystania  

z komputera/Internetu. Porównaliśmy odsetek uczniów korzystających z komputera/Internetu  

znaczną ilość czasu w ciągu dnia tj. powyżej 6 godzin. Według realizowanego w 2015 roku 

ogólnopolskiego badania ESPAD, na korzystanie z Internetu w typowym dniu roboczym  

6 godzin i więcej poświęca 15% badanych. Porównując te dane do wyników badań 

przeprowadzonych wśród uczniów na terenie miasta Milanówka możemy zauważyć, iż na 

korzystanie z komputera lub Internetu powyżej 6 godzin poświęca w ciągu dnia  

14% uczniów. Jest to więc wartość porównywalna do wartości w całej Polsce – różnica 

wynosi zaledwie 1 pp. 

Na korzystanie z komputera/Internetu znaczne ilości czasu tj. 6 powyżej godzin, poświęca 

podobna liczba uczniów w mieście Milanówku jak i w całej Polsce. 

 

 

Polska 

• dopalacze - 35,2% 

• narkotyki - 40%  
Milanówek 

• dopalacze - 13% 

• narkotyki - 16% 
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Rysunek 23. Korzystanie z komputera/Internetu powyżej 6 godzin dziennie – 

porównanie wyników badań ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 Jak wynika z przeprowadzonych w 2015 roku badań ogólnopolskich, doświadczenia 

gry za pieniądze ma za sobą 20,3% badanych. Porównując te dane do wyników badań 

przeprowadzonych wśród uczniów na terenie miasta Milanówka możemy zauważyć,  

iż kiedykolwiek w życiu w gry za pieniądze grało 47% (większość z nich kupowała zdrapki).  

Doświadczenia gry za pieniądze ma większy odsetek uczniów w mieście Milanówku, niż  

ma to miejsce w całej Polsce. 

Rysunek 24. Granie w gry za pieniądze – porównanie wyników badań ogólnopolskich  

do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 

Polska  

15% Milanówek 

14% 

20,3% uczniów w całej Polsce 
grało w gry za pieniądze 

47% uczniów w mieście 
Milanówku grało w gry  

za pieniądze 
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Przemoc  

 W dalszej kolejności porównaniu poddane zostały kwestie związane z przemocą 

rówieśniczą, przemocą w rodzinie oraz cyberprzemocą. Do porównania wyników badania 

przeprowadzonego wśród uczniów na terenie miasta Milanówka dotyczącego przemocy  

w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wykorzystano wyniki badania realizowanego w 2012 

roku i przedstawionego w „Ogólnopolskiej diagnozie problemu przemocy wobec dzieci” 

Fundacji Dzieci Niczyje
35

. Jest to pierwsze polskie badanie wiktymizacji dzieci i młodzieży 

przeprowadzone na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat.  

Według przeprowadzonego w 2012 roku wyników badania ogólnopolskiego, 

przemocy ze strony rówieśników kiedykolwiek w życiu doświadczyło 59% badanych. Jak 

wynika natomiast z badania przeprowadzonego wśród uczniów w mieście Milanówku, 

przemocy ze strony kolegów/koleżanek ze szkoły doświadczyło 32%. Jest to więc wartość 

nieco niższa od wartości w całej Polsce.   

Odsetek uczniów, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej  

w mieście Milanówku jest w porównaniu do odsetka uczniów w całej Polsce  

o 27 pp. mniejszy. 

Rysunek 25. Skala przemocy rówieśniczej – porównanie wyników badań ogólnopolskich 

do wyników badań lokalnych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „„Ogólnopolskiej diagnozie problemu przemocy 

wobec dzieci” z 2013 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta 

Milanówka w 2019 roku 

                                                 
35

 Fundacja Dzieci Niczyje, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, Warszawa 2013. 
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 Rozpatrując kwestię przemocy ze strony dorosłych w skali ogólnopolskiej możemy 

zauważyć, że w całej Polsce przemocy z ich strony kiedykolwiek w życiu doświadczyło  

34% uczniów. W przypadku badań prowadzonych na terenie miasta Milanówka 21% uczniów 

przyznaje, że doświadczyło przemocy w swoim domu, w tym 12% ze strony rodzeństwa,  

a więc nie osób dorosłych.  

Możemy zauważyć więc, że problem przemocy ze strony dorosłych w mieście Milanówku 

przybiera mniejsze, niż według badań ogólnopolskich ma to miejsce w całej Polsce. 

Rysunek 26. Doświadczenie przemocy ze strony dorosłych – porównanie wyników badań 

ogólnopolskich do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież 

szkolną” z 2015 roku oraz Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka  

w 2019 roku 

 Porównaniu została poddana również skala cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Wyniki badań z tym związane przedstawione zostały w Raporcie Najwyższej Izby Kontroli  

z 2017 roku „Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży”
36

.  

Z badań przedstawionych w tym raporcie wynika, iż z cyberprzemocą zetknęło się prawie 

39,5% uczniów. Rozpatrując tą kwestię z perspektywy badań lokalnych możemy zauważyć, 

iż do doznania cyberprzemocy przyznało się 47% uczniów.  

Możemy stwierdzić zatem, że problem cyberprzemocy w mieście Milanówku jest nieco 

większy, niż ma to miejsce w całej Polsce. 

 

 

 

                                                 
36

 Najwyższa Izba Kontroli, Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 

Warszawa 2017. 
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Rysunek 27.  Skala cyberprzemocy – porównanie wyników badań ogólnopolskich  

do wyników badań lokalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy 

wśród dzieci i młodzieży” z 2017 roku oraz wyników Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych  

na terenie miasta Milanówka w 2019 roku 

  

z cyberprzemocą zetknęło się 
39,5% uczniów w całej Polsce  

cyberprzemocy doświadczyło 
47% uczniów w mieście 

Milanówku 
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8. Wnioski i rekomendacje profilaktyczne 
 

elem przeprowadzonych w mieście Milanówku badań było przedstawienie 

lokalnych zagrożeń społecznych występujących w mieście Milanówku  

w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców, uczniów oraz osób 

pracujących w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Cel ten został 

osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą  

do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie posłużą do tworzenia różnego 

rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie Miasta,  

w tym jakości życia jej mieszkańców. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: 

 rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców Miasta, ich opinii i postaw względem 

uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przemocy, 

 zapoznanie się z problemami uczniów, szczególnie ich postaw i doświadczeń 

związanych z wybranymi zagrożeniami społecznymi oraz uzależnieniami, 

 poznanie doświadczeń sprzedawców napojów alkoholowych związanych  

z wykonywanym przez nich zawodem, w szczególności sprzedaży alkoholu i osobom 

niepełnoletnim lub nietrzeźwym. 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane 

rekomendacje. Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego 

lokalne zagrożenia społeczne występujące w mieście Milanówku wraz z rekomendacjami 

co do dalszych działań profilaktycznych skierowanych do uczniów i mieszkańców Miasta 

oraz instytucji, których celem jest profilaktyka. 

 

 

 

 

  

C 
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8.1. Dorośli mieszkańcy  

SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO 

 Przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców miasta Milanówka badanie ankietowe 

wykazało, że najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego jest spędzanie czasu  

z rodziną/ dziećmi. Znaczny odsetek respondentów wskazał również na bardzo częste 

podejmowanie takich aktywności jak: słuchanie muzyki, granie w gry komputerowe 

oraz korzystanie z Internetu. Badani mieszkańcy często oprócz słuchania muzyki oraz 

spędzania czasu z rodziną oglądają telewizję, spotykają się ze znajomymi, 

odpoczywają oraz realizują swoje zainteresowania, hobby. 

 Dzięki zrealizowanemu badaniu dowiadujemy się również, iż średnio co czwarty 

mieszkaniec nie spędza swojego wolnego czasu w taki sposób w jaki chce. 

Ankietowani najczęściej podawali, iż powodem tego jest brak czasu - wskazało na  

to większość osób. Wśród odpowiedzi mieszkańców pojawiły się również takie 

powody jak brak pieniędzy, obowiązki rodzinne oraz odczuwanie po pracy zmęczenia. 

 Największa część mieszkańców (spośród tych, którzy stwierdzili, że nie spędzają 

swojego czasu wolnego w taki sposób w jaki chcą) w wolnym czasie chciałaby 

wyjeżdżać na wycieczki, czytać książki, gazety, artykuły itp., spotykać się  

ze znajomymi oraz wychodzić do kina, teatru, na wystawę, koncert itp. 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

SKALA SPOŻYWANIA 

ALKOHOLU PRZEZ 

DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Spożywanie alkoholu zadeklarowało 75% mieszkańców 

tj. 98 osób. 

28% pije okazjonalnie (kilka razy w roku), 33% kilka 

razy w miesiącu, 15% kilka razy w tygodniu, natomiast 

żaden z mieszkańców nie zadeklarował picia 

codziennie. 

84 mieszkańców spożyło alkohol po raz pierwszy  

w wieku 16-25 lat, natomiast 12 osób miało wówczas 

mniej niż 15 lat. 

RODZAJ SPOŻYWANEGO 

ALKOHOLU 

Mieszkańcy Miasta najczęściej spożywają piwo  

(51 osób), ale znaczna część badanych często sięga 

również po wino (48 osób) i wódkę (41 osób). 

OPINIA MIESZKAŃCÓW  

NA TEMAT ALKOHOLU 

59% mieszkańców uważa, że alkohol jest bardzo 

szkodliwy dla zdrowia, według 35% jest on szkodliwy, 

natomiast w opinii 6% - w małym stopniu szkodliwy.  
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15% respondentów jest zdania, iż picie niewielkich 

ilości alkoholu przez kobiety w ciąży nie ma wpływu 

na rozwój dziecka, natomiast brak wiedzy w tym 

zakresie zadeklarowało 5%, a według 12% nie ma nic 

złego w przychodzeniu do pracy na kacu 

Na wzrost spożycia alkoholu w mieście Milanówku na 

przestrzeni kilku lat wskazało 42% badanych,  

na spadek jego spożycia tylko 2%, natomiast  

32% uważa, że jest ono stałe. 

NEGATYWNE 

KONSEKWENCJE 

ZWIĄZANE  

ZE SPOŻYWANIEM 

ALKOHOLU 

Większość respondentów nie doświadczyło  

w związku ze spożywaniem alkoholu żadnych 

problemów (91 osób). 5 mieszkańców doznało 

natomiast problemów rodzinnych, natomiast 1 osoba 

problemów zdrowotnych. 

WIEDZA NA TEMAT 

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA 

POMOCY 

5% mieszkańców Milanówka nie wie, gdzie szukać 

pomocy w przypadku doświadczenia problemu 

uzależnienia, natomiast 42% nie jest pewnych  

co do znajomość miejsc, gdzie można uzyskać pomoc, 

ale wie gdzie znaleźć takie informacje. 

Wnioski 

 Problem alkoholowy w mieście Milanówku występuje w umiarkowanym natężeniu – 

abstynencje zadeklarował co czwarty mieszkaniec, 28% mieszkańców spożywa  

go okazjonalnie, natomiast 15% pije z częstotliwością wskazującą na nadużywanie 

alkoholu. 

 Przeważająca część mieszkańców spośród tych spożywających alkohol – sięgnęła  

po alkohol pierwszy raz między 16 a 25 rokiem życia. 

 Większość mieszkańców sięga po alkohol dla towarzystwa, ale znaczna część 

respondentów pije również ze względu na walory smakowe alkoholu. Najmniej 

mieszkańców spożywa alkohol by złagodzić stres i żadna osoba nie pije aby 

zmniejszyć objawy kaca oraz zapomnieć o problemach. 

 Bardzo mała część mieszkańców pijących alkohol doświadczyła problemów 

związanych z jego pożywaniem – 6 osób (w tym 5 doznało problemów rodzinnych,  

a 1 problemów zdrowotnych). 

 Na mogący się zaostrzać problem alkoholowy w mieście Milanówku wskazało,  

aż 42% mieszkańców – stwierdzili oni, że spożycie alkoholu na przestrzeni lat 

wzrasta.  
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 Podczas realizacji działań profilaktycznych warto poszerzyć wiedzę mieszkańców 

dotyczącą alkoholu. Badania wykazały bowiem, że aż 15% respondentów uważa,  

że picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży nie ma wpływu na rozwój 

dziecka, 15% mieszkańców sądzi, że alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż  

w wódce i aż 18% stwierdziło, że alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci. 

 Pozytywny jest fakt, iż zdecydowana większość respondentów wie, gdzie udać się  

po pomoc w przypadku problemu uzależnienia. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Zaleca się dalsze prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących negatywnych 

skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania 

alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu skuteczne mogą okazać się 

rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, broszury lub rozmieszczone na terenie 

Miasta plakaty i bilbordy.  

 Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych rekomenduje się 

zachować i rozwijać stałą współpracę pomiędzy instytucjami oraz organizacjami 

działającymi w obszarze uzależnień oraz w dalszym ciągu organizować szkolenia  

i kursy mające na celu podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry. Ważne przed 

przeprowadzeniem szkoleń będzie przekazanie grupom, które mają być objęte 

szkoleniem, krótkich ankiet mających na celu zbadanie ich potrzeb szkoleniowych. 

