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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 stanowi 

realizację zapisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie 

z którym Zarząd Województwa odpowiada za przygotowanie projektu programu i jego 

realizację oraz koordynację, udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania 

objęte Wojewódzkim Programem oraz współdziała z innymi organami administracji 

publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  

 

Sejmik Województwa natomiast uchwala program, który uwzględnia cele operacyjne 

dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia oraz 

stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. 

Podczas opracowywania Programu korzystano z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji 

poprzednich jego edycji oraz z diagnozy problemów narkotykowych, jak również wsparcia 

powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołu specjalistów, w skład którego 

weszli przedstawiciele ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru 

sprawiedliwości, samorządów oraz organizacji pozarządowych.  

 

Misją Programu jest przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim. Cele operacyjne  

i działania umożliwiają wdrożenie szerokiego wachlarza oddziaływań profilaktycznych, 

edukacyjnych, prewencyjnych, leczniczych oraz reintegracyjnych prowadzonych we 

współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

Jego adresatami są osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, 

realizujące zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii, osoby z grup ryzyka, 

uzależnione i ich rodziny oraz wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.  

 

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020  

uwzględnia rekomendacje zawarte w dokumentach programowych regionalnych, krajowych 

i międzynarodowych. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów 

uzyskiwanych przez Województwo Śląskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dopuszcza się możliwość realizacji zdań z obszaru przeciwdziałania narkomanii 

współfinansowanych z innych źródeł oraz współfinansowanie działań realizowanych 

wspólnie z partnerami Programu.  

 

W raporcie przedstawiona została sytuacja dotycząca problematyki narkomanii  

w województwie śląskim w oparciu o dostępne dane oraz wyniki przeprowadzonych badań. 

Kolejną część poświęcono szczegółowemu omówieniu zadań zrealizowanych w ramach 

Programu w 2018 roku. W ostatniej części zawarto wnioski i rekomendacje do prowadzenia 

działań w kolejnym roku, opracowane w oparciu o diagnozę problemu i doświadczenie  

w realizacji zadań w przedmiotowym obszarze. 
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II. EPIDEMIOLOGIA ZJAWISKA NARKOMANII  

Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.  
 

W 2015 roku w województwie śląskim w ramach Europejskiego Programu Badań 

Ankietowych w Szkołach ESPAD zostały przeprowadzone badania wśród młodzieży 

szkolnej1. Badania te są prowadzone co cztery lata. Kolejne badanie odbędzie się w 2019 

roku. Wyniki badań z 2015 roku wskazują, że większość badanych nigdy po substancje 

nielegalne nie sięgała. Wśród osób mających doświadczenie z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych, najczęściej eksperymentowano z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz 

w ciągu całego życia w województwie śląskim używało tych substancji 23,1% młodszych 

uczniów – z gimnazjum (25% dla Polski) i 45,9% starszych uczniów – ze szkół 

ponadgimnazjalnych (43% dla Polski). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia 

eksperymentowania znajdują się leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza 

(odpowiednio 16,1% i 17,6%)2. Doniesienia toksykologiczne i coraz liczniejsze opracowania 

naukowe sugerują narastanie problemu niemedycznego używania leków, dotyczy to  

w szczególności środków zawierających benzydaminę, deksometorfan oraz 

pseudoefydrynę3. Wśród gimnazjalistów na trzecim miejscu znalazły się substancje wziewne 

(11,5%), a na czwartym leki przeciwbólowe przyjmowane w celu odurzania się (6,4%).  

W starszej grupie badanych na trzecim miejscu znajduje się amfetamina (9,0%), a na 

czwartym ex aequo leki przeciwbólowe przyjmowane w celu odurzania się i substancje 

wziewne (8,2%). Znaczny odsetek młodzieży eksperymentuje z alkoholem w połączeniu  

z lekami. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo niskie rozpowszechnienie używania 

narkotyków w zastrzykach4. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  W 2015 roku zlecono przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących używania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych przez młodzież szkolną województwa śląskiego (zgodnie z metodologią badań ESPAD). 
Powyższe badania realizowane są co cztery lata w ramach ogólnopolskiego projektu stanowiącego element 
Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD (European School Survey on Alcohol  
and Other Drugs). Poprzednie edycje badań w województwie śląskim przeprowadzone były w 2004, 2007 
oraz 2011 roku. Wyniki badań przedstawiono w raportach pn. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież 
szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2004 roku, Używanie 
alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie 
śląskim ESPAD 2007, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych 
zrealizowanych w województwie śląskim w 2011 r. oraz Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież 
szkolną. Raport z  badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r. EUROPEJSKI 
PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD. 
Część terenowa badań zrealizowana została w maju i czerwcu 2015 roku, metodą ankiety audytoryjnej.  
Objęto nimi młodzież trzecich klas gimnazjum (próba 1 032 uczniów) i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 
(próba 1 154 uczniów). 

2  K. Charzyńska, J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań 
ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r., Europejski Program Badań Ankietowych 
w Szkołach ESPAD, s. 36-37. 

3    M. Jędrzejko, Niemedyczne używanie leków – nowe wyzwanie profilaktyczne, W: Narkotyki i Dopalacze, praca 

zbiorowa pod red. M. Jędrzejko, M. Kowalski, Warszawa-Milanówek, 2016, s. 125.     
4  K. Charzyńska, J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań 

ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r., Europejski Program Badań Ankietowych 
w Szkołach ESPAD, s. 36-37. 
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Używanie substancji psychoaktywnych chociaż raz w swoim życiu przez uczniów III klas 
gimnazjów i uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych 

 

Wyszczególnienie Uczniowie III klas 
gimnazjów 

Uczniowie II klas szkół 
ponadgimnazjalnych 

 Województwo 
śląskie 

Polska Województwo 
śląskie 

Polska 

Marihuana lub haszysz  23,1 25,0 45,9 43,0 

Substancje wziewne  11,5 11,2 8,2 7,6 

Leki uspokajające i nasenne bez 
przepisu lekarza  

16,1 17,0 17,6 17,9 

Leki przeciwbólowe w celu odurzania 
się  

6,4 7,4 8,2 6,7 

Amfetamina  3,6 5,3 9,0 7,1 

Metamfetamina  2,0 3,6 5,4 3,9 

LSD lub inne halucynogeny  4,1 5,5 6,8 5,2 

Crack  1,4 2,6 2,4 1,5 

Kokaina  2,8 4,4 4,5 4,3 

Relevin  1,2 2,1 1,8 1,2 

Heroina  1,9 3,1 3,0 1,8 

Ecstasy  2,5 3,9 4,5 4,0 

Grzyby halucynogenne  2,4 3,3 5,0 3,2 

GHB  0,9 2,1 1,8 1,1 

Narkotyki wstrzykiwane za pomocą 
igły i strzykawki  

1,3 3,0 2,6 2,0 

Alkohol razem z tabletkami  4,2 5,7 8,7 7,3 

Sterydy anaboliczne  1,6 3,1 3,0 2,3 

Polska heroina (kompot)  2,2 3,4 2,2 2,0 
Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie: K. Charzyńska,  
J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych 
zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, 
s. 138, 139. 

