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I. Informacja o działalności Komisji 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku poz. 1356). W jej skład wchodzą 

osoby powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa, posiadające przeszkolenie z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Do najważniejszych zadań Komisji należą: 

1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom; 

2) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, a w uzasadnionych 

przypadkach występowanie do Sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie; 

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

4) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez udział  

w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach 

roboczych. 

W roku 2012 odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Komisji, na których, poza rutynowymi 

punktami posiedzeń, jakimi są opiniowanie wniosków na obrót napojami alkoholowymi oraz  

wolne wnioski i inne sprawy bieżące, a także organizacyjne, omawiano:  

 sprawozdanie z pracy MKRPA w Krakowie za rok 2011; 

 procedury „Niebieskie Karty” (dwukrotnie); 

 problemy placówek terapeutycznych; 

 problematykę nadużywania w Krakowie alkoholu przez młodzież; 

 uruchomienie, funkcjonowanie i prezentacje Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Rozrywka 1 w Krakowie (dwukrotnie); 

 stan prac nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2013 (dwukrotnie); 

 wystąpienia do Prokuratury w sprawie składanych do Komisji wniosków  

w sprawie leczenia odwykowego; 

 wniosku do Sądu w sprawie powołania członków Komisji na kuratorów społecznych. 
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Gośćmi na posiedzeniach Komisji były następujące osoby (niektóre wielokrotnie): Anna 

Okońska-Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Tomasz Popiołek - Dyrektor 

Wydziału Spraw Administracyjnych, Jan Żądło - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, 

Krzysztof Klimczak- Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, Krzysztof Malec - 

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej, Adam Chrapisiński – Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień w Krakowie, Agnieszka Litwa-Janowska - Dyrektor NZOZ Krakowskiego 

Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie, podinsp. Andrzej Orchel - Zastępca Naczelnika 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Barbara Zięba – Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka 1 w Krakowie, Radosław Pijanowski - 

Zastępca Kierownika Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw 

Administracyjnych, Marek Jachowicz - główny specjalista ds. uzależnień. 

Działalność Komisji obejmowała, poza posiedzeniami plenarnymi i pracą poszczególnych 

zespołów, udział jej członków w: 

a. konferencjach: „Niebieskie karty - nowe możliwości”, „Psychoterapia hazardzistów i ich  

rodzin - doświadczenia europejskie” oraz na temat uzależnień od hazardu i nadużywaniu 

alkoholu przez kobiety: 

b. audycjach radiowych Radia Kraków w programie „ Pierwszy krok”, 

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące prace i działania podjęte w ubiegłym roku:: 

1. utworzenie dwóch punktów dyżurów interwencyjnych (Rynek Pogórski i ul. Rozrywka)  

i prowadzenie ich także w godzinach dopołudniowych co stanowi ułatwienie kontaktu  

z naszymi klientami;  

2. dyżury członków Komisji w siedzibach poszczególnych dzielnic Krakowa, które miały 

miejsce w trzeciej dekadzie maja i przyniosło szereg interesujących obserwacji  

i wniosków do działań w przyszłości; 

3. opiniowanie Programu działań Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i terapii 

uzależnień na lata 2013 – 2015, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność 

realizacji celu operacyjnego 1 – „Zwiększanie dostępności do terapii uzależnień dla 

uzależnionych i ich rodzin, będących mieszkańcami Krakowa”, a co za tym idzie na 

konieczność zapewnienia finansowania terapii na odpowiednim poziomie. 

4. zacieśnienie współpracy z policją poprzez m. in. sformalizowanie niektórych 

dokumentów; 

5. akcja informacyjna o działalności Komisji w prasie oraz w środkach komunikacji 

miejskiej (specjalne spoty reklamowo-informacyjne); 



4 
 

6. otwarcie DPS dla osób uzależnionych od alkoholu, którego idea (pierwszej takiej 

placówki w Polsce) narodziła się w Komisji – monitoring postępu prac i przygotowań 

programu działalności; 

7. ustabilizowanie problemów techniczno-organizacyjnych Komisji i pracy jej biura poprzez 

przejęcie przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień całości spraw związanych  

z obsługą finansową i administracyjną Komisji oraz przeniesienie siedziby MKRPA na  

ul. Rozrywka; 

W roku 2012 Komisja ściśle i owocnie współpracowała z Wydziałami Spraw 

Administracyjnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa i z ich dyrektorami pp. 