 W związku z tym, że 5% mieszkańców nie wie, do kogo mogłoby się udać  

w przypadku doświadczenia problemu przemocy, a 42% nie jest pewnych  

co do znajomości takich miejsc, zaleca się w dalszym ciągu rozpowszechniać 

informacje dla mieszkańców Miasta, na temat możliwych form pomocy w przypadku 

uzależnienia od alkoholu (także jeśli chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny). 

 Należy kontynuować prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla 

osób uzależnionych i ich rodzin. Warto mieć przy tym na uwadze rekomendacje 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
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 Badania wykazały, iż 15% mieszkańców pije z częstotliwością mogącą wskazywać  

na picie ryzykowne, w związku z czym zaleca się wprowadzenie do podstawowej 

opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji 

(WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie. Ważnym aspektem 

jest przy tym finansowanie szkoleń dla personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek)  

w zakresie WRKI oraz zaopatrzenie personelu POZ w materiały do wykonywania 

badań przesiewowych, materiały dla pacjentów (broszury, ulotki), książki i materiały 

na temat problemów alkoholowych oraz listy teleadresowej do placówek leczenia 

uzależnienia. 

 W związku z powyższym zaleca się również realizować szkolenia dla lekarzy  

i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania wzorów spożywania alkoholu przez 

pacjentów i podejmowania interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie  

i szkodliwie. 

 Badania przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych wskazały  

na mogący występować na terenie Miasta problem prowadzenia pojazdów w stanie 

nietrzeźwości, bowiem 60% sprzedawców napojów alkoholowych stwierdziło,  

iż na terenie Milanówka zdarza się sytuacja jazdy pod wpływem alkoholu. W związku  

„Punkty konsultacyjne mogą być prowadzone przez samorząd terytorialny, 

stowarzyszenia abstynenckie i inne podmioty pozarządowe. Powinny być dostępne 

dla klientów w godzinach popołudniowych i wieczornych, a warunki lokalowe 

gwarantować osobom zgłaszającym się do punktu dyskrecję i komfort psychiczny. 

Jeśli punkt znajduje się w urzędzie gminy czy w ośrodku pomocy społecznej, należy 

zadbać o oddzielne pokoje, do których nikt nie będzie wchodził  

i przeszkadzał w czasie rozmowy oraz nie będą dzwoniły telefony służbowe. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zatrudnienie na kilka godzin w tygodniu 

specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, który 

pracuje w placówce leczenia uzależnienia. Ważną umiejętnością osób 

zatrudnianych w punktach konsultacyjnych jest skuteczne motywowanie klientów  

do zmiany szkodliwych zachowań.” – Rekomendacje do realizowania  

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych  

w 2019 roku. 
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z tym należy powtórzyć działania edukacyjno-informacyjne dotyczące 

konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz działania 

mające na celu zmianę przekonań i postaw uczestników ruchu drogowego poprzez 

umacnianie postawy braku tolerancji dla spożywania alkoholu wśród osób kierujących 

pojazdami. 

 Podczas realizacji działań profilaktycznych istotne jest również zachowanie  

i rozwijanie ścisłej współpracy z policją, na przykład w celu rozpowszechniania 

przez nich ulotek, broszur i materiałów edukacyjnych podczas kontroli drogowych  

na temat wpływu alkoholu na organizm.  

 Biorąc pod uwagę to, że 15% badanych stwierdziło, iż picie niewielkich ilości 

alkoholu przez kobiety w ciąży nie ma wpływu na rozwój dziecka, zaleca się 

przeprowadzenie kampanii informującej o skutkach picia w ciąży, jak również 

zapoznanie mieszkańców z tematyką FAS – alkoholowego zespołu płodowego  

i uświadomienie kobietom w ciąży konieczności unikania nawet śladowych ilości 

alkoholu. Przydatne mogą być plakaty lub ulotki, które będą zawierać informację  

na ten temat. 

 Szkoleniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi warto objąć również księży, 

ponieważ mają oni stały kontakt z niektórymi mieszkańcami i mogą mieć znaczący 

wpływ na zapobieganie podejmowania pewnych zachowań przez mieszkańców oraz 

na motywowanie ich do pojęcia leczenia. Wszelkie informacje przydatne w realizacji 

tego znajdują się na stronie: www.motywujmydozmiany.pl.  

PROBLEM NIKOTYNOWY 

SKALA PALENIA 

PAPIEROSÓW 

19% respondentów zadeklarowało codzienne palenie 

papierosów. 

SKALA PALENIA  

E-PAPIEROSÓW 
Po e-papierosy codziennie sięga 5% respondentów. 

OPINIA NA TEMAT 

PALENIA PAPIEROSÓW  

I E-PAPIEROSÓW 

71% uważa, że tradycyjne papierosy są bardzo szkodliwe 

dla zdrowia, natomiast 29% oceniło je jako szkodliwe.  

W opinii 65% e-papierosy są bardzo szkodliwe, według 

31% szkodliwe, natomiast według 5% w małym stopniu 

szkodliwe. 
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Wnioski 

 Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że problem palenia papierosów  

w mieście Milanówku nie przybiera znaczącego rozmiaru – codzienne palenie 

zadeklarował prawie co piąty mieszkaniec. Palenie e-papierosów jest mniej popularne, 

niż palenie tradycyjnych papierosów – codziennie sięga po nie 5% respondentów. 

 Pozytywne jest to, że większość mieszkańców oceniło papierosy jako szkodliwe dla 

zdrowia.  

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Rekomenduje się kontynuowanie rozpowszechniania ulotek, broszur i plakatów,  

na których znajdują się informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby  

i metody, które mogą w tym pomóc oraz powtórzenie działań profilaktycznych z zakresu 

strategii informacyjnej, mającej na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości 

palenia papierosów na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu. 

 Badania lokalne pokazały, iż w mieście Milanówku e-papierosy są popularniejsze, niż 

ma to miejsce w całej Polsce – zaleca się przeprowadzenie działań informacyjnych 

przekazujących mieszkańcom informacje na temat papierosów elektronicznych oraz 

konsekwencji ich palenia. 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

SKALA ZAŻYWANIA 

NARKOTYKÓW LUB 

DOPALACZY PRZEZ 

DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Zebrany materiał badawczy wykazał, że substancje  

te zażywa 5% respondentów (tj. 7 osób), przy czym 

większość z nich sięga po środki nasenne (5%).  

4% wskazało na sterydy, natomiast 1% na marihuanę. 

RODZAJE ZAŻYWANYCH 

SUBSTANCJI 

Z największą częstotliwością respondenci sięgają  

po środki nasenne (2% raz w tygodniu, 2% raz  

w miesiącu, 2% kilka razy w roku). Po marihuanę  

1% badanych sięgnął jednokrotnie, po sterydy  

2% ankietowanych raz w miesiącu, natomiast kolejne  

2% badanych zażywało je jednokrotnie. 

DOŚWIADCZENIE 

NEGATYWNYCH 

KONSEKWENCJI 

 

Żaden z mieszkańców nie doświadczył problemów 

związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy lub 

innych środków psychoaktywnych. 
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OPINIA NA TEMAT 

NARKOTYKÓW  

I DOPALACZY 

88% mieszkańców uważa, że zażywanie narkotyków jest 

bardzo szkodliwe dla zdrowia, natomiast zdaniem  

12% jest szkodliwe.  Dopalacze są bardzo szkodliwe  

w opinii 82%, a szkodliwe według 18%. 

Żaden badany nie dostrzega zmniejszania się na 

przestrzeni kilku lat w Mieście spożycia narkotyków, 

22% uważa, iż jest ono stałe, z kolei 24% wskazało  

na jego wzrost. Na spadek spożycia dopalaczy w mieście 

Milanówku wskazało natomiast  5%, na jego wzrost - 

18%, z kolei według 17% spożycie dopalaczy jest stałe. 

Wnioski 

 Zebrany materiał badawczy wykazał, iż problem zażywania substancji 

psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców miasta Milanówka nie przybiera 

znaczących rozmiarów – 5% mieszkańców zażywało takie substancje, przy czym 

większość z nich sięga po środki nasenne. Żaden z ankietowanych nie zażywał 

dopalaczy. 

 Pozytywne jest to, że wszyscy mieszkańcy ocenili zażywanie narkotyków oraz 

dopalaczy jako szkodliwe dla zdrowia i że żaden badany nie doświadczył 

negatywnych konsekwencji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

 Warto mieć na uwadze to, że żaden z respondentów nie zauważył spadku zażywania 

narkotyków na terenie miasta Milanówka na przestrzeni kilku lat. Część mieszkańców 

dostrzega natomiast spadek zażywania dopalaczy. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Zaleca się w dalszym ciągu realizować działania profilaktyczne na poziomie 

uniwersalnym, dotyczące konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych 

zażywania narkotyków i dopalaczy. Działania powinny mieć szeroki zasięg, który 

będzie możliwy do zrealizowania za pomocą kampanii informacyjno-edukacyjnej 

na przykład przy użyciu ulotek, plakatów i broszur. 

 Rekomenduje się również ponowne rozpowszechnianie ulotek na temat możliwych 

form pomocy w przypadku doświadczania problemów z nadużywaniem lub 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Ulotki powinny być pozostawione  

w miejscach publicznych takich jak: kościół, szpitale, przychodnie itp. 

 



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
153 

 

 

PROBLEM PRZEMOCY 

SKALA PRZEMOCY W 

RODZINIE 

28% badanych zna kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą 

doświadczającą przemocy w rodzinie, natomiast 24% słyszało  

o takich przypadkach. 

9% mieszkańców przyznało, że doświadcza w swoim domu 

przemocy. Najczęściej deklarowanym rodzajem doznawanej 

przez mieszkańców przemocy okazała się przemoc psychiczna 

- wskazało na nią 8% badanych. 2% przyznało, iż doświadcza 

zaniedbania, kolejne 2% przemocy ekonomicznej, natomiast  

1% respondentów miało trudności w określeniu jej rodzaju. 

OPINIA 

MIESZKANCÓW NA 

TEMAT PRZEMOCY 

20% uważa, że w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać,  

19% stwierdziło, że gdyby osoba doznająca przemocy 

naprawdę cierpiała, bez wątpienia odeszłaby od sprawcy,  

a 34% mieszkańców sądzi, iż stosowanie kar fizycznych 

(przysłowiowy klaps) w stosunku do dzieci jest dobrą metodą 

wychowawczą. 

7% mieszkańców stwierdziło, że w mieście Milanówku 

problem przemocy w rodzinie występuje w wysokim natężeniu, 

natomiast według 34% występuje w średnim natężeniu. 

POCZUCIE 

BEZPIECZEŃSTWA 

Większość mieszkańców czuje się w swoim miejscu 

zamieszkania bezpiecznie. Raczej niebezpiecznie czuje się 

natomiast 11%, natomiast niebezpiecznie 1%. 

WIEDZA NA TEMAT 

MOŻLIWOŚCI 

UZYSKANIA 

POMOCY 

15% mieszkańców stwierdziło, że nie wie gdzie uzyskać pomoc 

w przypadku problemu przemocy, natomiast 46% nie jest 

pewnych co do znajomości takich miejsc, ale wie gdzie znaleźć 

takie informacje.  

Wnioski 

 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców miasta Milanówka pokazało, 

iż problem przemocy w rodzinie dotyka 9% respondentów. Większość z nich 

doświadcza przemocy psychicznej. 

 Możemy zauważyć również, iż nieco ponad połowa ankietowanych osób zna 

przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie miasta Milanówka. 

 Podczas planowania działań profilaktycznych warto mieć na uwadze to, iż co trzeci 

mieszkaniec Miasta uważa, że stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest 

dobra metoda wychowawczą. 
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 Warto poszerzyć także wiedzę mieszkańców na temat miejsc, do których można się 

udać w przypadku problemu przemocy, badania wykazały bowiem, iż część z nich nie 

ma na ten temat wiedzy. 

 Pozytywne jest to, że zdecydowana większość badanych mieszkańców stwierdziła,  

iż czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 W związku z powyższym wskazane jest zorganizowanie dla mieszkańców 

warsztatów, których celem będzie zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie, poprzez ukazanie sposobów komunikowania się z osobą stosującą 

przemoc, naukę asertywnych form radzenia sobie z osobą agresywną oraz poprzez 

wskazanie innych możliwości, które mogą pomóc ofiarom przemocy. Zaleca się 

również, aby podczas warsztatów mieszkańcy uczeni byli w jaki sposób reagować, 

jeśli znają osobę doświadczającą przemocy. 

 Skutecznym rozwiązaniem może być również prowadzenie w placówkach 

medycznych wstępnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie u nowych pacjentów. 

