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RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA 2019 ROK 

Uchwalą Nr XLIV.413.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. został 
przyjęty do realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, na 2019 rok 
( dalej Program). 
Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) oraz cele 
określone w Narodowym Programie Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz.1492), stanowiły podstawę 
do realizacji zadań, przewidzianych w Programie. 

Program zakłada! wielostronne oddziaływania koncentrujące się na zapobieganiu powstawaniu 
nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszaniu rozmiaru szkód 
związanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzeniu warunków 
do zwiększania potencjału podmiotów lokalnych prowadzących działalność w tym obszarze. 

Realizując zadania określone w Programie poszukiwano rozwiązań dla różnych grup 
wiekowych z naciskiem na wybór abstynencji, uczenie kontroli nad piciem osób dorosłych, 
ograniczenie ryzyka rozwoju problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

,-_ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim (dalej 
MKRPA), w 2019 roku wykonywała zadania własne gminy w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu, poprzez: 

inicjowanie działań w zakresie wykonywania zadań ujętych w Programie; 
proponowanie do realizacji i finansowanie programów profilaktycznych skierowanych 
do dzieci i młodzieży, w tym programów obejmujących propozycje spędzania wolnego 
czasu; 
motywowanie osób pijących nadmiernie lub uzależnionych od alkoholu do podjęcia 
terapii wspierającej w rozwiązaniu problemu; 

- podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej 
od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 
kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do leczenia osób 
uzależnionych od alkoholu; 
organizowanie porad i terapii prowadzonych przez specjalistów w Mińskim Centrum 
Profilaktyki z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 ( dalej Centrum) i nadzorowanie jego 
działalności; 
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- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, 
(limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe); 
kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych; 

- organizowanie szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

- kontrolowanie warunków i jakości zadań realizowanych w świetlicach opiekuńczo -
wychowawczych działających w szkołach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta 
Mińsk Mazowiecki, na 2019 rok; 

- kontrolowanie warunków i jakości świadczeń realizowanych w Świetlicy 
Środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim, prowadzonej przy 
ul. Kościelnej 18, przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz zaJęc 
socjoterapeutycznych dla młodzieży prowadzonych przez Fundację Wspierania 
Młodzieży Port przy ul. Małej 6 w Mińsku Mazowieckim; 
udział członków Komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
w pracach Grup Roboczych powoływanych przez ten Zespół. 

Zadania wykonane w 2019 r. w ramach realizacji celów, określonych w Programie. 

Cel. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią 

Zrealizowane zadania: 
- MK.RP A współpracowała z Poradnią terapii uzależnień od substancji 

psychoaktywnych w Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kościuszki 9. 
Współpraca obejmowała wymianę informacji w zakresie prowadzonej działalności, 
w tym udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz przekazywanie materiałów 
edukacyjnych dla pacjentów korzystających z pomocy w Przychodni. 

Mieszkańcom Miasta zapewniono dostęp do profesjonalnej psychoterapii indywidualnej, 
prowadzonej przez trzech psychoterapeutów oraz psychoterapii grupowej, prowadzonej przez 
certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień i instruktora uzależnień. 

- W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. z indywidualnej specjalistycznej pomocy 
terapeutycznej w Mińskim Centrum Profilaktyki, skorzystało 178 osób. 
Terapeuci (3 specjalistów) udzieliło 631 porad. 
W Centrum odbywały się też zajęcia w ramach prowadzenia grupy edukacyjno
terapeutycznej poświęconej nawrotom problemów związanych z uzależnieniami. 
Uczestnikami zajęć były osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych, 
które ukończyły podstawowy program terapii, w zakresie uzależnień. 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W tym okresie odbyło się 12 sobotnio-niedzielnych (15 - godzinnych) spotkań, w tym 
2 wyjazdowe. 
W spotkaniach uczestniczyło od 18 do 21 osób. 
W Mińskim Centrum Profilaktyki odbywały się warsztaty zdobywania praktycznych 
umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków, adresowane do osób 
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uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy 
program terapii w zakresie uzależnień, korzystały z zajęć poświęconych zapobieganiu 
nawrotom oraz utrzymywały stabilną abstynencję, co najmniej 8 miesięcy. 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W tym okresie odbyło się 12 sobotnio-niedzielnych (15 - godzinnych) spotkań, w tym 
2 wyjazdowe 
W spotkaniach uczestniczyło od 15 do 21 osób. 
W Mińskim Centrum Profilaktyki prowadzony by! program terapeutyczny 
adresowany do młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi 
(papierosy, alkohol, narkotyki). Uczestnicy programu pracowali nad zdobywaniem 
i utrwalaniem umiejętności społecznych, zwiększeniem poczucia wpływu na swoje 
zachowania i otaczającą rzeczywistość i poszukiwania swojego miejsca w świecie ludzi 
i wartości. 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W tym okresie odbyły się 4 sobotnio-niedzielne (15 - godzinne) spotkania. 
W spotkaniach uczestniczyło od 5 do 1 O osób. 