 

Za wskaźnik aktualnego używania substancji przyjmuje się zwykle używanie substancji  

w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. Używanie substancji nielegalnych w czasie 

ostatnich 12 miesięcy także lokuje przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem 

rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów tego środka używało ponad 16,6% 

uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych 33,7%. W czasie ostatnich 30 dni 

przed badaniem 6,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,9% uczniów klas drugich szkół 

ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu5. 

 
 

Używanie substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez uczniów III klas 
gimnazjów i uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych 

 

Wyszczególnienie Województwo śląskie Polska 

III klasy gimnazjum 

Marihuana lub haszysz  16,6 19,2 

Substancje wziewne  5,1 5,9 

Ecstasy  1,5 2,9 

Amfetamina  1,4 3,7 

Metamfetamina  1,3 3,0 

                                                 
5  Ibidem, s. 40, 43. 
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Wyszczególnienie Województwo śląskie Polska 

Kokaina  1,5 3,2 

Crack  1,0 2,1 

II klasy szkół ponadgimnazjalnych 

Marihuana lub haszysz  33,7 31,5 

Substancje wziewne  3,1 2,4 

Ecstasy  2,2 2,4 

Amfetamina  4,6 4,2 

Metamfetamina  3,5 2,6 

Kokaina  2,4 2,5 

Crack  1,7 1,0 
Źródło: Ibidem, s. 40. 

 

Jednym z podstawowych czynników ryzyka sięgania po substancje psychoaktywne jest ich 

wysoka dostępność. Kwestia dostępu do leków uspokajających i nasennych okazała się 

trudniejsza do oceny. Na to pytanie odpowiedzi „Nie wiem” udzielił mniej więcej co siódmy 

badany. Dostęp do tych leków jest też zdaniem młodzieży znacznie trudniejszy. Bardzo łatwo 

byłoby je dostać 26,0% respondentów z młodszej grupy i 27,8% starszych uczniów, 

niemożliwe do zdobycia byłoby to dla 14,0% badanych w pierwszej grupie i dla 9,1%  

z drugiej. Wśród substancji nielegalnych odsetek młodszych uczniów, którzy uważają daną 

substancję za niemożliwą do zdobycia waha się od 18,7% w przypadku przetworów konopi 

do 33,8% w przypadku heroiny. Zdobycie marihuany lub haszyszu 14,5% badanych ocenia 

jako bardzo łatwe. W drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych w przypadku większości 

substancji nielegalnych badani uznają za bardzo łatwe do zdobycia, z wyjątkiem przetworów 

konopi, które w tej grupie wiekowej oceniane są jako bardzo łatwe do zdobycia przez 23,2%. 

Badani zapytani, jak oceniają dostępność dopalaczy, wskazali, że uważają tą substancję za 

bardzo łatwą do zdobycia (16,0% młodszych i 20,0% starszych uczniów)6.  

 

Ocena dostępu do poszczególnych substancji jako bardzo łatwy wśród uczniów III klas 
gimnazjum 
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Źródło: Ibidem, s. 64. 

 
 

                                                 
6  Ibidem, s. 63. 
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Ocena dostępu do poszczególnych substancji jako bardzo łatwy wśród uczniów II klas szkół 
ponadgimnazjalnych 
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Źródło: Ibidem, 64. 

 

Znajomość miejsc, gdzie można kupić przetwory konopi wskazuje, że odsetek badanych 

znających takie miejsca jest wyższy wśród starszej młodzieży (50,0%) niż młodszej (40,4%). 

Gimnazjaliści najczęściej wymieniali w tym kontekście ulicę i park (22,1%) mieszkanie 

dealera (17,3%), szkołę (13,8%) oraz dyskotekę i bar (13,2%)7.  

 

Używanie narkotyków w populacji generalnej  
 

Wyniki badań przeprowadzonych w populacji generalnej potwierdzają, że używanie 

narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Do 

używania narkotyków w ciągu ostatniego roku przyznało się 4,7% osób badanych w wieku 

15 – 64 lata, natomiast do używania alkoholu 89,7%. W przypadku młodych dorosłych (15-34 

lata) rozpowszechnienie używania narkotyków w ciągu ostatniego roku jest wyższe niż  

w całej populacji. W krajach z najwyższymi wskaźnikami, jak w Czechach (23,5%) i Francji 

(23,1%), jest to co czwarta osoba, a we Włoszech co piąta (21%). W Polsce odsetek osób 

używających narkotyków w wieku 15-34 lata wyniósł 10%, mimo to Polska nadal znajduje się 

w grupie krajów o niższych wskaźnikach8. 

Wiadomości na temat skali zjawiska używania narkotyków w populacji generalnej 

dostarczają ogólnopolskie badania zrealizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii9. Zgodnie z ich wynikami, najbardziej popularnymi substancjami wśród badanych 

są marihuana i haszysz (16,3%). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia 

odnotowano amfetaminę i ecstasy (po 1,7%), a dalej kokainę (1,4%) oraz „dopalacze” i LSD 

                                                 
7 Ibidem,  s. 71. 
8 Raport o stanie narkomanii w Polsce w 2018 roku, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 

Warszawa, 2018, s.7-8. 
9 Badanie Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania zrealizowane w ramach projektu Oszacowanie 

rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem 
uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych na ogólnopolskiej próbie gospodarstw 
domowych, wśród osób w wieku 15+, przy zastosowaniu metody bezpośredniego wywiadu ankieterskiego  
(face-to-face) wspomaganego komputerowo (CAPI); zrealizowano efektywnie 1 379 wywiadów, Projekt badawczy 
zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, s. 219-221. 
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(po 1,3%). Do używania jakiegokolwiek narkotyku przyznało się 16,4% badanych. Używanie 

substancji w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 4,6% respondentów – dotyczyło to 

marihuany i haszyszu. Rozpowszechnienie używania pozostałych substancji utrzymywało się 

na poziomie poniżej 0,5%. Badając statystyki dotyczące używania bieżącego (ostatnie 30 

dni), stwierdzono, że 2,1% respondentów zadeklarowało używanie marihuany i haszyszu. 

Jak wynika z badania, czynnikiem różnicującym używanie substancji psychoaktywnych, jest 

także wiek. Najwyższe odsetki użytkowników narkotyków odnotowano wśród badanych  

w wieku 25–34 lat, prawie co trzeci respondent z tej grupy sięgał po przetwory konopi 

(30,8%), a wśród osób w wieku 15–24 – co czwarty (25,3%). Ecstasy używało w ciągu 

całego życia 5,3% respondentów, a niewiele mniej amfetaminy i kokainy – po 4,3%.  

W starszych grupach wiekowych (ponad 34 lata) używanie narkotyków dotyczy głównie 

marihuany. Co siódmy badany w wieku 35–44 lat miał kontakt z przetworami konopi.  

W przypadku amfetaminy odsetek użytkowników wśród badanych wyniósł 3,3%, a grzybów 

halucynogennych – 2,1%. Używanie pozostałych substancji było na poziomie poniżej 2%10. 