W załączniku nr 1 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy 

wobec dorosłego i propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia 

przemocy w rodzinie wobec osoby dorosłej, który można rozpowszechnić wśród 

pracowników ochrony zdrowia. 

 Rekomenduje się także w dalszym ciągu upowszechniać informacje o miejscach  

w lokalnej społeczności, w których świadczona jest pomoc psychologiczna, prawna, 

socjalna oraz zawodowa osobom dotkniętym przemocą, za pomocą ulotek, plakatów, 

broszur i stron internetowych.  

 Bardzo ważne w zapobieganiu występujących problemów jest dalsze prowadzenie  

i wzmacnianie współpracy z przedstawicielami służb realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy i wymiaru sprawiedliwości, która ma na celu 

kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie lub środowisku lokalnym  

do uczestnictwa w oddziaływaniach zmierzających do zniwelowania problemu. 

Pomocne może być przeprowadzenie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub 

szkoleń, na których obecni będą przedstawiciele wszystkich służb.  

 Istotne w zapobieganiu problemom przemocy jest również stałe podnoszenie 

kompetencji służb i przedstawicieli instytucji realizujących działania 
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zapobiegawcze tego typu problemom. Zaleca się kontynuowanie organizowania  

i finansowania szkoleń dotyczących obowiązujących procedur i zasad podejmowania 

interwencji w przypadku przemocy w rodzinie. 

 W związku z tym, że co trzeci mieszkaniec Miasta uważa stosowanie kar fizycznych 

w stosunku do dzieci jako dobrą metodę wychowawczą, konieczne jest zwiększenie 

świadomości dorosłych mieszkańców na temat negatywnych konsekwencji 

stosowania przemocy w procesie wychowania, przy jednoczesnej edukacji  

w zakresie innych skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju dziecka metod 

wychowawczych, poprzez warsztaty i zajęcia organizowane dla rodziców oraz przy 

wykorzystaniu strategii informacyjnej. 

 Zaleca się realizację działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej 

na temat przemocy w rodzinie, a także uwrażliwienie społeczności lokalnej  

na występowanie tego problemu oraz prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, 

które będą obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także będą 

opisywać mechanizmy przemocy w rodzinie. 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

KORZYSTANIA  

Z  KOMPUTERA/ 

INTERNETU 

 

Z komputera/Internetu korzysta 96% mieszkańców biorących 

udział w badaniu ankietowym. 

Bardzo duże ilości czasu poświęca na korzystaniu  

z komputera/Internetu 8% respondentów - 5% od 6 do 10 godzin, 

natomiast 3% powyżej 10 godzin. Znaczna część mieszkańców 

wskazała na poświęcanie na to do 1 godziny (35%) oraz  

od 1 do 3 godzin (37%). 

ZAGROŻENIA 

ZWIĄZANE Z 

KORZYSTANIEM  

Z KOMPUTERA/ 

INTERNETU 

Do doświadczenia cyberprzemocy przyznało się 17% badanych.  

Najczęściej doświadczanymi jej formami okazało się grożenie  

i straszenie (13%), na drugim miejscu pod względem ilości 

wskazań znalazło się ośmieszanie/poniżanie (11%), natomiast  

na trzecim szantażowanie (6%). 

44% mieszkańców spotkało się z przestępstwami w Internecie,  

w tym 25% kilka razy, 12% wiele razy, 7% raz. 
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HAZARD 

Żaden z respondentów nie gra w gry za pieniądze często.  

Od czasu do czasu w LOTTO gra 11%, kupuje zdrapki  

(12%), natomiast gra w Pokera 2%. Rzadko w LOTTO gra 

natomiast 34% ankietowanych, kupuje zdrapki 25%, gra  

w Pokera 6%, na automatach 2%, obstawia zakłady 

bukmacherskie 5%, natomiast uczestniczy w loteriach SMS 12%. 

Wnioski 

 Analiza materiału badawczego pokazała, że problem nadmiernego korzystania  

z komputera/Internetu dotyczy 8% badanych. 

 Podczas planowania działań profilaktycznych warto zwrócić uwagę  

na to, że 17% mieszkańców doświadczyło cyberprzemocy, a prawie połowa 

ankietowanych spotkała się z przestępstwami w Internecie. 

 Problem grania w gry za pieniądze wśród dorosłych mieszkańców nie przybiera 

znaczącego rozmiaru, żaden ankietowany bowiem nie gra w takie gry często. 

Najbardziej popularnymi grami za pieniądze okazało się LOTTO (11% gra w nie  

od czasu do czasu) i zdrapki (12% gra w nie od czasu do czasu). W pozostałe gry  

za pieniądze mieszkańcy miasta Milanówek grają rzadko. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 W związku z tym, że prawie połowa mieszkańców stwierdziła, iż spotkała się  

z przestępstwami w Internecie, a 17% respondentów doświadczyło cyberprzemocy, 

zaleca się ponowne podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

zorganizowanie warsztatów wśród mieszkańców na temat mediów 

społecznościowych (ochrona informacji o sobie/swojego wizerunku w sieci), 

cyberprzemocy i jej rodzajów (sposoby radzenia sobie z tym problemem) i na temat 

bezpieczeństwa w sieci. 
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8.2. Uczniowie 

 

SYTUACJA BYTOWO-SPOŁECZNA ORAZ SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO 

 Przeprowadzone wśród uczniów z milanowskich szkół podstawowych badania 

pokazały, że większość  uczniów jest zadowolonych z sytuacji materialnej swojej 

rodziny, relacji ze swoimi rodzicami oraz rówieśnikami. Niezadowolonych z sytuacji 

materialnej swojej rodziny oraz relacji z rodzicami jest 5% uczniów, natomiast  

z relacji ze swoimi rówieśnikami 8%.  

 Wśród aktywności podejmowanych przez uczniów w wolnym czasie, najczęściej 

wskazywane było słuchanie muzyki, realizacja zainteresowań/hobby, przeglądanie 

Internetu, uprawianie sportu, spotykanie się z koleżankami/kolegami oraz spędzanie 

czasu z rodziną. Uczniowie najrzadziej wychodzą do kina, teatru, na wystawę, chodzą 

na imprezy, wyjeżdżają na wycieczki oraz czytają książki, gazety, artykuły itp.  

 Pozytywne jest to, że zdecydowana większość respondentów spędza swój wolny czas 

w taki sposób w jaki chce. Co piąty uczeń stwierdził natomiast, że nie robi tego  

co chce w wolnym czasie. Najczęściej podawanymi przez respondentów tego 

przyczynami okazały się: brak czasu, poświęcanie dużej ilości czasu na naukę, zajęcia 

dodatkowe, korepetycje, wykonywanie w wolnym czasie obowiązków domowych 

oraz brak pozwolenia ze strony rodziców. 

 Zebrany materiał badawczy wykazał również, iż uczniowie, którzy nie spędzają czasu 

wolnego w taki sposób w jaki chcą, najbardziej chcieliby w tym czasie spotykać się  

ze znajomymi, realizować swoje zainteresowania/hobby, słuchać muzyki. Znaczna 

część odpowiedzi padła również na korzystanie z Internetu, odpoczywanie oraz 

uprawianie sportów. Najmniej uczniów w wolnym czasie chciałoby pomagać 

rodzicom w obowiązkach domowych, oglądać telewizję oraz czytać książki, gazety, 

artykuły itp. 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

SKALA SPOŻYWANIA 

ALKOHOLU PRZEZ 

DZIECI  

I MŁODZIEŻ 

Po alkohol kiedykolwiek w życiu sięgnęło 39% uczniów 

(72% w wieku 8-10 lat, 22% w wieku 11-13 lat oraz  

59% w wieku 14-16 lat). W ciągu ostatnich 30 dni przed 

badaniem alkohol spożywało natomiast 18% uczniów (32%  

w wieku 14-16 lat, 6% uczniów w wieku 11-13 lat oraz  

44% uczniów w wieku 8-10 lat). 
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WIEK INICJACJI 

ALKOHOLOWEJ 

Większość uczniów sięgnęło po napoje alkoholowe po raz 

pierwszy w wieku 11-13 lat (18%). 13% respondentów 

deklaruje, że piło alkohol po raz pierwszy mając 8-10 lat, 

natomiast 10% miało wówczas 14-16 lat. 

OKOLICZNOŚCI 

ZWIĄZANE ZE 

SPOŻYWANIEM 

ALKOHOLU 

Większość uczniów spośród tych, którzy spożywali alkohol 

nie miało przykrych doświadczeń związanych z piciem 

alkoholu. Negatywnych konsekwencji doświadczyło 

natomiast 35 osób (spośród 210 spożywających alkohol).   

Najwięcej przykrych doświadczeń w związku ze 

spożywaniem alkoholu mieli uczniowie w wieku 8-10 lat 

(68%), na drugim miejscu pod tym względem znajdują się 

respondenci mający 11-13 lat (38%), natomiast na trzecim 

osoby mające 14-16 lat (25%). 

Najczęstszym powodem sięgania po alkohol okazała się 

ciekawość (wskazały na to 92 osoby spośród 210 

respondentów odpowiadających na to pytanie), ale znaczna 

część badanych wskazała również na chęć zaznania 

przyjemności/relaksacji (61 osób). 

Uczniowie mający 8-10 lat najczęściej wskazywali jako 

powód sięgania po alkohol chęć zaznania przyjemności/ 

relaksacji, uczniowie mający 11-13 lat na ciekawość, 

natomiast uczniowie mający 14-16 lat na ciekawość oraz 

przyjemność/relaksację. 

SPOŻYWANIA 

ALKOHOLU,  

A WIEDZA I REAKCJA 

RODZICÓW 

Zebrany materiał badawczy pokazał, że fakt spożywania 

alkoholu ukrywa przed rodzicami co trzeci uczeń,  

tj. 63 osoby.  

56% uczniów stwierdziło, że w przypadku gdyby pili alkohol 

rodzice zdenerwowaliby się, w opinii 6% rodzice 

zniechęcaliby ich do tego, natomiast 1% uważa, że rodzice 

zaakceptowaliby to, a kolejne 1% jest zdania, że nic by nie 

zrobili.  

DOSTĘPNOŚĆ 

NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH 

DLA OSÓB 

NIEPEŁNOLETNICH 

Alkohol jest łatwy do zdobycia na terenie miasta Milanówka 

dla 44% uczniów (dla 19% zdobycie go jest łatwe, a dla  

25% bardzo łatwe).  

OPINIA NA TEMAT 

ALKOHOLU 

Alkohol jest nieszkodliwy dla zdrowia według  

28% - 21% stwierdziło, że jest w małym stopniu szkodliwy,  

a według 7% nieszkodliwy. 
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WIEDZA NA TEMAT 

MIEJSC GDZIE 

MOŻNA UZYSKAĆ 

POMOC 

W przypadku doświadczenia problemu związanego  

z uzależnieniem 20% uczniów zna dobrze miejsca, gdzie 

może udać się po pomoc, 39% stwierdziło, że nie jest 

pewnych co do znajomości takich miejsc, ale wie, gdzie 

znaleźć o nich informacje, natomiast 41% przyznało, że nie 

wie gdzie szukać pomocy. 

Wnioski 

 Zebrany materiał badawczy pokazał, że po alkohol kiedykolwiek w życiu sięgnęło  

39% respondentów – jest to więc znaczny odsetek uczniów. Odsetek uczniów, którzy 

sięgnęli po jakiś napój alkoholowy w przeciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 

kształtuje się natomiast na poziomie 18%.  

 Jednocześnie możemy zauważyć, iż po alkohol wiele razy sięgało 8% badanych – pili 

oni alkohol aż 30 razy lub więcej. Z pozyskanych w procesie badawczym danych 

wynika również, iż alkohol raz lub dwa razy próbowało 16% badanych, natomiast 

pozostała część respondentów, czyli 25% sięgało po alkohol więcej razy.  

 Wyniki badań wskazują na to, że co trzeci uczeń sięgnął po alkohol bardzo wcześnie,  

to znaczy przed ukończeniem 13 roku życia.  

 Dla wielu młodych ludzi przyczyną spożywania alkoholu jest ciekawość, 

przyjemność/relaksacja, czy też chęć dobrej zabawy. 

 Warto zwrócić uwagę również na to, że duża część młodych mieszkańców Miasta 

uważa zdobycie alkoholu za łatwe (44%). 

 Z pozyskanych danych wynika, że większość uczniów nie ukrywa faktu picia alkoholu 

przed rodzicami (146 uczniów spośród 210 spożywających alkohol).  

 Warto poszerzyć wiedzę uczniów na temat konsekwencji związanych z piciem 

alkoholu, bowiem aż 21% badanych oceniło alkohol jako mało szkodliwy dla zdrowia.  

 Przy projektowaniu działań profilaktycznych warto zwrócić uwagę  

na to, że aż 41% uczniów nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczenia 

problemu uzależnienia.  

 Zbadaniu poddana została również opinia uczniów na temat reakcji ich rówieśników  

w przypadku odmówienia im spożycia alkoholu. Możemy zauważyć, że w opinii 

większości badanych ich rówieśnicy zaakceptowaliby to lub byłoby im to obojętne. 