Cel. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
lub związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Zrealizowane zadania: 
Członkowie z rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem narkomanii, 
dotkniętych przemocą w rodzinie, rodzin z grupy ryzyka, byli objęci bezpłatną 
pomocą terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną w Mińskim 
Centrum Profilaktyki. 
W 2019 roku 9 specjalistów pełniących dyżury w Centrum udzieliło wsparcia 763 
osobom. Pomoc świadczyło czterech psychologów, prawnik, specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista ds. przeciwdziałania 

alkoholizmowi, specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii oraz specjalista 
ds. mediacji rodzinnych. 
Specjaliści świadcząc pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, informacyjną 
podejmując działania motywujące, monitorujące, mediacyjne, udzielili w 2019 r. 
2 614 porad. 
Pracownicy Biura koordynujący działalność Mińskiego Centrum Profilaktyki, 
w ramach planowania wizyt u specjalistów oraz udzielania wsparcia informacyjnego 
w zakresie zgłaszanych problemów, w 2019 roku udzielili 738 osobom informacji 
telefonicznych, kontaktowali się telefonicznie z grupą 222 klientów Centrum. 
Osobiście, w celu uzyskania wymaganych informacji, do Biura zglosilo się 185 osób. 
Dla osób współuzależnionych oraz grupy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
(DDA) skierowano działania pomocowe w ramach grup edukacyjno
terapeutycznych. 
W ramach grupy edukacyjno -terapeutycznej skierowanej do osób współuzależnionych 
odbyło się dwanaście, 7- godzinnych spotkań. 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W spotkaniach uczestniczyło od 14 do 16 osób. 
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W ramach grupy edukacyjno - terapeutycznej DDA odbyło się dwanaście, 8 -
godzinnych spotkań. 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W spotkaniach uczestniczyło od 7 do 11 osób. 
Osoby współuzależnione oraz doświadczające przemocy domowej otrzymały 
pomoc w ramach terapeutycznej grupy dalszego zdrowienia z elementami 
treningu konstruktywnych zachowań „Mój Problem". 
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia. 
W 12 sobotnio-niedzielnych spotkaniach uczestniczyło od 13 do 15 osób. 

- Dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem 
narkomanii,jak również zagrożonych tymi uzależnieniami zapewniono opiekę, pomoc 
w nauce, rozwijanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych, 
ws pie ranie więzi z rodziną i ze szkolą oraz dożywianie, w 6 szkolnych świetlicach 
opiekuńczo-wychowawczych, placówce wsparcia dziennego Świetlicy 
środowiskowej z elementami socjoterapii - prowadzonej przez Caritas OWP oraz 
w ramach zajęć socjoterapeutycznych organizowanych przez Fundację 
Wspierania Młodzieży Port. 
Zadania realizowane były od stycznia do grudnia, z wyłączeniem lub ograniczeniem 
działań, w okresie ferii zimowych i wakacji. 
W zajęciach organizowanych w szkolnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych 
uczestniczyło I 89 uczniów. 
W placówce prowadzonej przez Caritas DWP - 23 dzieci. 
W zajęciach organizowanych przez Fundację Port - od 25 do 41 osób miesięcznie. 

- Dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem 
narkomanii, jak również zagrożonych tymi uzależnieniami zapewniono wsparcie 
i integrację społeczną poprzez dofinansowanie zajęć o charakterze otwartym 
w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego organizowanego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim i Muzeum Ziemi Mińskiej oraz 
dofinansowania wyjazdów o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym na zimowe 
i letnie obozy dla grupy 42 dzieci i młodzieży. 