 

Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu wg wieku badanych (%) 
 

Wyszczególnienie  15–24 25–34 35–44 45–54  55–64  

Marihuana lub haszysz  25,3 30,8 14,6 6,7 2,7 

LSD  1,0 3,1 2,1 - - 

Amfetamina  0,0 4,3 3,3 0,0 0,0 

Grzyby halucynogenne  0,9 2,2 2,1 0,0 0,0 

Ecstasy  0,3 5,3 1,8 0,0 0,0 

Kokaina  0,0 4,3 1,3 0,0 0,5 

Heroina  0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 

Metadon  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

„Kompot"  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GHB  0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Sterydy anaboliczne  0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 

Substancje wziewne  0,8 1,1 0,7 1,3 0,0 

Dopalacze  0,0 4,4 1,2 0,0 0,0 

Inne  0,3 1,9 1,0 0,0 0,4 
Źródło: Badanie Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania zrealizowane w ramach projektu 
Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy 
występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych na ogólnopolskiej próbie 

gospodarstw domowych, wśród osób w wieku 15+, przy zastosowaniu metody bezpośredniego wywiadu 
ankieterskiego (face-to-face) wspomaganego komputerowo (CAPI); zrealizowano efektywnie 1 379 wywiadów, 
Projekt badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii, s. 222. 

 

Zwraca uwagę fakt, że funkcjonująca w społecznej świadomości hierarchia uzależnień nie 

uległa zmianie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Jako groźniejsze stale postrzegane są 

uzależnienia o charakterze chemicznym, a wśród nich przede wszystkim narkomania  

i alkoholizm. Uzależnienia behawioralne odbierane są jako dolegliwości o zdecydowanie 

mniejszym ciężarze gatunkowym; wśród nich tylko hazard lokowany jest relatywnie bliżej 

„nałogów zagrażających życiu”, natomiast patologiczne zakupy – najbliżej „niegroźnych 

przyzwyczajeń”11. 

                                                 
10 Ibidem, s. 219- 221. 
11 Ibidem, s. 14. 
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Zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi  

 
Nasilenie problemu dotyczącego tzw. wprowadzania do obrotu „dopalaczy” czyli nowych 

substancji psychoaktywnych w ostatnich latach spowodowało intensyfikację działań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W porównaniu z poprzednimi latami, w 2017 roku 

zaobserwowano spadek aktywności podmiotów wprowadzających do obrotu środki 

zastępcze. Niestety liczba zatruć tzw. dopalaczami wzrosła w porównaniu do roku 

poprzedniego. Wynika to ze zgłaszania podejrzeń zatruć tzw. dopalaczami przez placówki 

lecznicze z terenu województwa śląskiego. W 2017 roku przeprowadzono łącznie 75 kontroli 

i wizytacji dotyczących podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 

Skontrolowanych zostało 7 podmiotów. Podczas kontroli wspólnie z Policją zabezpieczono  

9 859 opakowań produktów, z czego do badań laboratoryjnych Państwowi Powiatowi 

Inspektorzy Sanitarni pobrali 404 próbki wyrobów, co do których zachodziło podejrzenie, że 

są środkami zastępczymi. Z przeprowadzonych ocen i badań bezpieczeństwa produktów 

wynikało, że wprowadzane do obrotu wyroby stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi. W badaniach najczęściej wykrywano analogi strukturalne substancji wymienionych  

w załącznikach do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

W omawianym czasie wydano 307 decyzji w w/w zakresie, od których wniesiono  

18 odwołań, 164 decyzji dotyczyło osób prywatnych. Po otrzymaniu wyników badań 

bezpieczeństwa produktów wymierzono stronom postępowania 72 kary pieniężne na kwotę 

1 775 000,00 zł za wprowadzanie do obrotu produktów uznanych za środki zastępcze.  

W ramach prowadzonego postępowania II instancyjnego Śląski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny wydał 15 decyzji, na które złożono 6 skarg do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, który w swoich wyrokach w 2017 oddalił wszystkie skargi12. 

W 2014 roku w województwie śląskim zatruciu nowymi narkotykami uległo 602 osoby,  

a w 2015 roku 2 191 osób (wzrost o 264% w stosunku do 2014 roku), natomiast na skutek 

spożycia tzw. dopalaczy do szpitala trafiło 465 osób, a w 2015 roku 1 566 chorych.  

W 2016 roku 961 uległo zatruciu nowymi narkotykami, z czego 684 było hospitalizowanych,  

a 2 osoby zmarły. Pomimo tego, iż na poziomie wojewódzkim w 2016 roku odnotowano  

o 1 230 mniej podejrzeń zatruć lub zatruć nowymi narkotykami w stosunku do roku 

poprzedniego, ich ogólna liczba jest nadal wysoka. W stosunku do sytuacji epidemiologicznej 

nowych narkotyków obserwowanej w innych województwach, liczby przypadków 

rejestrowanych w województwie śląskim oraz łódzkim są najwyższe (wg danych z Ośrodka 

Kontroli Zatruć-Warszawa). Jak wynika z informacji, większość zatruć spowodowana była 

dopalaczem w postaci suszu roślinnego o nazwie „Mocarz”, zawierającym syntetyczne 

kanabinoidy, o działaniu podobnym do tego jakie znane jest po spożyciu marihuany, 

jednakże ok. 800 razy silniejsze13.  

Poniżej mapy przedstawiają liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa 

w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców w latach 2014-2017. Średnia krajowa w całym 2017 roku 

wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy, w województwie śląskim było to 27,72. Średnia 

krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy, w województwie śląskim 

było to 21,41, zaś w  2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy, w województwie 

                                                 
12 Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego 2017, s. 35-

35. 
13  Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za rok 2015, 
s. 36. oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za 
rok 2016, s. 70. 
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śląskim było to 40,34, natomiast w 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy,  

w województwie śląskim było to 10,9414. 

 

Mapa przedstawiająca liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami w 2017 roku z podziałem  

na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. 

 
Źródło: www.gis.gov.pl 

 

Mapa przedstawiająca liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami w 2016 roku z podziałem  

na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. 

 
 

Źródło: www.gis.gov.pl 

                                                 
14 https://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/dane-statystyczne. 
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Mapa przedstawiająca liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami w 2015 roku z podziałem  

na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. 

 

 
Źródło: www.gis.gov.pl 

 

Mapa przedstawiająca liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami w 2014 roku z podziałem  

na województwa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. 

 

 
Źródło: www.gis.gov.pl 

 

Biorąc pod uwagę wiek osób zatrutych można zaobserwować, iż problem spożywania 

środków zastępczych dotyczy głównie ludzi młodych, w tym dzieci. Niepokojącym zjawiskiem 
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jest sięganie po środki zastępcze przez dzieci w wieku poniżej 15 roku życia  

– odnotowano 44 takie zatrucia, co stanowiło 4,47% ogółu wszystkich zachorowań.  

 W grupie osób będących w wieku od 15 do 24 lat zatrucia stanowiły 48,91%15.  