Znaczna część respondentów zadeklarowała również brak wiedzy w tym zakresie. 
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Wśród odpowiedzi uczniów znalazły się również negatywne reakcje ich rówieśników 

takie jak wyśmiewanie (18%), dokuczanie (15%) oraz obrażenie się (12%). 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Biorąc pod uwagę to, że co trzeci uczeń sięgnął po alkohol przed ukończeniem 13 roku 

życia zaleca się w dalszym ciągu realizować działania o możliwie najszerszym 

spektrum, docierającym do wszystkich dzieci i młodzieży, w celu obniżenia liczby 

uczniów inicjujących we wczesnych latach picie alkoholu, np. profilaktyczne godziny 

wychowawcze, w czasie których opiekunowie będą podejmować działania 

profilaktyczne: realizacja rekomendowanych programów, wykorzystanie źródeł 

multimedialnych, spotkania z ekspertami np. osobami pracującymi z osobami 

uzależnionymi.  

 W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem po alkohol sięgnął prawie co piąty uczeń – 

wskazane jest zatem ponowne podjęcie działań profilaktycznych skierowanych  

do dzieci i młodzieży z zakresu strategii informacyjnej, w celu poszerzenia wiedzy  

na temat przyczyn i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym ludziom, 

podejmowania racjonalnych wyborów, popartych znajomością zagadnień związanych  

z używaniem napojów wysokoprocentowych. By działania z zakresu strategii 

informacyjnej, przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny być realizowane przez 

kompetentne osoby, które cechuje wiarygodność, umiejętność wybudzania zaufania 

wśród dzieci i młodzieży i budowania z nimi pozytywnej relacji. Przekazywane 

informacje, muszą być rzetelne oraz dostosowane do etapu rozwojowego uczniów.  

 Zaleca się rozpowszechnianie wśród uczniów informacji na temat dostępnych form 

pomocy w przypadku posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Ważną rolę  

w diagnozie dzieci dotkniętych tym problem, odgrywają nauczyciele, wychowawcy  

i opiekunowie w placówkach, którzy w dalszym ciągu poprzez obserwację i dyskretne 

wywiady powinny zwracać uwagę na symptomy świadczące o tym, że dziecko cierpi  

z powodu uzależnionego członka rodziny. Pomocne mogą okazać się również warsztaty 

psychologiczne (np. podczas godzin wychowawczych) polegające na pracy nad 

samooceną, budowaniem zaufania, ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności 

potrzebnych do funkcjonowania w grupie, gry i zabawy pomagające w budowaniu więzi 

z innymi ludźmi, uczące norm z innymi ludźmi, dające szanse na budowanie 

pozytywnego wizerunku własnego. 
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 Istotna jest również ponowna realizacja szkoleń/warsztatów dla rodziców, aby objąć 

nimi jak największą grupę odbiorców, podczas których przekazana im będzie wiedza, 

na temat problemu picia napojów wysokoprocentowych, skutków wczesnej inicjacji 

alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać 

również przeszkoleni, w zakresie reagowania, w przypadku spożywania alkoholu przez 

dziecko. Warto skorzystać z darmowego przewodnika Jak rozmawiać z dzieckiem  

o alkoholu? Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. Istotne jest dotarcie do jak 

największej liczby rodziców. Niezwykle istotna jest realizacja działań profilaktycznych 

we współpracy z rodzicami na co zwraca uwagę Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w swoich rekomendacjach za 2019 rok. Oprócz tego 

niezwykle ryzykowne może być przyzwolenie rodziców na spożywanie przez ich dzieci 

alkoholu nawet jeśli wydaje im się, że to kontrolują.  

 

 Wskazane jest stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych, 

oraz osób pracujących w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań.  

 Mając na uwadze wyniki badania ankietowego, które pokazało, iż w opinii aż 18% ich 

rówieśnicy wyśmialiby ich w przypadku odmowy wypicia alkoholu, zaleca się 

kontynuowanie działań, mających na celu zarówno zapobieganie inicjacji alkoholowej 

przez dzieci i młodzież, poprzez zastosowanie w działaniach profilaktycznych strategii 

edukacyjnej mającej na celu rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych  

i społecznych, jak i poprzez realizowanie ćwiczeń, gier psychoedukacyjnych, czy 

„[…] rekomenduje się realizowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych  

we współpracy z rodzicami, aby wspierać abstynencję dziecka i przygotowywać  

je do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych. Chodzi zatem nie tylko o przekazanie 

informacji na temat skali problemu, ale pracę nad przekonaniami normatywnym 

dotyczącymi picia alkoholu i jego szkodliwości dla młodzieży i dorosłych. W ocenie 

specjalistów zajmujących się profilaktyką najbardziej skuteczne są programy oparta 

na równoległym oddziaływaniu zarówno na rodziców, jak i dzieci.” – Rekomendacje 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2019 roku 
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warsztatów, które będą rozwijały asertywność, zapobiegały presji rówieśniczej, uczyły 

nawiązywania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów lub podnoszenia poczucia własnej wartości. 

 Istotne jest również prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających 

na celu budowanie więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, 

gdyż stanowi to istotny czynnik chroniący podejmowania zachowań ryzykownych przez 

dzieci i młodzież. 

 Należy podejmować nadal działania profilaktyczne na poziomie uniwersalnym wśród 

dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu programów rekomendowanych przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

SKALA PALENIA PAPIEROSÓW 

PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ 

Po tradycyjne papierosy sięgnęło  

20% respondentów, natomiast po e-papierosy 

32%. 

Wśród uczniów, którzy palili tradycyjne 

papierosy 6% sięgało po nie 

codziennie/regularnie, 3% często, 4% kilka razy, 

natomiast 7% próbowało raz. W przypadku  

e-papierosów 8% paliło je codziennie/regularnie, 

5% często, 9% kilka razy, z kolei  

10% próbowało raz. 

WIEK INICJACJI NIKOTYNOWEJ 

6% sięgnęło po papierosy lub e-papierosy 

pierwszy raz w wieku 8-10 lat, 17% w wieku  

11-13 lat, natomiast 10% miało wówczas  

14-16 lat. 

OPINIA NA TEMAT PAPIEROSÓW  

I E-PAPIEROSÓW 

Papierosy są w małym stopniu szkodliwe dla  

6%, a nieszkodliwe dla 3%, natomiast  

e-papierosy są w małym stopniu szkodliwe dla 

23%, z kolei nieszkodliwe dla 7%. 

DOSTĘPNOŚĆ PAPIEROSÓW  

W MIEŚCIE 

Papierosy są łatwe do zdobycia dla  

47% respondentów. 

Wnioski 

 Zebrany materiał badawczy wykazał, że bardziej popularne wśród uczniów z miasta 

Milanówka są e-papierosy – sięgnęło po nie o 12 pp. więcej badanych niż po tradycyjne 
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papierosy. E-papierosy palił więc co trzeci uczeń biorący udział w badaniu, natomiast 

tradycyjne papierosy co piąty badany.  

 Warto zwrócić uwagę również na to, że palenie tradycyjnych papierosów wśród  

9% uczniów wyszło poza fazę eksperymentowania i stało się regularną czynnością, 

natomiast w przypadku e-papierosów z dużą częstotliwością paliło je 13% uczniów. 

 Działania profilaktyczne powinny skupiać się również na przekazywaniu uczniom 

wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz e-papierosów dla zdrowia, gdyż 

duża część uczniów nie ma na ten temat świadomości (zwłaszcza na temat szkodliwości 

e-papierosów).  

 Z danych pozyskanych w procesie badawczym dowiadujemy się również,  

że 47% badanych, czyli prawie połowa uczniów ocenia możliwość zdobycia 

papierosów na terenie miasta Milanówka za łatwe – jest to więc bardzo duży wskaźnik, 

który wskazuje na konieczność podjęcia działań zmierzających do jego minimalizacji. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Wskazane jest dalsze propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez 

przedstawianie korzyści za tym idących oraz możliwości tego osiągnięcia, a także 

poprzez rozpowszechnianie na ten temat ulotek, plakatów oraz zapewnianie uczniom 

możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych. Przy realizacji tego warto mieć  

na uwadze rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Społecznych 

odnośnie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które brzmią następująco: 
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Zajęcia sportowe powinny wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez 

ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych 

sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.) i rozwijanie zainteresowań,  

z wyraźnym określeniem zasad zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec 

używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy). Istotne jest również, aby 

osoba prowadząca takie zajęcia miała odpowiednie przygotowanie i wiedzę w zakresie 

profilaktyki. 

 Badania wykazały, że część uczniów nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości palenia 

papierosów i e-papierosów, zaleca się więc kontynuowanie działań profilaktycznych  

z zakresu strategii informacyjnej, poprzez przekazywanie wiedzy na temat 

szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Pomocne w realizacji tej strategii, 

może być zaproszenie wykwalifikowanej osoby (np. lekarza), który w profesjonalny 

sposób przekaże uczniom odpowiedni zasób wiedzy, na temat skutków podejmowania 

takiego zachowania. 

 Szczególną uwagę należy poświęcić problematyce palenia e-papierosów, gdyż prawie 

co trzeci uczeń sięgnął po papierosy elektroniczne, a 22% paliło je częściej niż raz. 

 Ponieważ znaczny odsetek uczniów stwierdził, że papierosy są łatwo dostępne  

na terenie Miasta zaleca się ograniczanie dostępności papierosów dla dzieci  

i młodzieży poprzez powtórzenie szkolenia dla sprzedawców wyrobów nikotynowych  

„W 2017 roku w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, brało udział ponad 1 mln 100 tys. dzieci  

i młodzieży. Wciąż jest to jedna z częściej podejmowanych form oddziaływania, 

skierowanych do młodych ludzi. Należy jednak podkreślić, że zajęcia sportowe nie 

mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być 

integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki 

zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia i spełniać określone kryteria 

pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych 

ludzi wobec używek.” – Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku 
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z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży papierosów osobom nieletnim oraz 

konsekwencji moralnych i prawnych za tym idących. 

ROBLEM NARKOTYKOWY 

SKALA ZAŻYWANIA 

NARKOTYKÓW LUB 

DOPALACZY PRZEZ 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

Do zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych środków 

psychoaktywnych przyznało się łącznie 15% badanych 

uczniów. 

RODZAJ ZAŻYWANEJ 

SUBSTANCJI 

Najpowszechniejszą wśród uczniów substancją 

psychoaktywną jest marihuana lub haszysz – sięgnęło po 

nią 10% badanych. Na drugim miejscu pod tym względem 

znalazły się leki w celu odurzania się (8%), natomiast na 

trzecim amfetamina, kokaina, substancje wziewne – 

sięgnęło po nie 7% badanych. Dopalacze zażywało  

6% respondentów. 

OKOLICZNOŚCI 

ZAŻYCIA SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH 

PO RAZ PIERWSZY 

4% sięgnęło po dopalacze mając 8-10 lat, 1% w wieku  

11-13 lat, natomiast 2% miało wówczas 14-16 lat. 

6% stwierdziło, że zażyło substancje psychoaktywne dla 

doznania przyjemności/relaksacji oraz z ciekawości,  

5% wskazało na chęć dobrej zabawy, 3% na chęć bycia 

modnym, z kolei 2% na presję grupy oraz zaimponowanie 

w towarzystwie. 

DOSTĘPNOŚĆ 

ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH 

DLA MŁODZIEŻY 

Łącznie 16% ocenia możliwość zdobycia narkotyków na 

terenie miasta Milanówka za łatwe. Dopalacze za łatwe  

do zdobycia uważa natomiast 11%. 

OPINIA UCZNIÓW NA 

TEMAT SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH 

Przekonanie o szkodliwości narkotyków ma łącznie  

92% uczniów, natomiast o szkodliwości dopalaczy - 94%. 

Opinia respondentów na temat reakcji ich rodziców  

w przypadku zażywania narkotyków i dopalaczy 

przedstawia się następująco: w przypadku zażywania 

dopalaczy większość uczniów stwierdziło, że rodzice 

zdenerwowaliby się (80%), 5% wskazało na zniechęcanie 

ich, 2% na zaakceptowanie tego, natomiast 13% nie 

umiało określić reakcji rodziców. W przypadku zażywania 

narkotyków 79% stwierdziło, że rodzice zdenerwowaliby 

się, 6% przyznało, że rodzice zniechęcaliby ich do tego, 

1% wskazał na zaakceptowanie tego, natomiast 13% nie 

ma na ten temat wiedzy. 
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Wnioski 

 Badanie wykazało, że kontakt z narkotykami, dopalaczami lub lekami w celu odurzania 

się miało 15% uczniów. 

 Najpopularniejszą spożywaną przez uczniów substancją psychoaktywną okazała się 

marihuana.  

 Warto zwrócić uwagę również na odsetek uczniów, którzy zadeklarowali sięganie  

po dopalacze – wskazało na to 6% badanych.  