- Dla grupy 27 rodziców zorganizowano dwie edycje warsztatów umiejętności 
rodzicielskich pt. ,,Szkoła dla rodziców" prowadzonych, przez wykwalifikowanych, 
uprawnionych do realizacji warsztatów, pedagogów w Mińskim Centrum Profilaktyki. 
Warsztaty organizowane w ramach I edycji prowadzone były w okresie od lutego 
do maja 20 I 9 r., w ramach II edycji, w okresie od września do grudnia 20 I 9 r. 

- W 2019 r. MKRPA rozpatrzyła 55 wniosków o wszczęcie procedury mającej 
na celu zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie 
do poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach tej procedury Komisja 
podejmowała czynności diagnozujące sytuację osoby zgłaszanej, motywujące 
do podjęcia leczenia, monitorujące proces ograniczania picia alkoholu, również 
we współpracy z rodziną, a także czynności zmierzające do orzeczenia wobec 
niektórych osób obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Trzynaście osób zostało skierowanych na badania przez biegłych sądowych 
(psychiatrę i psychologa), w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i w przypadku 
13 osób MKRP A wnioskowała do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu 
odwykowemu. 
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Ponadto kontynuowane były sprawy z lat poprzednich w zakresie systematycznego 
monitorowania realizacji zobowiązań podjętych przez osoby zgłoszone i korzystania 
tych osób z porad specjalistów, oraz ustalenia czy w danej sprawie cel, jakim jest 
zachowanie abstynencji lub ograniczenia picia, został osiągnięty. 
Członkowie MKRP A powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli 
w 236 posiedzeniach Grup roboczych. 
W ramach podnoszenia kompetencji osób zawodowo działających w obszarze 
rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu lub narkotyków, w tym 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjaliści z MKRP A i Centrum 
odbyli szkolenia dotyczące: 
przemocy rówieśniczej w zakresie profilaktyki, identyfikacji i interwencji oraz 
umiejętności pracy z traumą u dzieci i młodzieży. 

Cel. 3. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
skierowanej, w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Zrealizowane zadania: 
Uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci szkól podstawowych i średnich 
uczestniczyli w 9 rekomendowanych programach profilaktycznych realizowanych 
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, na 2019 
rok. Programy te miały na celu ukazanie młodym ludziom korzyści jakie płyną ze 
zdrowego stylu życia, bez używek, wskazywały konsekwencje zachowań 

ryzykownych, jakie wiążą się z używaniem środków zmieniających świadomość takich 
jak: alkohol, narkotyki, dopalacze. Poruszały tematykę przemocy rówieśniczej oraz 
uzależnienia od internetu. 
Programy zrealizowane we wszystkich miejskich szkołach podstawowych: 
1) Program „Cukierki", 6 edycji, uczestniczyło 142 uczniów (klasy I-III); 
2) Program „Debata",12 edycji, uczestniczyło 512 uczniów (wszystkie klasy V); 
3) Program „Dopóki masz wybór", 6 edycji, uczestniczyło 923 uczniów (wszystkie 

klasy VII i VIII); 
4) Program „Nie daj się złapać w sieci - bezpieczeństwo w Internecie", 68 edycji, 

uczestniczyło 1 390 uczniów (klasy IV-VI), 
z wyłączeniem: 
5) Programu „Spotkania z Leonem", w którym uczestniczyło 22 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej Nr 1 (klasa I), 1 edycja; 
6) Programu „Archipelag Skarbów czyli Wyspa Motywacji Życiowych", w którym 

uczestniczyło 70 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (klasy VIII), 1 edycja. 
Programy zrealizowane w szkołach średnich: 
7) Program „Dopóki masz wybór", 1/ 2 edycje, uczestniczyło 535 uczniów ( klasy I); 
8) Program „Korekta", 2/ 9 edycji, uczestniczyło 264 uczniów (klasy III); 
9) Program „Noe", 3/5 edycji, uczestniczyło 590 uczniów (klasy I). 