Najwięcej podejrzeń zatruć/zatruć nowymi narkotykami oraz najwyższy wskaźnik 

zapadalności w tym zakresie zarejestrował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Katowicach. 

 

Zatrucia środkami zastępczymi na terenie województwa śląskiego w 2015 i 2016 roku wg wieku.  
 

 
 

Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za rok 
2015, s. 38. oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego 
za rok 2016, s. 70. 

 

Leczenie w województwie śląskim  
 

Na strukturę systemu leczenia osób uzależnionych od narkotyków składają się placówki 

prowadzące detoksykację, stacjonarną rehabilitację, leczenie ambulatoryjne, programy 

leczenia substytucyjnego, programy ograniczania szkód zdrowotnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii leczenie uzależnienia od 

narkotyków, rehabilitacja i readaptacja świadczone są nieodpłatnie bez względu na miejsce 

zamieszkania pacjenta. 

Duże znaczenie w procesie leczenia odgrywają placówki ambulatoryjne. W strukturze 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych z powodu uzależnienia od narkotyków 

ważną rolę pełnią także poradnie zdrowia psychicznego oraz poradnie leczenia uzależnienia 

od alkoholu, w których pomoc mogą uzyskać także osoby uzależnione.  

W województwie śląskim w 2017 roku w poradniach specjalistycznych związanych  

z profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją uzależnień z powodu zaburzeń spowodowanych 

używaniem środków psychoaktywnych leczyło się 4 201 osób (2016 rok – 4 081, 2015 rok  

– 4 769, 2014 rok – 3 434 osoby, 2013 rok – 3 223). W omawianym czasie w przypadku 

ponad 70% (w 2016 roku 69%) pacjentów główną przyczyną leczenia były zaburzenia 

                                                 
15  Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za rok 2016, 

…..op. cit., s. 72. 
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zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem kilku substancji 

psychoaktywnych lub innych substancji psychoaktywnych. Mężczyźni stanowili 3/4 ogółu 

leczonych16. Liczbę chorych leczonych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków 

psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej, z uwzględnieniem 

rodzaju substancji, w latach 2013-2017 przedstawia tabela poniżej. 

 

Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych  

w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim  

w latach 2013 – 2017. 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Leczeni ogółem w tym: 3 223 3 434 4 769 4 081 4 201 

Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne 1 933 2 199 3 221 2 830 2 943 

Leki uspokajające i nasenne 367 304 510 429 395 

Opiaty 268 271 295 264 266 

Używanie tytoniu 314 356 351 192 299 

Kanabinole 254 217 243 247 251 

Inne substancje pobudzające, w tym kofeina 72 76 125 86 99 

Lotne rozpuszczalniki 6 5 4 7 3 

Substancje halucynogenne 4 4 12 14 10 

Kokaina 4 2 8 12 5 

Źródło:  Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie 

danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu  

i innych substancji psychoaktywnych – ambulatoryjna opieka zdrowotna za lata 2013-2017, Zdrowie 

mieszkańców woj. śląskiego w liczbach 2016 ( leczeni w jednostkach ambulatoryjnych). www.katowice.uw.gov.pl. 

 

W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w województwie śląskim dominującą grupę 

wśród pacjentów stanowiły osoby w wieku 30-64 lat, a następnie osoby w wieku 19-29 lat.  

Strukturę pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych 

według wieku, leczonych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w latach 2011 

– 2017 przedstawia tabela poniżej. 

 

Struktura pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych 

według wieku, leczonych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej  

w latach 2012 – 2017 (%). 

Grupy 
wiekowe 

Lata 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0-18 8,5 12,7 12,9 10,15 8,77 8,88 

19-29 33,4 39,2 39,5 40,74 41,19 39,01 

30-64 51,9 44,2 44,5 44,66 45,77 48,37 

65 lat i więcej 6,2 3,9 3,1 4,45 4,26 3,74 

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie: Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach, Zdrowie psychiczne mieszkańców województwa śląskiego w 2012 roku, Zdrowie psychiczne 

mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku, Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – ambulatoryjna opieka zdrowotna 2014-2017, Zdrowie 

mieszkańców woj. śląskiego w liczbach 2016 (leczeni w jednostkach ambulatoryjnych), www.katowice.uw.gov.pl.  

                                                 
16  Na podstawie danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Leczeni z powodu zaburzeń 

psychicznych, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – ambulatoryjna opieka 
zdrowotna, http://www.katowice.uw.gov.pl.  
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Najbardziej powszechnym typem leczenia uzależnień w Polsce jest terapia 

stacjonarna oparta na całkowitej abstynencji, prowadzona najczęściej metodą społeczności 

terapeutycznej17. W województwie śląskim w latach 2014-2017 funkcjonowało 8 ośrodków 

rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w których liczba 

łóżek wyniosła odpowiednio 222 (2014 rok), 250 (2015 rok), 274 (2016 rok i 2017 rok). 

Średnia długość pobytu pacjenta wynosiła 98,4 dnia w 2014 roku, 218,4 dnia w 2015 roku, 

106,6 dnia w 2016 roku i 114,2 dnia w 2017 roku. Dane na temat stacjonarnej opieki 

psychiatrycznej – ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych w województwie śląskim w latach 2010-2017 roku przedstawia poniższa 

tabela18.  

 

Stacjonarna opieka psychiatryczna – ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych w województwie śląskim w latach 2010-2017 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba zakładów 7 7 8 6 8 8 8 8 

w tym niepublicznych 6 7 8 6 8 8 7 8 

Liczba łóżek 199 211 227 192 222 250 274 274 

na 10 000 ludności 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Chorzy leczeni 744 679 1 125 620 729 682 746 690 

na 10 000 ludności 1,6 1,5 2,4 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 

Średnie wykorzystanie łóżek  

w dniach 
333,0 320,6 319,2 336,1 323,0 

591,2 294,6 287,5 

w % 91,0 88,0 87,0 92 88  162 81 78,8 

Średnia długość pobytu w dniach 89,1 99,6 64,4 104,1 98,4 218,4 106,6 114,2 

Liczba leczonych na 1 łóżko 3,7 3,2 5,0 3,2 3,3 2,7 2,8 2,5 

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Zasoby ochrony zdrowia w województwie śląskim w liczbach, 

Katowice 2017, s. 85,  www.katowice.uw.gov.pl. 

 

Kolejną formą pomocy dla osób z problemem narkotykowym są mieszkania readaptacyjne. 

W województwie śląskim mieszkania readaptacyjne prowadzi Stowarzyszenie Promocji 

Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach. W 2015 roku, podobnie jak  

w roku poprzednim, funkcjonowało 5 mieszkań, natomiast w 2016 i 2017 roku było ich 6. 

Mieszkańcy musieli spełnić określone kryteria, tj. pozytywne ukończenie terapii, 

utrzymywanie abstynencji, przestrzeganie kontraktu, podjęcie pracy i opłacanie mediów.  

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych uważane jest przez Światową Organizację 

Zdrowia za chorobę przewlekłą, u podłoża której leżą zaburzenia funkcjonowania mózgu 

spowodowane ich działaniem. Szczególnie uzależniające są opioidy, a wśród nich heroina. 

