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Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli 
dotyczącej realizacji profilaktyki uzależnień od alkoholu 
i narkotyków. Kontroli poddano 23 urzędy gmin i 8 in-
nych podmiotów  samorządowych w 6 województwach. 
Badaniami kwestionariuszowymi objęto 234 szkoły.  
Dane są prezentowane na stronie www.nik.gov.pl, w dzia-
le Aktualności, raport Profilaktyka uzależnień pod 
znakiem festynów i pogadanek. 

Raport stwierdza, że od roku 2016 do 2018 nastąpił za-
uważalny w skali kraju wzrost liczby gmin realizujących 
rekomendowane programy profilaktyczne po wejściu 
w życie Narodowego Programu Zdrowia. Poniższy 
wykres – prezentujący ogólnopolskie dane zbierane 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – potwierdza tę tezę.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  
OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW.  
WYNIKI KONTROLI NIK

pod koniec roku na stronie internetowej Centrum 
Informacji KBPN. Znajdą się w niej poruszone wyżej 
tematy oraz m.in. wyniki najnowszych badań Fundacji 
CBOS i KBPN dotyczących uzależnień behawioralnych 
w populacji generalnej oraz wśród młodzieży, opis 
działań profilaktycznych na poziomie lokalnym oraz 
rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych. 
Kolejną okazją do spotkania będzie następna między-
narodowa konferencja dotycząca przeciwdziałania 
narkomanii, która odbędzie się w dniach 26-27 listo-
pada 2019 roku w Warszawie. Tak jak w poprzednich 
latach będzie ona organizowana przez Krajowe Biuro 
wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Przypisy
1 Osoby zainteresowane raportem Europejskiego Centrum Moni-

torowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) znajdą go na 
stronie internetowej Centrum Informacji: https://www.cinn.gov.
pl/portal?id=105957. Najważniejsze informacje z raportu zosta-
ły przedstawione w poprzednim numerze Serwisu. EMCDDA 
przygotowało również raporty krajowe z danymi dotyczącymi 
poszczególnych krajów, w tym Polski. Raport prezentujący pro-
blem narkotyków i narkomanii w Polsce jest dostępny na stronie 
EMCDDA w    języku angielskim: http://www.emcdda.europa.
eu/countries/drug-reports/2019/poland_en. Pod koniec roku 
natomiast zostanie opublikowany raport przygotowany przez 
Krajowe Biuro z danymi za 2018 rok. Wcześniejsza wersja raportu 
jest dostępna do pobrania pod linkiem: https://www.cinn.gov.pl/
portal?id=15&res_id=1417507. 

2 Osoby zainteresowane projektem zachęcam do odwiedzenia stro-
ny ASAP: http://asap-training.eu/

3 Aktualnie obowiązujący dokument, jak również szczegółowe in-
formacje na temat sytemu zbierania danych w ramach zgłaszal-
ności do leczenia (TDI) są dostępne pod linkiem: https://www.
cinn.gov.pl/portal?id=105617

Wykres 1. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w gminach.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ze sprawozdań PARPA-G1.



 

Jednak, jak stwierdza NIK na podstawie 25 skontrolowanych 
gmin, zamiast finansowania programów o sprawdzonej 
skuteczności, władze samorządowe finansują działania 
o niesprawdzonej skuteczności (wykres 2), które, jak pod-
kreśla raport,  bez nadzoru kompetentnych osób mogą 
wywierać szkodliwy wpływ, zwłaszcza na dzieci. Te inne 

działania to prelekcje, pogadanki, spotkania profilaktyczne, 
festyny i imprezy plenerowe, imprezy sportowe, konkursy, 
półkolonie, kolonie i obozy. W latach 2016–2018 działaniami 
o niepotwierdzonej skuteczności objęto w kontrolowanych 
gminach niemal dziesięciokrotnie większą liczbę osób niż 
programami rekomendowanymi.

Przeprowadzone w ramach kontroli kwestionariuszowe 
badania w 234 szkołach (165 podstawowych i 69 ponad-
podstawowych), dla których skontrolowane gminy były 
organami prowadzącymi, wykazały niski odsetek uczniów 
objętych rekomendowanymi programami profilaktycznymi.

Kontrola ujawniła także, iż samorządy województw na 
realizację rekomendowanych programów wydatkowały 
niewielką część środków przeznaczonych na profilaktykę 
uzależnień.

Wykres 2. Nadmierne zaangażowanie samorządów skontrolowanych gmin w programy i działania o niepotwier-
dzonej skuteczności.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w 25 gminach.

Wykres 3. Odsetek oraz liczba uczniów uczestniczących w rekomendowanych programach profilaktycznych. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z 234 szkół.