- W ramach działań edukacyjnych adresowanych do pedagogów oraz 
przedstawicieli instytucji współpracujących z MKRP A, zorganizowano 
2 konferencje poświęcone tematyce uzależnień i działań interwencyjnych. 
1) Konferencja profilaktyczno-edukacyjna pn. ,,Nowe substancje psychoaktywne. 
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Leki OTC, e-papierosy i substancje wzmacniająco-pobudzające - wyzwania 
dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej". 
Konferencja odbyła się 23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5. 
Podczas konferencji z udziałem, w roli prelegentów, dyrektora naukowego 
Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku prof. Mariusza Jędrzejko oraz 
znanych ekspertów z Fundacji HUMANUM: Agnieszki Taper, Leszka Roszczenko 
oraz dr Marcina Bednarczyka, uczestnicy zapoznani zostali z tendencjami rozwoju 
i podaży nowych substancji psychoaktywnych, kluczowymi zagrożeniami 
psychosomatycznymi związanymi z używaniem nowych substancji, a także 
zagrożeniami związanymi z używaniem przez nastolatków e-papierosów, 
substancji wzmacniających oraz niemedycznym stosowaniem leków OTC. 
W konferencji uczestniczyło 80 osób; 

2) Konferencja profilaktyczno-edukacyjna pn. ,,Trafna Interwencja". 
Podczas konferencji, uczestnikom, przekazane zostały informacje na temat 
podniesienia skuteczności działań kierowanych do dzieci i ich opiekunów 
w zakresie pomocy oraz wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych. 
Konferencja, w której uczestniczyło 109 osób, odbyła się 9 października 2019 r. 
w Szkole Podstawowej Nr 4. ,_, 

W celu zwiększenia kompetencji pedagogów w zakresie rozwiązywania 
kryzysowych sytuacji wychowawczych, w ramach kontynuacji problematyki 
omawianej podczas konferencji, odbyły się dwa spotkania superwizyjne. 
Spotkania, z udziałem pedagogów, odbyły się 9 października i 6 listopada 2019 r. 

- Wsparcie finansowe alternatywnych form spędzania wolnego czasu zrealizowano 
poprzez dofinansowanie zajęć i imprez zawierających elementy edukacyjno
profilaktyczne; Festynu Michałki, Pikniku organizowanego przez Miejski Dom 
Kultury z okazji Dnia Dziecka, Wystawy motocykli Magnet, Ogólnopolskich Biegów 
Ulicznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Olimpiady 
Sportowej OHP, a także spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, warsztatów 
plastycznych i bibliotekarskich organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze edukacyjno -
profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania narkomanii, adresowanej przede 
wszystkim do młodzieży, wyemitowano spoty, zakupiono i przekazano do szkól, 
instytucji pomocowych i podmiotów realizujących zadania w tym obszarze, 
materiały informacyjne i edukacyjne. Zakupiono i dystrybuowano tematyczne 
broszury i wydawnictwa edukacyjne, m.in.: Dlaczego nie sprzedawać alkoholu 
nieletnim, Zasady sprzedaży alkoholu - poradnik dla sprzedawców, Przemoc wirtualna 
to przemoc realna. Stop cyberprzemocy, Narkotyki i dopalacze - charakterystyka 
i konsekwencje, Co robić aby nasze dzieci nie sięgały po alkohol, Jak rozpoznać dziecko 
z rodziny z problemami alkoholowymi, Kobiety i alkohol, Ciąża bez alkoholu, Jak 
kontrolować swoje życie, Jak rozumieć osobę uzależnioną. 
Na stronie internetowej Miasta oraz w gazecie samorządowej MIM zamieszczano 
informacje na temat działań podejmowanych przez MKRP A oraz oferty 
pomocowej Mińskiego Centrum Profilaktyki. Wydano ulotkę informacyjną 
o terminach i godzinach dyżurów specjalistów, terminach zajęć terapeutycznych 
i samopomocowych, zapewniając tym samym mieszkańcom Miasta szeroki dostęp 
do usług. Informacje o zakresie świadczonej pomocy zostały przesłane również 
do instytucji współpracujących z MKRP A (Policji, Sądu Rejonowego, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Przychodni Rejonowej SP ZOZ, szkól). 
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Cel. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

Zrealizowane zadania: 
W ramach wspierania działań grup samopomocowych, MKRPA w 2019 roku 
udostępniała pomieszczenia w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki 
na spotkania Grupy AA „AI-Anon". Informacje o terminach spotkań grup 
samopomocowych, działających na terenie Miasta, zostały zamieszczone 
w materiałach informacyjnych MKRP A i Centrum. 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2019 r. 
20 posiedzeń, podczas których Komisja realizowała zadania ustawowe, 
w tym w szczególności inicjowała podejmowanie czynności zmierzających 
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Komisja powoływała ze swojego składu Zespoły motywujące, osoby zgłoszone, 
do podjęcia leczenia odwykowego. W 2019 r. odbyło się 51 posiedzeń Zespołów 
motywujących. 