Do strategicznych metod redukcji szkód wśród osób problemowo używających narkotyków 

należy leczenie substytucyjne uzależnienia od opioidów oraz programy wymiany igieł  

i strzykawek, które ukierunkowane są na zapobieganie zgonom spowodowanym 

przedawkowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Podtrzymująca terapia 

substytucyjna w połączeniu z oddziaływaniami psychospołecznymi prowadzi do poprawy 

                                                 
17  A. Malczewski, Raport krajowy 2013 – najnowsze dane o skali zjawiska narkomanii W: Serwis informacyjny 

NARKOMANIA, nr 1(65) 2014, s. 27. 
18 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Zasoby ochrony zdrowia w województwie śląskim w liczbach, 

Katowice 2016, s. 85,  www.katowice.uw.gov.pl. 
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stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od opioidów19. Polski 

model substytucji lekowej opiera się na metadonie, będącym agonistą receptorów 

opioidowych (tj. działa podobnie jak substancje opioidowe). Większość pacjentów 

programów substytucyjnych realizowanych w Polsce oprócz przyjmowania leku uczestniczy 

w grupowych i indywidualnych zajęciach, ukierunkowanych na utrzymanie motywacji do 

terapii, wsparcie psychologiczne, poprawę relacji z rodziną oraz uczenie się nowych 

umiejętności. W województwie śląskim działa jeden program leczenia substytucyjnego 

realizowany w formie ambulatoryjnej w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji 

Psychoaktywnych i Współuzależnień Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Odsetek osób 

objętych leczeniem substytucyjnym wśród uzależnionych od opiatów w województwie 

śląskim w 2012 roku wynosił 20% i był jednym z wyższych w kraju20. 

Aktualnie na terenie kraju działa 23 programy leczenia substytucyjnego (22 realizowane  

w trybie ambulatoryjnym i 1 realizowany w trybie stacjonarnym). W 2017 roku z terapii 

substytucyjnej korzystało ok. 2 600 osób.  Wobec liczby problemowych użytkowników 

opiatów mieszczącej się w przedziale 10 444 – 19 794  jedynie ok. 17% osób uzależnionych 

w tej grupie objętych jest terapią substytucyjną. Szczególnie niekorzystnie kształtuje się 

sytuacja w 2 województwach: podkarpackim i podlaskim, w których dostępność do 

substytucji lekowej nie istnieje w ogóle21.  

 

Sytuacja życiowa osób z problemem narkotykowym w  województwie śląskim 
 

Statystyki dotyczące świadczeń pomocy społecznej udzielanych osobom i rodzinom  

z powodu problemu narkomanii prowadzone są przez ministerstwo właściwe do spraw 

pomocy społecznej. Od 2011 roku w województwie śląskim zaobserwować można 

systematyczny wzrost liczby rodzin objętych pomocą społeczną z powodu narkomanii.  

W 2015 roku taką pomocą objęto 475 rodzin, w tym 871 osób (2014 rok - 446 rodzin, w tym 

848 osób, 2013 rok – 369 rodzin, w tym 628 osób, 2012 rok – 315 rodzin, w tym 549 osób, 

2011 rok – 292 rodziny w tym 510 osób). W 2016 roku i 2017 roku odnotowano spadek 

zarówno liczby rodzin objętych pomocą społeczną z tego tytułu – odpowiednio 461 i 439, jak 

też liczby osób w rodzinach – 756 i 69122. Liczbę rodzin, którym przyznano świadczenia  

pomocy społecznej udzielone z powodu narkomanii w województwie śląskim w latach  

2006-2017 przedstawia wykres poniżej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 B. Bukowska, Leczenie substytucyjne – stare problemy i nowe wyzwania, W: Świat problemów, Warszawa, 
2018, s. 3.   
20 M. Struzik, A. Malczewski, Ekspertyza. Problem narkomanii w województwie śląskim, Katowice 2013, s.12. 
21 www.kbpn.gov.pl. 
22 Centralna Aplikacja Statystyczna. 



Raport z wykonania w 2018 roku 
Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 

 

 16 

 
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej udzielone z powodu 

narkomanii w województwie śląskim w latach 2006-2017 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie: 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sprawozdania MPiPS-03, www.mpips.gov.pl oraz 
danych z Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

 

Choroby zakaźne związane z używaniem narkotyków 

 
Od wdrożenia badań w 1985 roku do 31 grudnia 2017 roku przy uwzględnieniu korekt  

i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków, stwierdzono 

zakażenie HIV u 22 657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na 

terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6 347 

zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1 758 zakażonych poprzez kontakt 

heteroseksualny oraz 3 451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem 

odnotowano 3 558 zachorowań na AIDS, a 1 382 chorych zmarło23. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zarejestrowano 1 270 nowo wykrytych 

zakażeń HIV, 113 zachorowań na AIDS oraz 29 zgonów osób chorych na AIDS. Zgłoszenia 

te napłynęły i zostały zweryfikowane w 2016 roku (weryfikacja obejmuje wykluczenie 

powtórnych zgłoszeń tego samego przypadku oraz ustalenie spełnienia kryteriów definicji 

stosowanej do celów nadzoru epidemiologicznego). Natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2017 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 1 526 nowo wykrytych zakażeń HIV, 120 

zachorowań na AIDS oraz 24 zgony osób chorych na AIDS. Spośród 1 526 

zarejestrowanych w 2017 roku przypadków zakażeń HIV, 1 193 było rozpoznanych w roku 

2017. Pozostałe przypadki rozpoznano we wcześniejszych latach24. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 
w Polsce w 2016, www.pzh.gov.pl. 
24 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 
w Polsce w 2016 i 2017 roku, www.pzh.gov.pl. 
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Liczba przypadków HIV, AIDS i zgonów zarejestrowanych w latach 2015-2017 roku  
według prawdopodobnej drogi transmisji. 

 

Droga transmisji 
HIV AIDS Zgony HIV AIDS Zgony HIV AIDS Zgony 

2015 2016 2017 

Kontakty homoseksualne 
(mężczyźni) 

277 28 5 359 37 7 383 25 5 

Stosowanie narkotyków w 
iniekcjach 

49 34 11 39 28 9 39 23 4 

Kontakty heteroseksualne 90 32 8 105 27 7 124 17 4 

Zakażenia wertykalne 
(matka-dziecko) 

4 2 - 2 - - 3 - - 

Zakażenia jatrogenne 1 - - 1 - - 1 - 
- 

 

Inna / brak danych 852 33 16 764 21 6 976 55 11 

Razem 1 273 129 40 1 270 113 29 1 526 120 24 

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania 
na AIDS w Polsce w latach 2015 -2017 roku, www.pzh.gov.pl. 

 

 

Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2013-2017, według prawdopodobnej drogi 
transmisji w Polsce. 