 Zebrany materiał badawczy pokazał, że większość badanych zdaje sobie sprawę  

ze szkodliwości dla zdrowia narkotyków i dopalaczy. Nie ma wiedzy na temat 

szkodliwości narkotyków 8%, natomiast dopalaczy – 6%.   

 16% uczniów oceniło możliwości zdobycia narkotyków na terenie miasta Milanówka za 

łatwe. Dopalacze są łatwo dostępne dla mniejszej części uczniów – różnica pomiędzy 

narkotykami, a dopalaczami w tej kwestii wynosi jednak tylko 5 pp. 

 Należy mieć na uwadze to, że na stanowczą reakcje swoich rodziców w przypadku 

zażywania przez nich narkotyków (tj. zdenerwowanie się i nie pozwolenie  

na to) wskazało 79% badanych, natomiast 13% respondentów nie umie przewidzieć 

reakcji swoich rodziców w przypadku podjęcia przez nich takiego zachowania.  

W przypadku dopalaczy, odpowiedzi uczniów kształtują się prawie na takim samym 

poziomie.   

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 W związku z powyższym wskazane jest ponowne przeprowadzenie działań 

profilaktycznych w szkole, mających na celu przekazywanie wiedzy na temat 

konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków. Pomóc  

w tym, mogą ulotki, broszury czy plakaty, zawierające informacje na ten temat. 

 Biorąc pod uwagę wyniki badania ankietowego i deklarację 15% uczniów, którzy 

stwierdzili że zażywali substancje psychoaktywne, zaleca się kontynuować prowadzenie 

obserwacji, w celu identyfikacji uczniów zażywających takie substancje. W tym celu 

pomocne będzie poszerzenie wiedzy pracowników szkoły, na temat wykrywania 

objawów stosowania substancji odurzających. Przydatny w tym zakresie może być 

materiał udostępniony na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii, która zawiera przykłady objawów mogących wskazywać na używanie 

przez dzieci i młodzież narkotyków.  
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Link do strony: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=490267 

 Wskazane jest również ponowne przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, na 

temat reagowania w przypadku zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych, 

rozpoznawania czy dziecko zażywa takie substancje, do kogo należy się zgłosić  

w przypadku doświadczenia tego problemu oraz jak rozmawiać z dzieckiem  

w przypadku podejmowania przez niego tego typu zachowań.  

 

 Rekomendowana jest realizacja wśród uczniów programu rekomendowanego przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „UNPLUGGED”, 

którego głównym celem jest ograniczanie używania substancji psychoaktywnych przez 

młodzież w wieku 12-14 lat. Do celów szczegółowych tego programu należy zmiana 

postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych, nabycie przez uczniów 

umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, zwiększenie 

kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie. 

Program warto zrealizować ponieważ wyniki jego ewaluacji wskazały na to, że oprócz 

ograniczania używania substancji psychoaktywnych, efektem jego realizacji jest 

również wzmocnienie umiejętności odmawiania rówieśnikom, nieuleganie presji 

środowiska oraz ograniczenie pozytywnych oczekiwań i postaw wobec takich 

substancji. Jest to ważne biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania - część 

uczniów przyznało, że zażyło substancje psychoaktywne dla doznania 

przyjemności/relaksacji, ze względu na presję grupy oraz zaimponowanie  

w towarzystwie i aż 18% badanych stwierdziło, że ich rówieśnicy wyśmialiby ich, 

„Pozytywna i silna więź z rodzicami, normy dotyczące substancji psychoaktywnych 

wyniesione z domu oraz umiejętność budowania wokół dziecka nie tylko systemu 

kontroli, ale i wsparcia są bardzo ważnymi czynnikami chroniącymi młodych ludzi 

przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Rodzice mają największą możliwość 

podejmowania skutecznych oddziaływań wychowawczych. Szkoła i inne instytucje 

mogą wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i uzupełniać ewentualne braki 

wynikające ze specyficznych trudności danej rodziny” - Rekomendacje  

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2019 roku 
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gdyby odmówili im wypicia alkoholu. Program dotyczy nie tylko używania 

narkotyków, ale również spożywania alkoholu, czy palenia papierosów. 

PROBLEM PRZEMOCY 

SKALA PRZEMOCY  

W RODZINIE 

Do doświadczenia przemocy w swoim domu przyznało się 

21% respondentów. 

12% doznało przemocy ze strony rodzeństwa, 10% ze strony 

taty, 8% ze strony mamy, 6% ze strony innych osób (siostra, 

mama, tata, ojczym), z kolei 2% wskazało na dziadków. 

PRZEMOC  

W ŚRODOWISKU 

SZKOLNYM 

38% respondentów zadeklarowało, że doznało przemocy  

w swojej szkole. 

32% doznało przemocy w swojej szkole ze strony 

kolegów/koleżanek, natomiast 10% ze strony nauczycieli. 

POCZUCIE 

BEZPIECZEŃSTWA  

W SWOIM MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA 

Większość osób czuje się bezpiecznie w swoim miejscu 

zamieszkania, czyli mieście Milanówku (29% bardzo 

bezpiecznie, 49% raczej bezpiecznie). Na brak bezpieczeństwa 

wskazało natomiast 9% - 4% czuje się bardzo niebezpiecznie, 

a 5% raczej niebezpiecznie.    

CYBERPRZEMOC 

47% uczniów przyznaje, iż doświadczyło cyberprzemocy,  

w tym 41% wyzywania, 30% ośmieszania/poniżania,  

16% grożenia/straszenia, 15% szantażowania,  

14% podszywania się, 13%  rozsyłania ośmieszających 

zdjęć/filmików, natomiast 8% wyłudzenia pieniędzy.  

Znaczna część respondentów nie ma wystarczającej wiedzy 

czym jest cyberprzemoc. 

WIEDZA NA TEMAT 

UZYSKANIA POMOCY 

W przypadku doświadczenia przemocy wiedzę na temat 

miejsc, w których można uzyskać pomoc ma 37% uczniów, 

nie jest pewnych co do znajomości takich miejsc, ale wiedzą 

gdzie znaleźć takie informacje 30% respondentów, natomiast 

nie wie gdzie szukać pomocy w razie doświadczenia problemu 

przemocy 33% uczniów. 

Wnioski 

 Problem przemocy wśród młodych mieszkańców miasta Milanówek jest widoczny,  

a szczególnie dostrzegalnym jej rodzajem występującym wśród uczniów jest przemoc 

rówieśnicza – doświadczyło jej 32%.  

 Podczas projektowania działań profilaktycznych skierowanych do uczniów należy 

mieć na uwadze występujący problem cyberprzemocy – badania wykazały bowiem,  



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
169 

 

 

że doświadczyło jej 47% badanych (w większości wyzywania oraz ośmieszania/ 

poniżania).  

 Według wyników badania problem przemocy występującej w domu dotyczył  

21% młodych mieszkańców Miasta, w tym 9% doświadczyło jej ze strony dorosłych 

osób.  

 Dzięki realizacji badań wśród uczniów ze szkół na terenie miasta Milanówka 

dowiadujemy się również, iż co trzeci uczeń nie zna miejsc, do których może się 

zgłosić w przypadku doświadczenia problemu przemocy i nie wiem gdzie szukać 

pomocy, co wymaga podjęcia działań zmierzających do przekazania uczniom wiedzy 

w tym zakresie. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Biorąc pod uwagę to, że co piąty uczeń doświadczył przemocy w swoim domu,  

a co trzeci w swojej szkole, zaleca się prowadzenie w dalszym ciągu zajęć, mających 

na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki przemocy. Zakres kierowanej  

do uczniów informacji, oprócz konsekwencji stosowania przemocy, powinien zawierać 

również treści na temat szerokiego spektrum rodzajów przemocy. Sugeruje się 

stosowanie różnych technik i metod, które będą w atrakcyjny i aktywny sposób 

przekazywały informację. Skuteczne w tym przypadku mogą być metody takie jak: 

psychodrama (odgrywanie scenek na temat zachowań przemocowych, które pomogą 

wczuć się w doświadczenia osób będących ofiarą agresji); "burza mózgów" (stworzenie 

listy wszystkich zachowań będących aktem przemocy); praca w grupach (znalezienie 

wspólnych pomysłów rozwiązań problemu przemocy).  

 Na stronie: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/powiedzmy-stop-szkolnej-agresji znajdują 

materiały w postaci spotu TV, spotu radiowego oraz plakatu, które pochodzą  

z najnowszej kampanii społecznej Rzecznika Praw dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej 

agresji”, które można kopiować i rozpowszechniać. Warto wykorzystać je podczas 

przeprowadzanych zajęć w szkole na temat przemocy rówieśniczej. 

 Badania wykazały, iż co trzeci uczeń nie zna miejsc, do których może się zgłosić  

w przypadku doświadczenia problemu przemocy i nie wie gdzie szukać pomocy. Istotne 

jest więc przekazywanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy  

w przypadku doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole jak i w domu,  

a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą świadkami przemocy/agresji. 



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
170 

 

 

 Badania wykazały, że prawie co trzeci uczeń doświadczył w swojej szkole przemocy ze 

strony kolegów/koleżanek, w związku z czym należy powtórzyć realizację warsztatów 

dotyczących problemu przemocy rówieśniczej oraz stosowania agresji. 

 Rekomenduje się również przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach. Mają one 

na celu wzmacnianie więzi pomiędzy rówieśnikami i wpływanie na pozytywny klimat 

szkoły, który jest ważnym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych. 

 Skuteczne mogą okazać się również spotkania z policją mające na celu uświadomienie 

dzieciom i młodzieży, jakie zachowania są przemocą i jakie niosą za sobą 

konsekwencje (ważne, aby funkcjonariusze byli przeszkoleni w zakresie prowadzenia 

zajęć profilaktycznych). Efektywne będzie również prowadzenie szkoleń dla 

nauczycieli, które będą rozwijały u nich kompetencje kierowania klasą oraz 

umiejętności właściwego reagowania na niekorzystne zachowania uczniów, 

wzmacniania pożądanych zachowań i formułowania oczekiwań wobec uczniów.  

 Wskazane jest kontynuowanie organizowania i finansowania szkoleń dla nauczycieli 

dotyczących obowiązujących procedur (w tym procedury „Niebieskie Karty”), zasad 

podejmowania interwencji oraz współpracy służb działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Do doświadczenia przemocy w swoim domu przyznał się piąty uczeń biorący udział  

w badaniu, zaleca się więc podtrzymywać realizację działań mających na celu 

identyfikację dzieci i młodzieży dotkniętych tych problemem i dalsze diagnozowanie 

występowania przemocy w rodzinie wśród
 

uczniów z milanowskich szkół.  

W załączniku nr 2 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy 

wobec dziecka oraz propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia 

przemocy w rodzinie wobec dziecka, który zawiera informacje przydatne w diagnozie, 

czy dane dziecko doświadcza przemocy oraz w jaki sposób należy w takim przypadku 

postępować. Kwestionariusz i algorytm zaleca się rozpowszechnić wśród pracowników 

oświaty oraz tych, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi (np. wśród pracowników 

świetlic środowiskowych).  

Można go pobrać bezpośrednio ze strony https://www.niebieskalinia.pl/. 

 Badania wykazały, że cyberprzemocy doświadczyło 47% badanych (w większości 

wyzywania oraz ośmieszania/poniżania), istotne jest więc ponowne przeprowadzenie  

z uczniami warsztatów, podczas których poszerzą oni wiedzę na temat zjawiska 
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cyberprzemocy i rozległych negatywnych konsekwencji jej stosowania. Rekomenduje 

się także, uświadomienie uczniom gdzie mogą uzyskać pomoc i jak się zachować  

w przypadku bezpośredniego doświadczenia tego problemu lub bycia świadkiem tego 

typu przemocy. 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

KORZYSTANIA  

Z KOMPUTERA  

I INTERNETU 

Z Internetu lub komputera korzysta 96% młodych mieszkańców 

miasta Milanówka. 18% poświęca na to w ciągu dnia do 1 godziny, 

41% 1 do 3 godzin, 22% od 3 do 6 godzin, 8% 6 do 10 godzin, 

natomiast 6% powyżej 10 godzin. 

NAJCZĘSTSZE 

POWODY 

KORZYSTANIA  

Z KOMPUTERA  

I INTERNETU 

Najczęstszą formą korzystania z komputera lub Internetu jest 

oglądanie filmów (72%) oraz słuchanie muzyki (71%). Znaczny 

odsetek uczniów wskazał również na kontakt ze znajomymi  

(62%), granie w gry (58%), korzystanie z portali 

społecznościowych (51%) oraz naukę (50%). 

GRANIE W GRY 

ZA PIENIĄDZE 

W gry za pieniądze kiedykolwiek w życiu grało  

47% respondentów. Największa część badanych kupowała zdrapki 

(47%), na drugim miejscu pod tym względem znalazła się gra  

w LOTTO (28%), natomiast na trzecim gra na automatach (27%). 