Tomaszem Popiołkiem i Janem Żądło; na szczególne podkreślenie zasługuje także bardzo 

dobre współdziałanie z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, szczególnie z jego 

dyrektorem p. Adamem Chrapisińskim. 

Spotykaliśmy się także w tym czasie z wyjątkową życzliwością, pomocą i okazywaną troską 

o nasze problemy ze strony Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz Zastępcą Prezydenta 

Panią Anną Okońską-Walkowicz. 

Oceniając miniony rok pracy Komisji należy stwierdzić, iż był on bardzo pracowity i udany, 

umacniając pozycję MKRPA tak w społeczności mieszkańców Krakowa, jak też władz 

miasta. 

Na dodatkowe przypomnienie zasługuje inicjatywa grupy radnych, podjęta na posiedzeniu 

Rady Miasta Krakowa w dniu 23 grudnia 2011 roku dotycząca kwestii wielkości i składu 

Komisji. Miałam okazję podczas powyższej sesji wystąpić z informacją o zakresie i rodzaju 

prac oraz poczynań podejmowanych przez MKRPA. Kwestia wielkości składu Komisji 

została rozwiązana poprzez zmniejszenie jej składu, co niestety zaowocowało faktem, iż 

działamy bez jej sekretarza, a zasadniczo większe obowiązki przypadły do wykonania przez 

kierownictwo Komisji. 

Wszystkie działania Komisji są finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wynagrodzenia członków Komisji są tylko 

niewielką częścią tych wydatków.  

Podsumowując – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca 

się aktualnie z 28 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa (zmniejszenie 

składu Zarządzeniem Nr 1747/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.), zebrała się na  

12 posiedzeniach plenarnych i 24 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania 

wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami  
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w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury 

w siedzibie Komisji przy ul. Rozrywka 1 oraz w Zespole Interwencyjnym przy Rynku 

Podgórskim 4/2a, udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując 

uzależnionych na leczenie. Podczas dyżurów przyjęto 1636 osób i założono 833 nowe sprawy 

- 444 skierowano do sądów, 85 do biegłych, a 210 zwrócono do Prokuratury Rejonowej, w 49 

sprawach zwrócono się do Policji lub MOPS o wywiad środowiskowy, a w 16 zawiadomiono 

Policję o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członka rodziny. Do Komisji 

zgłoszono 181 spraw z założoną „Niebieską Kartą”  (21,7% wszystkich zgłoszonych w 2012 

r.), zawieszono lub wycofano 12 spraw, natomiast liczba prowadzonych spraw, w trakcie, 

których zmarł uczestnik wyniosła 8. W minionym roku 41 osób ukończyło dobrowolne 

leczenie (4,92% wszystkich zgłoszonych), a 46 osób ukończyło grupę edukacyjno-

terapeutyczną. 

Korespondencja MKRPA w 2012 r. (przychodząca, wychodząca, faktury sądowe) wyniosła 

5124 jednostek, w ciągu roku uiszczono 605 opłat sądowych do spraw inicjowanych przez 

Komisję. 

II. Działalność  w zakresie opiniowania i wydawanie zezwoleń na obrót 

napojami alkoholowymi 

W 2012 r. Zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, którego przewodniczącym jest p. Janusz Kowalski, zebrał się 12 razy. 

Na wniosek Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, po akceptacji Zespołu, Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 1260 postanowień opiniujących 

wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 5 negatywnych (w roku 2010 r. 

wydano 1336 opinii, a w 2011 r. 1183). Przeprowadzono 538 wizji placówek handlowych  

i lokali gastronomicznych przed wydaniem zezwolenia, w których w szczególnych 

przypadkach brali udział również członkowie Zespołu. Ponadto dokonano 62 kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2012 

osiągnęły kwotę 17.845.955,51 zł, która w całości jest przeznaczana na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii.  
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Liczbę zezwoleń sprzedaż alkoholu na koniec 2012 obrazuje poniższe zestawienie: 

Zezwolenia na gastronomiczną sprzedaż alkoholu (w tym cateringowe): 

zezwolenia kat. A zezwolenia kat. B zezwolenia kat. C 

                       1268                         1034                                  922 

Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu: 

zezwolenia kat. A zezwolenia kat. B zezwolenia kat. C 

                        1324                        1182                                1115 

Objaśnienie: 

kat. A: zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz na piwo 

kat. B: zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5% - 18% z wyjątkiem piwa 

kat. C: zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18%. 