 

 
 
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania 
na AIDS w Polsce, www.pzh.gov.pl. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w województwie śląskim zgłoszono 182 

nowo wykryte zakażenia HIV, 20 zachorowań na AIDS oraz 5 zgonów chorych na AIDS.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w województwie śląskim zgłoszono 241 

nowo wykrytych zakażeń HIV, a w analogicznym okresie 2016 roku 143. W 2015 roku 

zgłoszono 25 zachorowań na AIDS oraz 4 zgony osób chorych na AIDS, a w 2016 roku  

12 zachorowań na AIDS i 5 zgonów osób chorych na AIDS. Zgłoszenia te napłynęły i zostały 

zweryfikowane w roku 2015 i 2016 roku. Dla porównania, w 2014 roku w województwie 
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śląskim odnotowano 116 nowo wykrytych zakażeń HIV (2013 rok – 142, 2012 rok – 102). 

Podkreślić należy, że dane w poszczególnych latach mogą się różnić, co jest związane  

z systemem sprawozdawania przypadków zakażeń25. Średnią roczną liczbę nowo 

wykrywanych zakażeń HIV w latach 2012-2016 oraz średnią roczną zapadalność na AIDS  

w latach 2012-2016, według województw przedstawiają mapy poniżej26. 

 

Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2013-2017, 

 według województw. 

 
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania 
na AIDS w Polsce, www.pzh.gov.pl. 
 

Średnia roczna zapadalność na AIDS w latach 2013-2017, według województw. 

 
 
Źródło: Ibidem. 

                                                 
25  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 

w Polsce, www.pzh.gov.pl 
26  Ibidem. 
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Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 2005-2017  

w województwie śląskim przedstawia wykres poniżej. 
 

 
Wykres nr 9: Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 2005-2017  

w województwie śląskim 

 

 
Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS 
w Polsce, www.pzh.gov.pl. 
 

Przestępczość związana z narkotykami 
 

Dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedstawione poniżej  

wskazują na stabilizację liczby wykrytych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw, określający stosunek 

procentowy liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do 

ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych powiększonej o liczbę przestępstw wykrytych po 

podjęciu postępowań umorzonych w latach ubiegłych, w badanym okresie również pozostaje 

na podobnym poziomie. Postępowanie wszczęte i wskaźnik wykrywalności sprawców 

przestępstw w województwie śląskim w latach 2012-2018, prezentuje poniższy wykres.  

 
Postępowania wszczęte i wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w województwie 

śląskim w latach 2012-2018. 
 

 
 
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
styczeń - grudzień 2011-2018 r. województwo śląskie. 

 



Raport z wykonania w 2018 roku 
Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 

 

 20 

III.  ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU 

 

Opis zadań podjętych w 2018 roku przygotowany został w oparciu o cele operacyjne ujęte  

w Programie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Są to: 

1. Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

2. Wzmacnianie oddziaływań profilaktycznych. 

3. Wzmacnianie procesu leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin. 

4. Badanie i monitorowanie problemów związanych z narkotykami i narkomanią. 

 

W celu ich realizacji współpracowano z podmiotami działającymi w obszarze ochrony 

zdrowia, polityki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, administracji samorządowej, 

organami ścigania oraz z organizacjami pozarządowymi. 

 

Beneficjentami programu byli mieszkańcy województwa śląskiego, w szczególności: 

 dzieci i młodzież, w tym z grup podwyższonego ryzyka oraz ich opiekunowie, 

 osoby dorosłe z grup ryzyka, 

 rodziny z problemem narkotykowym, 

 osoby uzależnione od narkotyków i współuzależnione, 

 instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, 

 przedstawiciele służb pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

 

W 2018 roku dokonano analizy sprawozdań z realizacji zadań dofinansowanych  

z budżetu Województwa Śląskiego w latach poprzednich w obszarze profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz prowadzono kompleksowe kontrole 

merytoryczno-finansowe. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2018 roku na realizację 

zadań z zakresu zwalczania narkomanii opisanych poniżej wydatkował środki finansowe  

w łącznej kwocie 1 383 200,10 zł. 

 

Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

 

W 2018 roku na rzecz doskonalenia umiejętności zawodowych specjalistów zajmujących się 

problematyką uzależnienia od narkotyków zorganizowano następujące przedsięwzięcia: 

 dwudniowe szkolenie pn. Program socjoterapeutyczny w placówce wsparcia dziennego  
- praca z dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, 

 dwudniowa konferencja skierowana do członków gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych pn. Realizacja i finansowanie gminnych programów profilaktyki 
uzależnień, 

 cykl szkoleniowy 4 dniowy pn. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne - jak 
skutecznie pomóc nastolatkowi i jego rodzinie, 

 cykl szkoleniowy 4 dniowy pn. Motywowanie osadzonych z problemem uzależnienia do 
zmiany nawyków, 

 dwudniowe szkolenie pn. Uzależnienie od narkotyków - diagnoza i wczesna interwencja.  
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Organizacja spotkań umożliwiła wzrost wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych  

a także wymianę doświadczeń osób pracujących w obszarze zwalczania narkomanii.  

W szkoleniach uczestniczyło 121 osób, w tym przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

policji, wymiaru sprawiedliwości oraz służby więziennej. Zgodnie z wynikami 

przeprowadzonej ewaluacji średnia ocen przedmiotowych szkoleń, uwzględniająca m. in. 

zawartość merytoryczną oraz przydatność dla pracy zawodowej wyniosła 4,57  

w pięciopunktowej skali. 

 

W okresie sprawozdawczym podjęto współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w zakresie 

współorganizacji 2-dniowej regionalnej konferencji pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania 

problemów uzależnień w województwie śląskim. Celem konferencji było podniesienie 

kompetencji jej uczestników w zakresie realizacji skutecznych programów i metod profilaktyki 

uzależnień, leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 

na obszarze województwa śląskiego. W przedsięwzięciu wzięło udział 180 przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, różnych grup zawodowych (m. in.: pracownicy oświaty, 

pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków terapii uzależnień) oraz 

organizacji pozarządowych województwa śląskiego.  

W 2018 roku kontynuowano współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Katowicach, organizując wspólnie V Wojewódzką Konferencję pn. Nie pozwól odlecieć 

swojemu szczęściu – powiedz NIE używkom, w której udział wzięło 206 osób, w tym 

przedstawiciele systemu oświaty, pracownicy powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych, policjanci oraz przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

 

Wzmacnianie oddziaływań profilaktycznych  

 

W 2018 roku prowadzono działania wspólnie z gminami, które prowadzą placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży, w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie samorządów 

lokalnych, które nie posiadają wystarczających środków finansowych koniecznych do 

utworzenia odpowiedniego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.  

W związku z powyższym pomoc z budżetu Województwa Śląskiego mogły uzyskać gminy 

województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż 

napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych. 