Większość badanych gra w gry za pieniądze rzadko lub od czasu 

do czasu, jednak do częstego grania na automatach przyznało się 

9%, do częstego kupowania zdrapek 7%, do częstego grania  

w ruletkę, LOTTO oraz w loteriach SMS 6%, natomiast obstawia 

zakłady bukmacherskie i gra często w Pokera – 5%. 

Wnioski 

 Badania wykazały, że z Internetu lub komputera korzystają prawie wszyscy uczniowie 

z miasta Milanówka. 

 W wyniku realizacji wśród uczniów badania ankietowego możemy zauważyć,  

iż bardzo dużą ilość czasu, tj. powyżej 6 godzin, korzysta z komputera/Internetu  

14% badanych. 

 W związku z tym, że 8% respondentów doświadczyło w sieci wyłudzenia pieniędzy, 

16% grożenia/straszenia, 15% szantażowania, 14% podszywania się, a 13% rozsyłania 

ośmieszających zdjęć/filmików, zaleca się przeprowadzenie szerokich działań 

profilaktycznych mających na celu edukowanie uczniów z zakresu bezpiecznego 

korzystania z sieci. 
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 Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, iż kontakt z grami za pieniądze 

miała prawie połowa uczniów. Do częstego grania w takie gry przyznało się między 

9%, a 5% respondentów. Warto zauważyć, że dosyć popularna wśród młodych 

mieszkańców Miasta jest również gra na automatach – aktywność taką podejmował  

co czwarty uczeń.  

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Biorąc pod uwagę to, że aż 16% doświadczyło w sieci grożenia/straszenia,  

15% szantażowania, a 14% podszywania, zaleca się ponowne przeprowadzenie 

warsztatów poruszających problematykę użytkowania oraz wykorzystywania 

współczesnych mediów, które będą obejmować przede wszystkim kwestie 

bezpiecznego korzystania z technologii. 

 Należy powtórzyć dla uczniów realizację zajęć mających na celu zwrócenie uwagi 

na problem uzależnienia od komputera i Internetu. Pomocne przy realizacji takich 

zajęć może być rozpowszechnienie ulotek informujących o takim problemie.     

 Działaniami profilaktycznymi należy objąć te miejsca, gdzie istnieje możliwość grania  

w gry na pieniądze czy też podejmowania zakładów, bowiem osoby do 18. roku życia 

obowiązuje zakaz wstępu do salonów gier oraz punktów na przyjmowanie zakładów 

wzajemnych. Młodzi ludzie przed osiągnięciem pełnoletności nie mogą również 

uczestniczyć w grach losowych, poza loteriami fantowymi i promocyjnymi. Warto 

umieścić informacje o zakazie dotyczącym osób niepełnoletnich w widocznym 

miejscu na maszynach do gry i innych miejscach (np. zakłady bukmacherskie). Osoby 

pracujące w takich miejscach powinny zostać przeszkolone. 

 Zastosowanie strategii informacyjnej, poprzez przekazywanie dzieciom informacji 

na temat negatywnych konsekwencji grania w gry na pieniądze. Zajęcia takie mogą się 

odbywać np. w ramach godziny wychowawczej. 

 Warto zwrócić uwagę rodzicom na problem grania w gry hazardowe i konsekwencje 

jakie może za sobą nieść. Wskazane jest podejmowanie rozmów z dzieckiem na temat 

podejmowania hazardu w młodym wieku, a także uważne przyglądanie się 

symptomom wskazującym na to, że dziecko podejmuje się tego typu zachowań. 

Wśród rodziców można rozpowszechnić pytania, na które warto szukać odpowiedzi 

podczas rozmowy z dzieckiem: 

 czy dziecko czuje potrzebę grania i myśli o nim, nawet jeżeli nie gra? 
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 czy wydaje na nie coraz więcej pieniędzy? 

 czy czuje czasami taką silną potrzebę, żeby zdobyć pieniądze, że nawet myśli  

że mogłoby ukraść? 

 czy granie staje się na tyle ważne, że inne sprawy, w tym szkoła traci na 

znaczeniu? 

 czy czuje, że grając zaczyna czuć przyjemny dreszczyk emocji i ma potrzebę 

powtarzania tego doświadczenia? 

 czy zdarza dziecku przeznaczyć pieniądze np. na przejazdy na granie? 

Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z powyższych pytań powinna wzbudzić czujność.  

 Przed podejmowaniem się grania w gry hazardowe przez dzieci i młodzież oraz przed 

jego negatywnymi konsekwencjami może uchronić właściwa komunikacja na linii 

rodzic-dziecko. Wśród rodziców można rozpowszechnić ulotki lub przeprowadzić 

warsztaty, które uświadomią rodzicom wagę pozostawania w bliskiej relacji  

i kontakcie z dzieckiem. 
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8.3. Sprzedawcy napojów alkoholowych  

OCENA SPOŻYCIA 

ALKOHOLU NA 

PRZESTRZENI KILKU 

LAT 

6 respondentów stwierdziło, że spożycie alkoholu  

na przestrzeni kilku lat wzrasta, według 18 osób jest stałe, 

a w opinii 6 osób – maleje. 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH  

I PAPIEROSÓW 

OSOBOM 

NIEPEŁNOLETNIM 

8/30 sprzedawców uważa, że w mieście Milanówku alkohol 

jest sprzedawany osobom niepełnoletnim. 

Przeprowadzone badania wskazują na to, że 2 respondentów 

sprzedało w ciągu ostatnich 12 miesięcy alkohol osobie nie 

mającej ukończone 18 lat. 

14/30 sprzedawców określiło, iż pytało o dowód osobisty 

klienta, za każdym razem w przypadku braku pewności  

co do jego pełnoletniości. 

2 ankietowanych sprzedało papierosy klientowi mającemu 

mniej niż 18 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy raz lub kilka 

razy. 

PROWADZENIE 

POJAZDU POD 

WPŁYWEM 

ALKOHOLU 

18/30 sprzedawców stwierdziło, że w mieście Milanówku 

zdarza się sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu. 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

OSOBOM 

NIETRZEŹWYM 

14/30 sprzedawców biorących udział w badaniu jest zdania,  

że w mieście Milanówku zdarza się, iż alkohol jest 

sprzedawany osobom nietrzeźwym. 

8/30 respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich  

12 miesięcy zdarzyło im się sprzedać alkohol osobie 

nietrzeźwej. 

WIEDZA NA TEMAT 

USTAWY O 

WYCHOWANIU  

W TRZEŹWOŚCI  

I PRZECIWDZIAŁANIU 

ALKOHOLIZMOWI 

Odpowiedzi respondentów wskazują na to, że nie  

we wszystkich punktach sprzedaży alkoholu znajduje się 

informacja o szkodliwości alkoholu (nie ma jej w 7 punktach). 

10 sprzedawców nie brało udziału w szkoleniu dotyczącym 

odpowiedzialnej sprzedaży lub tego nie pamięta. 

13/30 respondentów ma prawidłową wiedza na temat 

ustawowych zakazów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

SPOŻYWANIE 

ALKOHOLU  

W OBRĘBIE SKLEPU 

14/30 sprzedawców stwierdziło, że w obrębie ich sklepu 

zdarzają się sytuacje spożywania alkoholu przez klientów. 

Z deklaracji 15 respondentów wynika, że zdarza im się 

wzywać policję z powodu zakłócenia porządku przez osobę 

znajdującą się pod wpływem alkoholu na terenie lub  

w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu. 
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Wnioski 

 Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób pracujących w punktach 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wykazały występujący na terenie 

Miasta problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu – wskazuje na niego 

nieco ponad połowa badanych.  

 Warto zwrócić uwagę również, na to, że pomimo iż tylko 2 respondentów przyznało 

się do sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  

to prawie połowa sprzedawców nie pytała o dowód osobisty klienta za każdym razem  

w przypadku braku pewności co do jego pełnoletniości.  

 Zebrany materiał badawczy pokazał również, że co trzeci sprzedawca napojów 

alkoholowych nie brał udziału w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu i nie wszyscy respondenci mają prawidłową wiedzę na temat ustawowych 

zakazów sprzedaży alkoholu.  

 Warto mieć na uwadze również to, że w opinii tylko 6 sprzedawców spożycie 

alkoholu na przestrzeni kilku lat w mieście Milanówku maleje. Biorąc pod uwagę 

opinie większości, czyli 18 respondentów, możemy sądzić, iż spożycie alkoholu 

pozostaje na stałym poziomie. 

Rekomendowane działania profilaktyczne 

 Ponieważ co trzeci sprzedawca napojów alkoholowych stwierdził, że nie brał udziału 

w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i nie wszyscy 

respondenci mają prawidłową wiedzę na temat ustawowych zakazów sprzedaży 

alkoholu zaleca się za jakiś czas powtórzenie przeprowadzenia szkolenia w tym 

zakresie.  

 Rekomenduje się zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z procedurą skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności 

asertywności oraz ukazanie sposób wspomagających współpracę sprzedawcy  

z policją. 

 Zaleca się również powtórzenie badania „Tajemniczy Klient” w celu uzyskania 

pewności, czy sprzedawcy napojów wysokoprocentowych nie sprzedają alkoholu 

osobom niepełnoletnim.  

 Rekomenduje się rozpowszechnienie wśród sprzedawców napojów alkoholowych  

w Mieście materiałów profilaktycznych – ulotek, broszur – przypominających  
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o konieczności kontroli dokumentów potwierdzających wiek osoby co do której 

pełnoletniości występuje wątpliwość, badania wykazały bowiem, że nie wszyscy 

sprzedawcy pytają od dowód osobisty za każdym razem w przypadku braku takiej 

pewności. 
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11. Załączniki  
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11.3. Załącznik nr 2 
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12. Kwestionariusze ankiet 

12.1. Kwestionariusz ankiety dla dorosłych mieszkańców  

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

Szanowni Państwo! 

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi może Pan/i spotkać się na terenie miasta Milanówka. Udzielając 

odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy. Informacje uzyskane dzięki 

Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań 

profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. 

Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić właściwą Państwa zdaniem 

odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań. 

1. Jak często spędza Pan/i swój czas wolny w następujący sposób: Proszę zaznaczyć X w wybranym polu.  

 Bardzo 

często 

Często Czasami Rzadko Nigdy 

Odpoczywam (śpię, leżę)      

Czytam książki, gazety, artykuły itp.      

Słucham muzyki      

Oglądam telewizję      

Spotykam się ze znajomymi      

Spędzam czas z rodziną, dziećmi      

Uprawiam sport      

Wyjeżdżam na wycieczki      

Chodzę na spacery      

Gram w gry komputerowe, korzystam z 

Internetu 

     

Wykonuję prace w domu, majsterkuję, 

zajmuję się samochodem 

     

Realizuje moje zainteresowania, hobby      

Chodzę na imprezy do kawiarni, pubu, klubu, 

na dyskotekę 

     

Wychodzę do kina, teatru, na wystawę, 

koncert itp. 

     

Uczę się, doskonalę swoje kwalifikacje 

zawodowe 

     

Robię coś innego (proszę podać co)  

2. Czy spędza Pan/i swój wolny czas w taki sposób, w jaki Pan/i chce? 

a) tak  przejdź do pytania numer 5 b) nie  

3. Dlaczego nie spędza Pan/i swojego czasu wolnego w taki sposób, w jaki Pan/i chce? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W jaki sposób chciał(a)by Pan/i spędzać swój czas wolny? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

a) Odpoczywać (spać, leżeć) 

b) Czytać książki, gazety, artykuły itp. 

c) Słuchać muzyki 

d) Oglądać telewizję 

e) Spotykać się ze znajomymi 

f) Spędzać czas z rodziną, dziećmi 

g) Uprawiać sport 

h) Wyjeżdżać na wycieczki 
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i) Chodzić na spacery 

j) Grać w gry komputerowe, korzystać z Internetu 

k) Wykonywać prace w domu, majsterkować, zajmować się samochodem 

l) Realizować swoje zainteresowania, hobby 

m) Chodzić na imprezy do kawiarni, pubu, klubu, na dyskotekę itp. 

n) Wychodzić do kina, teatru, na wystawę, koncert itp. 

o) Uczyć się, doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe 

p) Inne, jakie?.................................................................................... 

5. W jakim stopniu poniższe problemy Pana/i zdaniem występują na terenie miasta Milanówka? Proszę 

zaznaczyć X w wybranym polu.  