Przedstawiciel Komisji uczestniczył w charakterze strony, w posiedzeniach Sądu 
w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

- Członkowie Komisji i pracownicy Urzędu, wykonujący zadania związane 
z realizacją Programu (9 osób) uczestniczyli w szkoleniach. 
Tematyka odbytych szkoleń: Skuteczne motywowanie do zmiany i podjęcia leczenia, 
Podstawy podejmowania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
wydawania zezwoleń w świetle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez JST we współpracy z NGO, 
Budowanie strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy, Lokalny 
system wsparcia rodziny dotkniętej problemem przemocy i uzależnień, Rozwiązywanie 
problemów i przeciwdziałanie przemocy domowej jako zadanie własne gmin i miast -
perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna. 

Cel. S. Działania zmierzające do ograniczania dostępności spożycia alkoholu 

Zrealizowane zadania: 
- MKRP A w 2019 r. skontrolowała 37 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Kontrola dotyczyła przestrzegania w punktach sprzedaży przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W 25 punktach stwierdzono drobne uchybienia, które nie stanowiły podstawy 
do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
W zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów MKRP A współpracowała 

z Policją i Strażą Miejską. 
Dla przedsiębiorców prowadzących na terenie Mińska Mazowieckiego punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedawców, zorganizowane zostało 

szkolenie. 
Szkolenie odbyło się 16 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim. 
Podczas szkolenia, prowadzonego przez psychologa, przekazane zostały osobom 
odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu, informacje na temat 
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konsekwencji prawnych i społecznych łamania obowiązujących uregulowań, w tym 
zasad dotyczących reklamowania napojów alkoholowych. Omówiono również obszar 
osobistych motywacji dotyczących ochrony osób nieletnich przed łatwym dostępem 
do alkoholu (postawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz umiejętności 
praktyczne odmawiania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim ( ćwiczenie 
asertywnego odmawiania). 
Szkolenie odbyło się 16 lipca 2019 r. 
W szkoleniu uczestniczyło 56 osób. 

- W 2019 roku MKRPA, uwzględniając wytyczne zawarte w Uchwale 
Nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia 
godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie miasta Mińsk Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. Z 2018 r., poz. 
5616), wydala 62 postanowienia opiniujące wnioski przedsiębiorców, ubiegających 
się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Mińska 
Mazowieckiego. 

W związku z realizacją zadań własnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w 2019 r. wzrosła znacząco 
liczba działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. 

Analiza danych statystycznych z trzech ostatnich lat (rok: 2017, 2018, 2019) wskazuje, 
że liczba wniosków kierowanych do MKRPA w sprawie zobowiązania osób do poddania się 
leczeniu odwykowemu, zmniejszyła się nieznacznie w ostatnich dwóch latach. W roku 2017 
wpłynęły 62 wnioski, w 2018 - 56 wniosków, w 2019- 55 wniosków. 

Jeśli chodzi o charakterystykę wnioskodawców, to najczęściej wniosek o wszczęcie 
postępowania do MKRPA kierował Zespól Interdyscyplinarny, odpowiednio w 2017 r.- 28 
wniosków, w 2018 - 16 wniosków, a w 2019 - 18 wniosków. 

Spośród członków rodziny najczęściej wnioskodawcami były kobiety, matka; 2017 
rok - 6 wniosków, 2018 - 12 wniosków, 2019 - 9 wniosków, żona; 2017 rok - 5 wniosków, 
2018 - 4 wnioski. 2019 - 5 wniosków, siostra; 2017 rok - 3 wnioski, 2018 - 4 wnioski, 2019 
- 3 wnioski i córka; 2017 rok - 3 wnioski, 2018 - 5 wniosków, 2019 - O. 

Osobami zgłaszanymi do poddania się leczeniu odwykowemu, z którymi 
przeprowadzono rozmowy motywujące, najczęściej byli mężczyźni, chociaż udział kobiet 
w tej grupie jest znaczący; 2017 rok - 13 kobiet, 49 mężczyzn, 2018 rok - 15 kobiet, 37 
mężczyzn, 2019 rok - 7 kobiet, 42 mężczyzn. 

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, wydatkowano 
1 055 258, 16 zł. 
Środki uzyskane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku 
wyniosły 1 294 562,96 zł. 
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