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego ogłoszony został konkurs dla gmin i powiatów 

województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w województwie śląskim w 2018 roku. Wzmacnianie oddziaływań profilaktycznych  

realizowane było w ramach zadania 2: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego. Obejmowało  

ono m.in. organizację zajęć/programów socjoterapii lub/i profilaktyki uzależnień od alkoholu  

i narkotyków (działanie obowiązkowe). W konkursie preferowane były projekty obejmujące 

realizację programów rekomendowanych zalecanych w ramach Systemu rekomendacji 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego lub/i o naukowych podstawach 
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lub o potwierdzonej skuteczności. Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej,  

a następnie ocenie merytorycznej komisji konkursowej powołanej przez Zarząd 

Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu 

pomocy finansowej gminom województwa śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie 16 

zadań. Ich realizacja przyczyniła się m.in. do: 

 zapewnienia opieki ponad 660 podopiecznym, m.in. poprzez udział w zajęciach 

edukacyjnych i rozwojowych oraz organizację czasu wolnego, 

 umożliwienia podopiecznym placówek wzięcia udziału w zajęciach, pozwalających  

na rozwijanie uzdolnień, umożliwiających podejmowanie różnych działań, 

 korekcję deficytów wychowawczych i edukacyjnych dzieci ze środowisk 

defaworyzowanych, 

 wzmocnienie oddziaływań mających na celu wzmocnienie rozwoju umiejętności 

społecznych, życiowych oraz współdziałania w grupie, 

 organizacji zajęć socjoterapeutycznych, 

 organizacji działań kompensacyjnych, logopedycznych, informacyjnych, 

 stałej pracy z dzieckiem i rodziną dziecka, 

 wzbogacenia oraz rozszerzenia działań prowadzonych przez placówki wsparcia 

dziennego, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych, 

wychowawczych oraz profilaktycznych, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom 

wśród dzieci i młodzieży takim jak uzależnienia oraz przemoc,  

 unaocznienia zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych wśród dzieci  

i młodzieży, 

 wzmocnienia współpracy podmiotów środowiska lokalnego w obszarze pracy  

z dzieckiem i rodziną. 

 

Wzmacnianie procesu leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin 

 

Zarząd Województwa Śląskiego przeprowadził nabór wniosków dla podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku, celem podniesienia jakości  

i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz 

zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków 

psychoaktywnych. 

W ramach procedury złożone wnioski zostały poddane weryfikacji pod względem zakresów 

planowanych działań, oceny posiadanych zakresów rzeczowych, wyceny kosztów zadań 

oraz terminów ich realizacji. Weryfikacja prowadzona była m.in. w siedzibach 

wnioskodawców przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął nabór, udzielając dotacji celowych  

na wykonanie 6 zadań mających na celu wsparcie procesu rozwoju podmiotów 

prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających 

narkotyków w sposób szkodliwy. 
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Dofinansowane inwestycje pozwoliły na podniesienie poziomu usług świadczonych dla osób 

uzależnionych od narkotyków, modernizację podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą, w których realizowane są programy terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz inne 

świadczenia na rzecz przeciwdziałania narkomanii dla osób uzależnionych i ich rodzin,  

a także dostosowanie pomieszczeń placówek do zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 

Badanie i monitorowanie problemów związanych z narkotykami i narkomanią 

 

W zakresie monitorowania problemów związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych w okresie sprawozdawczym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego przeprowadził następujące działania: 

 przygotowano Roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach  

z zakresu zdrowia publicznego za rok 2017, w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

2237 ze zm.). W opracowaniu ujęto szczegółową analizę dotyczącą realizacji 

wszystkich zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii i wydatków z nimi 

związanych na postawie wzoru sprawozdania określonego Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej informacji  

o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 2216). 

 w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.), opracowano Raport  

z wykonania w 2017 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie 

śląskim na lata 2011-2016. W dokumencie przedstawiona została sytuacja 

epidemiologiczna problemu narkomanii w województwie śląskim w oparciu  

o najnowsze dostępne dane oraz wyniki przeprowadzonych badań. Ponadto,  

w Raporcie opisano zadania zrealizowane w 2017 roku uwzględniając efekty ich 

wykonania oraz osiągnięte wskaźniki. Na podstawie diagnozy problemu oraz 

doświadczeń w realizowaniu przedsięwzięć w przedmiotowym obszarze 

sformułowane zostały wnioski i rekomendacje do prowadzenia działań w 2018 roku. 

 przygotowano Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania 

narkomanii w 2017 roku sporządzone na podstawie ankiety opracowanej przez 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowano zbieranie 

danych z samorządów gminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku. 

 

Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez 

organizacje społeczne w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku 

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił i przeprowadził konkurs ofert na realizację zadań  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku. Jego celem 

było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań, stanowiących wdrożenie 

celów Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. 
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W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 11 wniosków, z których 9 spełniło wymogi 

formalne. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie na realizację 7 zadań. 

Zrealizowane zadania przyczyniły się do: 

 zwiększenia dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych 

problemem narkomanii  

 wsparcia członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków, 

 pogłębienia wiedzy na temat używania narkotyków oraz ich wielowymiarowej 

szkodliwości, 

 nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 nabycia wiedzy na temat sposobów rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

narkotyków, 

 zwiększenia szans osób uzależnionych od narkotyków po zakończonym leczeniu na 

utrzymanie abstynencji, 

 wsparcia realizacji programów dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących 

abstynencję,  

 wparcia realizacji programów dla osób używających i uzależnionych od narkotyków oraz 

ich rodzin.  

 

Pozostałe działania finansowane z innych źródeł 

 

Obok wyżej opisanych zadań, w 2018 roku podejmowane były przedsięwzięcia finansowane 

z innych źródeł korespondujące jednak merytorycznie z celami określonymi w Programie 

przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Najważniejsze  

z nich to: 

 

Wspieranie Centrów Integracji Społecznej 

W 2018 roku Marszałek Województwa Śląskiego udzielił wsparcia finansowego Centrum 

Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich utworzonemu przez Fundację 

Siemianowickie Centrum Integracji w Siemianowicach Śląskich (na podstawie decyzji 

Wojewody Śląskiego Nr PSIIIa.862.2.2.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku.). Celem zajęć 

prowadzonych w Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników, w tym 

odbudowanie i podtrzymanie umiejętności partycypacji w życiu społeczności lokalnej oraz 

pełnieniu ról społecznych. 

W 2018 roku Stowarzyszenie „Druga Szansa” w Kłobucku zwróciło się z wnioskiem  

o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie pomieszczeń oraz 

przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia działalności Centrum Integracji Społecznej „Druga Szansa”  

w Kłobucku, utworzonego na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSIIIa.862.2.1.2018  

z dnia 8 stycznia 2018 roku. W toku prowadzenia procedury związanej z przyznaniem  

i przekazaniem dotacji podmiot odstąpił od zawarcia porozumienia.  

 

Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zapobiegania 

zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. 

W 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przeprowadził dwa konkursy ofert: 

 konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. W ramach konkursu dofinansowano 
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kwotą 182 454,00 zł realizację 9 projektów mających na celu m.in. profilaktyczną 

działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, promocję postaw trzeźwościowych i abstynenckich, reintegrację osób 

uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie rodzin z problemem alkoholowym. 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia 

publicznego w 2018 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom 

HIV i Zwalczania AIDS”. W ramach konkursu przekazano łącznie kwotę dotacji  

w wysokości 50 000,00 zł dla 6 podmiotów, które przeprowadziły działania związane  

z zapobieganiem zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 

ryzykowanych (profilaktyka drugorzędowa). 