 Brak problemu Niskie natężenie 

problemu 

Średnie 

natężenie 

problemu 

Wysokie 

natężenie 

problemu 

Przestępczość     

Przestępczość młodocianych, 

chuligaństwo 

    

Bezrobocie     

Ubóstwo     

Alkoholizm     

Narkomania     

Przemoc w rodzinie     

Przemoc rówieśnicza     

Mała aktywność społeczna 

mieszkańców 

    

Niezaspokojenie potrzeb osób 

starszych 

    

6. Jak często spożywa Pan/i alkohol? 

a) codziennie      d) kilka razy w roku 

b) kilka razy w tygodniu    e) nie piję alkoholu → proszę przejść do pytania 11 

c) kilka razy w miesiącu  

7. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy spożył/a Pan/i alkohol? 

a) mniej niż 15 lat    b) 16-25 lat       c) 26-35 lat         d) 36-50 lat       e) 51-60  lat f) więcej niż 61 lat 

8. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

a) piwo        b) wino       c) wódka d) likiery       e) nalewki           f) alkohol własnej roboty   

g) alkohol spoza legalnego źródła   h) inne, jakie?................................................    

9. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

a) chęć lepszej zabawy                      f) pod wpływem znajomych 

b) dla towarzystwa                      g) aby zmniejszyć objawy kaca 

c) by zapomnieć o problemach                     h) brak konkretnego powodu 

d) by złagodzić stres        i) inne, jakie?................................................ 

e) bo lubię jego smak                      

10. Czy w związku ze spożywaniem przez Pana/ią alkoholu, doświadczył/a Pan/i któregoś z niżej 

wymienionych problemów? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

a) problemy w pracy   e) problemy zdrowotne 

b) problemy rodzinne   f) nie doświadczyłem/am żadnych problemów 

c) problemy finansowe   g) inne, jakie? …………………………………………………….. 

d) problemy z prawem     
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11. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi alkoholu. Proszę wybrać 

jedną odpowiedź przy każdym z 7 stwierdzeń i zaznaczyć X w wybranym polu.  

 
ZGADZAM 

SIĘ 

NIE 

ZGADZAM 

SIĘ 

NIE 

WIEM 

1. Alkohol jest dobrym lekarstwem na sen    

2. Okazjonalne spożywanie alkoholu nie uzależnia    

3. Osoby z problemem alkoholowym piją codziennie    

4. Alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż w wódce    

5. Nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy na kacu    

6. Alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci    

7. Picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety  

w ciąży nie ma wpływu na rozwój dziecka 

   

12. Jak często pali Pan/i papierosy? 

a) codziennie    c) kilka razy w miesiącu  e) nigdy → proszę przejść do pytania 14 

b) kilka razy w tygodniu  d) kilka razy w roku 

13. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy sięgnął/a Pan/i po papierosy? 

a) mniej niż 15 lat      b) 16-25 lat     c) 26-35 lat       d) 36-50 lat       e) 51-60  lat       f) więcej niż 61 lat 

14. Jak często pali Pan/i e-papierosy? 

a) codziennie     c) kilka razy w miesiącu   e) nigdy  

b) kilka razy w tygodniu   d) kilka razy w roku   f) trudno powiedzieć 

15. Jak często zażywa Pan/i niżej podane środki psychoaktywne? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu.  

 

nigdy 

codziennie lub 

prawie 

codziennie 

raz w 

tygodniu 

kilka razy 

w miesiącu 

raz w 

miesiącu 

kilka 

razy  

w roku 

zażywałe

m/am 

jednokrot

nie 

marihuana        

amfetamina        

kokaina        

LSD        

grzyby 

halucynogenne 

       

ekstazy        

środki nasenne        

sterydy        

leki w celu 

odurzania się 

       

dopalacze        

inne, jakie?  

16. Ile miał/a Pan/i lat, kiedy po raz pierwszy zażył/a Pan/i narkotyki, dopalacze lub inne środki 

psychoaktywne? 

a) mniej niż 15 lat     b) 16-25 lat       c) 26-35 lat       d) 36-50 lat         e) 51-60  lat     f) więcej niż 61 lat 

g) nie zażywałam/em nigdy narkotyków/dopalaczy/innych środków psychoaktywnych → proszę przejść  

do pytania 18 

17. Czy w związku ze spożywaniem przez Pana/ią narkotyków, dopalaczy lub innych środków 

psychoaktywnych, doświadczył/a Pan/i któreś z niżej wymienionych problemów? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

a) problemy w pracy   e) problemy zdrowotne 

b) problemy rodzinne   f) problemy psychiczne/emocjonalne  

c) problemy finansowe   g) nie doświadczyłem/am żadnych problemów 

d) problemy z prawem   h) inne, jakie? …………………………………………………….. 

 

 

 



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Milanówka 

2019 
196 

 

 

18. Proszę ocenić, czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. Można wybrać jedną odpowiedź 

przy każdym z 6 stwierdzeń. Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Zgadzam 

się 

Nie 

zgadzam się 

Nie 

wiem 

1. Wszystkie narkotyki są bezpieczne o ile używa się ich odpowiednio    

2. Marihuana nie powinna być klasyfikowana, jako narkotyk    

3. Okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia    

4. Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla narkotyków    

5. Posiadanie narkotyków nie powinno być karalne    

6. W przychodzeniu do pracy pod wpływem narkotyków/dopalaczy 

nie ma nic złego 

   

19. Jak ocenia Pan/i szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 
Bardzo szkodliwe Szkodliwe 

W małym stopniu 

szkodliwe 
Nieszkodliwe 

Papierosy     

E-papierosy     

Alkohol     

Narkotyki     

Dopalacze     

20. Proszę ocenić dynamikę spożycia wymienionych poniżej substancji na przestrzeni kilku lat w mieście 

Milanówku. Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 
Maleje Jest stałe Wzrasta 

Trudno 

powiedzieć 

Alkohol     

Narkotyki     

Dopalacze     

21. Czy doświadcza Pan/i w swoim domu, którejś z niżej podanych form przemocy? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

a) psychiczna  c) seksualna          e) zaniedbanie g) inna, jaka?......................................... 

b) fizyczna  d) ekonomiczna           f) nie wiem  h) nie doświadczam przemocy w swoim domu 

22. Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie Milanówka lub o nich 

słyszał/a?  

a) znam takie przypadki 

b) słyszałem/am o takich przypadkach 

c) nie znam takich przypadków  

23. Proszę ocenić, czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. Proszę zaznaczyć X przy każdym  

z 7 stwierdzeń. 

 Zgadzam 

się 

Nie 

zgadzam się 

Nie 

wiem 

1. W sprawy rodzinne nie należy się wtrącać    

2. Przemoc w rodzinie występuje tylko w rodzinach patologicznych,  

z tzw. „marginesu” 

   

3. Najczęstszą formą przemocy jest bicie    

4. Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony 

współmałżonka 

   

5. Gdyby osoba doznająca przemocy naprawdę cierpiała, bez 

wątpienia odeszłaby od sprawcy 

   

6. Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele osoby 

doznającej przemocy 

   

7.  Stosowanie kar fizycznych (przysłowiowy klaps) w stosunku do 

dzieci jest dobrą metodą wychowawczą 
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24. Czy doznał/a Pan/i kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form cyberprzemocy? Można wybrać 

kilka odpowiedzi. 

a) wyzywanie  d) grożenie/straszenie   g) inne, jakie?.......………………… 

b) podszywanie się e) szantażowanie    h) nie doznałem/am nigdy cyberprzemocy 

c) ośmieszanie/poniżanie f) rozsyłanie ośmieszających zdjęć/filmików 

25. Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa w  swoim miejscu zamieszkania (mieście Milanówku)? 

a) bardzo bezpiecznie  c) raczej niebezpiecznie  e) trudno powiedzieć 

b) raczej bezpiecznie  d) niebezpiecznie 

26. Czy zna Pan/i na terenie miasta Milanówka miejsca, gdzie można zgłosić się w razie następujących 

problemów: Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Uzależnienia Przemoc  

znam dobrze takie miejsca, wiem gdzie szukać 

pomocy w razie problemów 

  

nie jestem pewien czy znam, ale wiem jak znaleźć 

informacje o tym w razie problemów 

  

nie znam takich miejsc i nie wiem gdzie szukać 

pomocy w razie problemów 

  

27. Ile czasu dziennie spędza Pan/i korzystając z komputera/Internetu (z wyłączeniem pracy)? 

a) nie korzystam z komputera/Internetu  c) 1-3 godz.                e) od 6 do 10 godz. 

b) do 1 godz.                 d) od 3 do 6 godz.   f) powyżej 10 godz.                         

28. Jak często spotykał/a się Pan/i z przestępstwami w Internecie np. oszustwami, wyłudzeniami, 

pomówieniami?  

a) nigdy, bo nie korzystam z Internetu  d) raz 

b) wiele razy     e) nigdy 

c) kilka razy 

29. Jak często gra Pan/i w poniższe gry za pieniądze? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Często Od czasu do czasu Rzadko Nigdy 

Ruletka     

Lotto     

Zdrapki     

Poker     

Gra na automatach     

Zakłady bukmacherskie     

Loterie SMS     

30. Na jakich automatach do gier za pieniądze Pan/i grał/a? (Jeśli Pan/i nie grał/a, proszę przejść  

do metryczki) 

a) Klasyczne automaty (oparte na fizycznych bębnach wprowadzanych w ruch za pomocą dźwigni czy 

przycisku) 

b) Automaty wideo (posiadają ekran komputera) 

c) Automaty w internetowych kasynach 

d) Maszyny progresywne (mogą dać graczom najwyższe wygrane tzw. Jackpoty) 

e) Nie wiem 

f) Inne, jakie?................................................................................. 

g) Nie grałem/am nigdy na automatach do gier za pieniądze  proszę przejść do metryczki 
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Na koniec prosimy o uzupełnienie metryczki, dane posłużą jedynie celom statystycznym. 

Dziękujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

METRYCZKA 

 

Płeć: 

a) kobieta   b) mężczyzna 

Wiek: 

a) do 25 lat  d) 46-55 

b) 26-35   e) 56-65   

c) 36-45   f) powyżej 65 lat      

Wykształcenie: 

a) podstawowe    b) średnie lub pomaturalne  c) zawodowe   d) wyższe 

Miejsce zatrudnienia: 

a) instytucja publiczna (rządowa lub samorządowa)    

b) przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik)  

c) własna działalność gospodarcza     

d) rolnik 

e) emeryt/rencista       

f) osoba bezrobotna 

Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

a) bardzo dobrze     b) dobrze    c) ani dobrze, ani źle 

d) źle     e) bardzo źle 

 Stan cywilny: 

a) panna/kawaler    b) zamężna/żonaty  e) w związku nieformalnym   

c) rozwiedziona/rozwiedziony  d) wdowa/wdowiec 
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12.2. Kwestionariusz ankiety dla uczniów 

ANKIETA 

Drogi Uczniu.  

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej problemów społecznych mogących występować w Twoim otoczeniu. 

Badanie to jest całkowicie anonimowe. Nie jest to żaden test. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Jeśli nie 

znajdziesz odpowiedzi całkiem trafnej, zaznacz najbardziej przybliżoną. Mamy nadzieję, że ten kwestionariusz 

będzie dla Ciebie interesujący. Wyniki posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na 

terenie miasta Milanówka i zaplanowania działań profilaktycznych.  Z góry dziękujemy za udział w badaniu. 

1. Jak często spędzasz swój czas wolny w następujący sposób: Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 
Bardzo 

często 
Często Czasami Rzadko Nigdy 

Odpoczywam (śpię, leżę)      

Czytam książki, gazety, artykuły itp.      

Słucham muzyki      

Oglądam telewizję      

Spotykam się z koleżankami/kolegami      

Spędzam czas z rodziną      

Uprawiam sport      

Wyjeżdżam na wycieczki      

Chodzę na spacery      

Gram w gry komputerowe      

Przeglądam Internet (np. portale 

społecznościowe) 

     

Pomagam rodzicom w obowiązkach 

domowych 

     

Realizuje moje zainteresowania, hobby      

Chodzę na imprezy np. na dyskotekę      

Wychodzę do kina, teatru, na wystawę, koncert 

itp. 

     

Uczę się      

Robię coś innego (proszę napisać co)  

2. Czy spędzasz swój wolny czas w taki sposób, w jaki najbardziej chcesz? 

a) tak  przejdź do pytania numer 5  b) nie  

3. Dlaczego nie spędzasz swojego wolnego czasu w taki sposób w jaki chcesz? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W jaki sposób chciał(a)byś spędzać swój czas wolny? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

a) Odpoczywać (spać, leżeć)   j) Grać w gry komputerowe 

b) Czytać książki, gazety, artykuły itp.  k) Korzystać z Internetu 

c) Słuchać muzyki    l) Pomagać rodzicom w obowiązkach domowych 

d) Oglądać telewizję    m) Realizować swoje zainteresowania, hobby 

e) Spotykać się ze znajomymi   n) Chodzić na imprezy, np. na dyskotekę 

f) Spędzać czas z rodziną   o) Wychodzić do kina, teatru, na wystawę, koncert itp. 

g) Uprawiać sport    p) Uczyć się 

h) Wyjeżdżać na wycieczki   q) Robić coś innego (proszę napisać co)…………………… 

i) Chodzić na spacery 
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5. Jak bardzo jesteś zadowolony z… Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Bardzo 

zadowolony 

Zadowolony Średnio 

zadowolony 

Niezadowolony Bardzo  

niezadowolony 

Sytuacji materialnej 

swojej rodziny 

     

Relacji ze swoimi 

rodzicami 

     

Relacji ze swoimi 

rówieśnikami 

     

6. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane z zażywaniem poniższych substancji? 

Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Papierosy Alkohol Narkotyki Dopalacze 

Problemy ze zdrowiem     

Problemy 

psychiczne/emocjonalne 

    

Nieodpowiednie 

towarzystwo 

    

Pogorszenie relacji 

rodzinnych 

    

Obniżenie efektywności 

nauki 

    

Poważne kłopoty 

finansowe 

    

Pogorszenie relacji 

koleżeńskich 

    

Problemy z prawem     

Nie występują negatywne 

konsekwencje 

    

Nie wiem     

Inne, jakie?  

7. Ile razy zdarzyło Ci się pić alkohol? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Nigdy 1-2 razy 3-10 razy 11-20 razy 21-30 

razy 

Ponad 30 

razy 

W życiu       

W ciągu ostatnich 30 

dni 

      

8. W jakim wieku piłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

a) 8-10 lat    d) nie piłem/am nigdy alkoholu   przejdź do pytania numer 12  

b) 11-13 lat     

c) 14-16 lat    

9. Czy miałeś/aś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

a) nie miałem/am przykrych doświadczeń                           d) kłopoty z policją 

b) problemy w szkole                                                           e) kłótnia lub bójka 

c) problemy w rodzinie                                                        f) utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów 

d) wypadek lub uszkodzenie ciała                                        h) inne, jakie?..................................…………….. 

10. Co skłania Cię do spożywania alkoholu? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

a) chęć dobrej zabawy                                    e) zaimponowanie w towarzystwie  

b) chęć bycia modnym                       f) przyjemność/relaksacja 

c) ciekawość                            g) inne, jakie?................................................................................. 

d) presja grupy                                                       

11. Czy ukrywasz przez rodzicami to, że piłeś/aś alkohol?   

a)  tak                   b) nie                              
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12. Jak sądzisz jaka byłaby reakcja Twoich rówieśników, gdybyś odmówił im wypicia alkoholu. Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

a) wyśmialiby mnie   d) byłoby im to obojętne 

b) dokuczaliby mi   e) zaakceptowaliby to 

c) obraziliby się    f) nie wiem 

     g) inne, jakie?.............................................................................  

13. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić… Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Codziennie/regularnie Często Kilka razy Próbowałem/am 

raz 

Nigdy 

Papierosy      

E-papierosy      

14. W jakim wieku sięgnąłeś/aś po papierosa/e-papierosa po raz pierwszy? 

a) 8-10 lat       

b) 11-13 lat      

c) 14-16 lat  

e) nigdy nie paliłem/am 

15. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się zażywać niżej wymienione środki psychoaktywne? 

Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Nigdy 1-2 razy 3-10 razy 11-20 razy 21-30 razy Ponad 30 razy 

Marihuana lub 

haszysz 

      

Amfetamina       

Grzyby 

halucynogenne 

      

Ekstazy       

Kokaina       

Heroina       

Substancje 

wziewne 

      

LSD       

Leki w celu 

odurzania się 

      

Dopalacze       

Inne, jakie?   

16. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków psychoaktywnych? Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

a) chęć dobrej zabawy                                         e) zaimponowanie w towarzystwie  

b) chęć bycia modnym                            f) przyjemność/relaksacja 

c) ciekawość                                g) nie zażywałem/am narkotyków, dopalaczy lub innych środków  

d) presja grupy                                          h) inne (jakie?):…………………………………………                    

17. W jakim wieku sięgnąłeś/aś po dopalacze po raz pierwszy? 

a) 8-10 lat     c) 14-16 lat 

b) 11-13 lat    e) nigdy nie zażywałem/am dopalaczy 

18. Jak sądzisz jaka byłaby reakcja Twoich rodziców, gdybyś…? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Zdenerwowaliby 

się i nie 

pozwoliliby na to 

Zniechęcaliby 

mnie do tego 

Nic by nie 

zrobili 
Zaakceptowaliby to 

Nie 

wiem 

Pił/a alkohol      

Zażywał/a 

narkotyki 

       

Zażywał/a 

dopalacze 
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19. Jak oceniasz szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 
Bardzo szkodliwe Szkodliwe 

W małym stopniu 

szkodliwe 
Nieszkodliwe Nie wiem 

Papierosy      

E-papierosy      

Alkohol      

Narkotyki      

Dopalacze      

20. Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie na terenie miasta Milanówka poniższych substancji? Proszę 

zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Bardzo trudne Dosyć trudne Dosyć łatwe Bardzo łatwe Nie wiem 

Papierosy      

Alkohol      

Narkotyki      

Dopalacze      

21. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy w swoim domu ze strony niżej wymienionych osób? Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

a) mama    e) inne osoby, jakie?......................................................... 

b) tata    f) nie doznałem/am nigdy przemocy domu 

c) dziadkowie 

d) rodzeństwo 

22. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy w swojej szkole ze strony niżej wymienionych osób? Można 

wybrać kilka odpowiedzi. 

a) koledzy/koleżanki ze szkoły   c) inne osoby, jakie?......................................................... 

b) nauczyciele     d) nie doznałem/am nigdy przemocy w swojej szkole 

23. Proszę ocenić, czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami. Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Zgadzam 

się 

Nie 

zgadzam się 

Nie 

wiem 

1. Przemoc w rodzinie to „sprawa prywatna”    

2. Przemoc w rodzinie występuje tylko w rodzinach patologicznych,  

z tzw. „marginesu” 

   

3. Gdyby osoba doznająca przemocy w domu naprawdę cierpiała, bez 

wątpienia odeszłaby od sprawcy 

   

4. Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele osób 

doznających przemocy 

   

24. Czy doznałeś/aś kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form cyberprzemocy? Można wybrać kilka 

odpowiedzi. 

a) wyzywanie   e) szantażowanie     

b) podszywanie się  f) rozsyłanie ośmieszających zdjęć/filmików  

c) ośmieszanie/poniżanie  g) wyłudzenie pieniędzy 

d) grożenie/straszenie  h) inne, jakie?…………………………………. 

    i) nie doznałem/am nigdy cyberprzemocy 

25. Czy czujesz się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania (w Milanówku)? 

a) bardzo bezpiecznie  d) bardzo niebezpiecznie 

b) raczej bezpiecznie  e) trudno powiedzieć 

c) raczej niebezpiecznie 

26. Ile czasu dziennie spędzasz korzystając z komputera/Internetu? 

a) nie korzystam z Internetu/komputera -> przejdź do pytania numer 28 d) od 3 do 6 godz. 

b) do 1 godz.             e) od 6 do 10 godz.         

c) 1-3 godz.          f) powyżej 10 godz.                      
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27. Z jakich powodów najczęściej korzystasz z komputera/Internetu? Można wybrać kilka odpowiedzi. 

a) nauka                                                             g) granie w gry  

b) kontakt ze znajomymi                                   h) robienie zakupów 

c) poznawanie nowych osób                              i) prowadzenie bloga lub własnej strony 

d) oglądanie filmów                                           j) inne, jakie?......................................................................... 

e) słuchanie muzyki             

f) korzystanie z portali społecznościowych 

28. Jak często grasz w poniższe gry? Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Często Od czasu do 

czasu 

Rzadko Nigdy 

Ruletka     

Lotto     

Zdrapki     

Poker     

Zakłady bukmacherskie     

Loterie SMS     

Gra na automatach (napisz proszę jakich?) 

……………………………………………….. 

    

29. Czy znasz na terenie miasta Milanówka miejsca, gdzie można się zgłosić w razie następujących 

problemów: Proszę zaznaczyć X w wybranym polu. 

 Znam dobrze takie miejsca 

i wiem gdzie szukać 

pomocy w razie 

problemów 

Nie jestem pewien czy 

znam, ale wiem jak znaleźć 

informacje o tym w razie 

problemów 

Nie znam, nie wiem gdzie 

szukać pomocy w razie 

problemów 

Uzależnienia    

Przemocy    

30. Do kogo zwrócił(a)byś się o pomoc mając problem związany z uzależnieniami lub przemocą? Można 

       zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

a) rodzina            i) lekarz  

b) kolega/koleżanka             j) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

c) pedagog szkolny           k) punkt konsultacyjny 

d) radził(a)bym sobie sam(a)      l) nie wiem do kogo mógłbym zwrócić się o pomoc 

e) szukał(a)bym pomocy w Internecie      ł) inne, jakie?................................................... 

f) policja              m) Telefon Zaufania                                                     

g) Ośrodek Pomocy Społecznej                n) Ośrodek Leczenia Uzależnień 

h) zaufany nauczyciel            o) trudno powiedzieć                                                    
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Na koniec prosimy o uzupełnienie metryczki, dane posłużą jedynie celom statystycznym. 

Dziękujemy! 

METRYCZKA 

 

Twoja płeć:  

a) kobieta                                        b) mężczyzna 

Klasa:  

a) V            b) VI         c) VII   d) VIII  e) III klasa gimnazjum 

Wiek: 

a) 8-10 lat   b) 11-13 lat   c) 14-16 lat    

Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny 

a) bardzo dobrze     b) dobrze   c) ani dobrze, ani źle 

d) źle     e) bardzo źle 

Szkoła: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Milanówku 

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku 

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Milanówku 
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12.3. Kwestionariusze ankiet dla sprzedawców napojów alkoholowych  

1. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w mieście Milanówku: 

a) maleje b) jest stałe c) wzrasta 

2. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom niepełnoletnim w mieście 

Milanówku? 

a) bardzo często  b) często c) czasami d) rzadko e) nigdy 

3. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol w obsługiwanym przez Pana/ią 

punkcie? 

a) tak, wiele razy  b) tak, raz lub kilka razy  c) nie, nigdy 

4. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

a) tak, za każdym razem  b) tak, wiele razy  c) tak, raz lub kilka razy  d) nie, nigdy 

5. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie mając pewności czy jest 

pełnoletni? 

a) tak, za każdym razem  b) tak, wiele razy  c) tak, raz lub kilka razy  d) nie, nigdy 

6. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu w mieście Milanówku? 

a) bardzo często        b) często  c) czasami d) rzadko  e) nigdy 

7. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom nietrzeźwym w mieście 

Milanówku? 

a) bardzo często       b) często  c) czasami  d) rzadko  e) nigdy 

8. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez Pana/ią 

punkcie? 

a) tak, wiele razy   b) tak, raz lub kilka razy   c) nie, nigdy 

9. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

a) tak, za każdym razem  b) tak, wiele razy  c) tak, raz lub kilka razy  d) nie, nigdy 

10. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają alkohol na terenie lub w 

pobliżu punktu sprzedaży alkoholu, w którym Pan/i pracuje? 

a) bardzo często        b) często  c) czasami  d) rzadko  e) nigdy 

11. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania porządku przez osobę pod wpływem 

alkoholu na terenie punktu sprzedaży alkoholu, w którym Pan/i pracuje lub w jego najbliższej okolicy? 

a) bardzo często   b) często  c) czasami  d) rzadko  e) nigdy 

12. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane są papierosy w mieście 

Milanówek? 

a) bardzo często   b) często  c) czasami  d) rzadko  e) nigdy 

13. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

a) tak, wiele razy   b) tak, raz lub kilka razy   c) nie, nigdy 

14. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o Wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? 

a) bardzo dobrze znam   b) znam poszczególne zapisy  c) nie jestem pewien czy znam 

d) nie znam, ale słyszałem o niej e) nie znam i nigdy o niej nie słyszałem 

15. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na temat : Można wybrać kilka 

odpowiedzi 

a) szkodliwości alkoholu              d) zakazie sprzedaży alkoholu osobom  

b) zakazie sprzedaży na kredyt bądź pod zastaw     poniżej 18 roku życia 

c) zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym    e) nie ma takich informacji 

16. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu? 

a) tak   b) nie   c) nie pamiętam 

17. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według ustawy z dnia 26 X 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

a) osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim i kobietom w ciąży 

b) kobietom w ciąży, osobom niepełnoletnim oraz  na kredyt lub pod zastaw 

c) osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, na kredyt lub pod zastaw 

 

 

Szanowni Państwo! 

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi mogą spotkać się sprzedawcy w punktach sprzedaży alkoholu na terenie 

miasta Milanówka. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych 

zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. 

Ankieta jest anonimowa.  
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DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Płeć: 
a) kobieta     b) mężczyzna 

Pana/i wiek mieści się w przedziale: 
a) do 25 lat    b) od 26 do 40 lat      c) od 41 do 60 lat      d) powyżej 61 lat 

Od ilu lat pracuje Pan/i w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu? 
a) poniżej roku       b) od 1 do 5 lat     c) od 6 do 10 lat     d) od 11 do 20 lat       e) powyżej 21 lat 
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ul. Dworcowa 9a/19 

30-556 Kraków 

tel: 12 39 50 665 

fax: 12 39 50 664 

mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl  
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