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Szanowny Panie Ministrze, 
 
 

W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, przesłanego 9 kwietnia br. wraz z pismem 
nr DP-WPL.0210.7.2019, uprzejmie informuję, że co do zasady nie zgłaszam 
uwag do zmian zaproponowanych w ww. projekcie.  

Jednocześnie proponuję rozszerzenie zakresu nowelizacji ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 1 projektu) 
o poniższe zmiany dotyczące prowadzenia spójnej polityki działań w zakresie 
skutecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w szkołach i placówkach systemu oświaty: 

 
1) w art. 4¹ po ust. 2 proponuję dodać ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach 
systemu oświaty w krzewieniu abstynencji wśród dzieci i młodzieży,  
a także diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach 
systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących, 
prowadzoną zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 

2b. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w szkołach i placówkach systemu oświaty  
są realizowane w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności 
lub oparte na naukowych podstawach, prowadzone w zakresie 
działalności, o której mowa w ust. 2a.”; 

 



 

2) w art. 18² w pkt 2 proponuję kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 3  
w brzmieniu: 

„3) działalności prowadzonej w szkołach i placówkach systemu 
oświaty, a także diagnozę i działania, o których mowa w  art. 4¹ 
ust. 2a i 2b, w tym na badania ewaluacyjne projektów  
lub programów skierowanych do uczniów i wychowanków,  
ich rodziców i nauczycieli.”. 

Zmiana w art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ma służyć poprawie skuteczności profilaktyki w środowisku 
szkolnym oraz minimalizowaniu ryzyka sięgania po napoje alkoholowe przez 
dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W osiągnięciu tego celu konieczne jest 
pogłębienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze szkołami  
i placówkami systemu oświaty i stworzenie spójnego systemu oddziaływań 
profilaktycznych. Spójność i skuteczność tych oddziaływań może być osiągnięta 
wtedy gdy działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna, 
prowadzona w szkołach i placówkach systemu oświaty, będzie znajdowała 
swoje odzwierciedlenie w zadaniach gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszelkie bowiem skuteczne 
działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
powinny być oparte na prawidłowym identyfikowaniu zagrożeń, trafnym doborze 
zadań do realizacji oraz prowadzeniu badań ewaluacyjnych potwierdzających 
ich skuteczność. Stąd też równie ważne jest, aby wyniki diagnozy w zakresie 
występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników 
ryzyka były brane pod uwagę przy ustalaniu działań profilaktycznych ujętych 
w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
skierowanych do szkół i placówek oświatowych. 

W związku z powyższym, w art. 4¹ dodano ust. 2a i 2b, które mają zapewnić 
realizację wskazanych założeń. W ust. 2a wskazano na konieczność 
uwzględnienia w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  
i profilaktycznej prowadzonej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

W systemie oddziaływań profilaktycznych szkoła powinna być ważnym 
podmiotem w środowisku lokalnym w polityce rozwiązywania problemów 
społecznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Włączenie do gminnego 
programu zadań i działań wynikających z diagnozy występujących 
w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących umożliwi 
organom gmin trafne podejmowanie decyzji co do wyboru najbardziej 
adekwatnych zadań i działań z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostaną skierowane 
do uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół  
i placówek systemu oświaty.  

Nowy przepis ust. 2b w art. 41 ma zagwarantować, że na wsparcie w ramach 
gminnego programu będą mogły liczyć przede wszystkim te działania  



 

(np. programy, projekty, „dobre praktyki”) podejmowane w szkołach  
i placówkach systemu oświaty, które mają potwierdzoną skuteczność  
lub są oparte na naukowych podstawach, a więc takie działania, które będą 
przynosić zamierzone efekty w postaci zmian w funkcjonowaniu dzieci 
i młodzieży w zakresie zachowań ryzykownych, będących przedmiotem 
oddziaływań. W przypadku skutecznej profilaktyki alkoholowej powinny pojawić 
się pozytywne efekty w zachowaniu dzieci i młodzieży, które będą dotyczyć 
odrzucania eksperymentów z napojami alkoholowymi, a w sytuacjach osób 
używających – zmniejszenia częstości i intensywności ich używania  
lub całkowitego zaprzestania używania. Zmiany te powinny dotyczyć przede 
wszystkim sfery behawioralnej, postaw, intencji, przekonań, a przynajmniej 
zwiększenia poziomu wiedzy w kontekście występowania zachowań 
ryzykownych i przeciwdziałania takim zachowaniom. W związku z tym, 
pożądane jest, aby do realizacji były przyjmowane także takie działania, które 
opierają się na naukowych teoriach dotyczących zachowań problemowych 
i ryzykownych dzieci i młodzieży. Przykładem tego są działania oparte  
np. na Teorii zachowań problemowych (R. Jessor 1987), Teorii uzasadnionego 
działania (I. Ajzen, M. Fishbein 1980), Teorii społecznej uczenia się (A. Bandura 
1986), Teorii przywiązania (J. Bowlby 1973), Teorii odporności (M. Rutter, 1979, 
N. Garmezy 1985) itp. Teorie naukowe wskazują mechanizmy prawidłowego 
funkcjonowania dzieci i młodzieży i mechanizmy pojawiania się zachowań 
dysfunkcjonalnych. Ich znajomość pozwala prawidłowo dobierać cele i działania 
ukierunkowane na wspieranie czynników chroniących i ograniczanie czynników 
ryzyka. 

Nowy pkt 3 art. 18² ma zagwarantować prawidłowe wydatkowanie środków 
publicznych1 na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży. Co roku z wnoszonych przez 
przedsiębiorców opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną 
napojów alkoholowych samorządy województw i gmin uzyskują dochody 
w łącznej kwocie przekraczającej 700 milionów złotych, które powinny być 
przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a od 2005 r. 
również przeciwdziałania narkomanii. Większość działań profilaktycznych 
podejmowanych w samorządach nie ma potwierdzonej efektywności w zakresie 
ograniczania spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych 
przez młodzież. Wydatkowanie w gminach znaczących kwot z funduszu 
na nieefektywne działania lub na działania o niepotwierdzonej skuteczności 
wielokrotnie było podnoszone na komisjach sejmowych przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przez Najwyższą 

                                            
1  Art. 18 i art. 18 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.). Dotyczy dochodów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom 
oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 



 

Izbę Kontroli2. Dlatego też przepis zawarty w pkt 3 dodawanym w art. 18²  
ma zwrócić uwagę na finansowanie w szkołach i placówkach działań, których 
dobór wynika z diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka,  działań  
o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach,  
jak również finansowe wpieranie ewaluacji projektów i programów krzewienia 
abstynencji wśród dzieci i młodzieży, prowadzonych w szkołach i placówkach 
systemu oświaty. 

Wzajemnie powiązanie i uzupełnianie się oddziaływań profilaktycznych 
przyjętych do realizacji w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, prowadzonych w szkołach i placówkach systemu 
oświaty oraz ich finansowanie powinno przynieść oczekiwane efekty, które 
znajdą swoje odzwierciedlenie w wynikach badań ewaluacyjnych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzonych przez gminy lub 
w ogólnodostępnych cyklicznych badaniach, np. ESPAD (European School 
Survey Project on Alcohol and Drugs), CBOS – Młodzież, HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children). 

 
 
 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 

                                            
2 Wyniki Najwyższej Izby Kontroli zawarte w Informacji o wynikach kontroli „Realizacja i 
wykorzystanie  przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat  za korzystanie z 
zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.” Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO. 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