 

Monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych 

 

Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej opracowano 

raport pn. Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2018. Powyższy 

dokument powstał na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty województwa 

śląskiego. Zawiera informacje dotyczące: sytuacji społecznej i demograficznej, liczby osób 

korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej, przyczyn jej udzielania, zasobów 

kadrowych i instytucjonalnych, środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń oraz 

dane dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. W raporcie zamieszczono 

również informacje na temat liczby osób i rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu 

narkomanii w województwie śląskim. 

Opracowano raport ewaluacyjny z wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015. Zbierane dane dotyczyły takich obszarów 

jak: polityka prorodzinna, w tym wspieranie rodziny i piecza zastępcza, polityka senioralna, 

niepełnosprawność, warunki życia, kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe, 

uzależnienia od środków psychoaktywnych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

bezpieczeństwo publiczne.   

Przystąpiono ponadto do procesu aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. 

Opracowano rozdziały diagnostyczne wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi: 

sytuacji demograficznej, rodziny (dzieci i młodzieży, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, programów wsparcia rodzin), osób starszych, bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, w tym bezdomności, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, pomocy 

społecznej, organizacji pozarządowych oraz sektora ekonomii społecznej. W ramach 

powyższych prac powstała Diagnoza problemów uzależnień w województwie śląskim. 

Zgodnie z art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) opracowano raport Diagnoza i monitoring 

wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2017. W materiale 

znalazły się zagadnienia dotyczące m.in.: problemów demograficznych, starzenia się 

ludności, migracji, bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, rozwodów, 

niesamodzielności, uzależnień od środków psychoaktywnych, bezdomności i przestępczości. 

 

Edukacja publiczna z obszaru profilaktyki uzależnień 

 

W 2018 roku w ramach projektu "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych". Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2012, oś priorytetowa IX, 
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Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 

poddziałanie: 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - tryb pozakonkursowy, przeprowadzone 

zostały warsztaty dla rodziców pn. Bliżej siebie - dalej od substancji aktywnych". Warsztaty 

miały na celu podniesienie świadomości i poziomu wiedzy dzieci z obszaru profilaktyki 

uzależnień oraz wskazać uczestnikom narzędzia pozwalające skutecznie ochronić się przed 

toksycznym wpływem grupy rówieśniczej, umiejętności przeciwstawiania się presji poprzez 

podniesienie samooceny i znalezienia wspólnego języka z rodzicami adopcyjnymi. Pośrednio 

także, miały za zadanie utrwalenie u dzieci umiejętności społecznych w zakresie: 

podejmowania decyzji, wdrażania elementów zdrowego stylu życia, satysfakcjonujących 

sposobów spędzania wolego czasu bez sięgania po substancje uzależniające oraz 

konstruktywnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

prowadził kolportaż Serwisu Informacyjnego Uzależnienia (rocznik 2018) wśród podmiotów 

zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii: ROPS, samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz 

organizacje pozarządowe.  

 

IV.  PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Realizacja w 2018 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na 

lata 2017-2020 miała na celu działania na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii  

w województwie śląskim poprzez wdrożenie zapisów Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, zwłaszcza celu 

strategicznego 6 – Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Uwzględniając rekomendacje z 2017 roku, w 2018 roku działania na rzecz przeciwdziałania 

narkomanii w województwie śląskim prowadzono w kierunku: 

 zwiększania świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania problemów 

narkotyków i narkomanii, 

 profilaktyki narkomanii, 

 wspierania osób i rodzin z problemem narkomanii, 

 leczenia uzależnienia i współuzależnienia, 

 diagnozowania problemów związanych z narkotykami i narkomanią. 

Środki finansowe na realizację Programu pochodziły z dochodów uzyskiwanych przez 

Województwo Śląskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 

o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Jak wynika z danych z 2018 roku, w stosunku do lat poprzednich zauważalne jest 

dynamiczne występowanie problemu związanego z używaniem i konsekwencjami zażywania 

nowych substancji psychoaktywnych. W szczególności niepokojące było w 2018 roku 

odnotowanie w powiecie zawierciańskim 6 na 16 ogółem w województwie śląskim zgonów 

prawdopodobnie spowodowanych zażyciem dopalaczy. Widoczny jest również utrzymujący 

się wysoki wskaźnik liczby zatruć i podejrzeń zatruć w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w skali kraju oraz wysoka liczba bezwzględna zgonów w porównaniu do 

całego kraju.  
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Mając na uwadze wyniki aktualnych statystyk oraz dotychczasowe doświadczenie  

w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w 2019 roku rekomenduje się: 

1. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki problemu zażywania nowych substancji 

psychoaktywnych realizowanych w szczególności przez organizacje pozarządowe 

oraz gminy. Ważna jest także edukacja publiczna m.in. we współpracy  

z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach oraz podnoszenie 

kwalifikacji kadr pracujących w przedmiotowym obszarze. 

2. Kontunuowanie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych 

problemem narkotykowym jest bardzo ważnych zadaniem Województwa Śląskiego. 

Kluczowym jest dalsze prowadzenie działań profilaktycznych wdrażających strategie  

i programy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, przeznaczonych dla 

uczniów, rodziców i wychowawców, osób eksperymentujących, używających 

ryzykowanie i szkodliwie substancji psychoaktywnych. Szczególnie ważne jest 

wspieranie realizacji programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub  

o potwierdzonej skuteczności, jak też programów rekomendowanych.  

3. Realizacja wysokiej jakości oddziaływań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

poprzez zapewnienie profesjonalnej kadry specjalistów, w tym kontynuowanie działań 

(szkoleń, konferencji, forów) związanych z doskonaleniem zawodowym osób 

pracujących w tym obszarze.  

4. Edukacja publiczna mieszkańców województwa śląskiego służąca zwiększaniu 

świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw związanych z podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i zażywania substancji psychoaktywnych, w tym również  

w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych. 

5. Kompleksowe wspieranie osób używających i uzależnionych od narkotyków oraz ich 

rodzin poprzez zwiększanie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

wspieranie programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających 

substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od 

narkotyków czy alkoholu, jak również działań służących rehabilitacji oraz reintegracji 

osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ważnym jest także zapewnienie 

zaplecza i właściwych warunków lokalowych do prowadzenia programów 

terapeutycznych, wzrost jakości i dostępności świadczeń, dostosowanie pomieszczeń 

i budynków do przyjęcia pacjentów niepełnosprawnych oraz ich dostosowanie do 

norm określonych przepisami dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

6. Diagnozowanie sytuacji prowadzone w formie badań (w tym Espad) lub ekspertyz, 

uwzględniające m.in. skalę i rodzaj problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych oraz ich ocenę na różnych płaszczyznach. Ważna jest również 

analiza zadań prowadzonych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień, która pozwoli na wyznaczanie dalszych kierunków działań oraz ich 

realizację, adekwatną do potrzeb. 