Podstawę finansową  działalności Komisji stanowią dochody z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „korkowe”). Jest to jedna z niewielu 

gałęzi budżetu, która przynosi coraz większe dochody Gminie, niezależnie od ogólnej sytuacji 

gospodarczej. 

Należy zwrócić uwagę na dwa dokumenty związane z pracą tego Zespołu Komisji: 

1. Pismo do Stowarzyszenia Kraków Prawo Bezpieczeństwo wystosowane w dniu 

07.11.2012 r, przez przewodnicząca Komisji E. Lechowicz:  

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udziału w posiedzeniach zespołu ds. opiniowania 

wniosków o wydanie zezwoleń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krakowie, przedstawiam następujące stanowisko. Ustawa z dnia  

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

(Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), ani inne przepisy prawa nie regulują 
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zagadnień związanych z pracami Komisji i uczestnictwa w posiedzeniach osób spoza jej 

grona. Podstawowym dokumentem określających zasady pracy Miejskiej Komisji oraz 

zespołów zadaniowych jest Regulamin Pracy MKRPA w Krakowie, przyjęty na 

posiedzeniu plenarnym Komisji w dniu 11 kwietnia 2011 r. W myśl § 5 ust. 1 Regulaminu, 

posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. W posiedzeniach 

otwartych mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji (§ 5 ust. 2 Regulaminu). 

Na tej podstawie w obradach Komisji mogą brać udział przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, jak np. Stowarzyszenie Kraków Prawo Bezpieczeństwo. Uprawnienie to 

nie dotyczy części posiedzenia Komisji, poświęconego wnioskom w sprawie 

przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, z powodu 

przetwarzania danych osobowych, w tym tzw. szczególnie wrażliwych. Natomiast 

odnośnie uczestnictwa w pracach zespołu ds. konsultowania wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osób spoza jego grona, brak jest 

odpowiednich unormowań w Regulaminie Pracy MKRPA w Krakowie. Dlatego też  

w pracach zespołu brać udział mogą tylko jego członkowie. Należy podkreślić, że 

wszystkie sprawy będące przedmiotem pracy Zespołu przekazywane są pod obrady 

Komisji i tym samym istnieje pełna możliwość zapoznania się przez osoby trzecie  

z przebiegiem prac i podejmowanymi przez Komisję rozstrzygnięciami. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dotyczy jedynie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Miasta Krakowa, podjętymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, tj. tzw. limitem 

punktów sprzedaży i zasadami usytuowania. Należy podkreślić, że określony przez Radę 

Miasta Krakowa w uchwale nr LXXXVIH/1174/09 Rady Miasta Krakowa z dnia  

16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2009 r.  

nr 836), limit w wysokości 2500 punktów nie jest wyczerpany. Natomiast liczba punktów 

sprzedaży napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa nie jest limitowana. 

Odnosząc się do tzw. zasad usytuowania, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/240/2003 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 403, poz. 4257), punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), za wyjątkiem 

napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, nie mogą być zlokalizowane  

w odległości mniejszej niż 50 metrów od enumeratywnie wymienionych obiektów 
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chronionych, w tym szkół i obiektów kultu religijnego. Natomiast zapisy tej uchwały nie 

dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (gastronomia), jak również nie dotyczą punktów detalicznej sprzedaży 

(sklepów) napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. 

2. Notatkę służbową sporządzoną przez przewodniczącego Zespołu J. Kowalskiego:  

W dniu 11.12.2012 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy 

I - Śródmieście poświęcone przyznawaniu koncesji na wszystkie rodzaje alkoholu. 

Poruszono również temat skarg mieszkańców dot. powstawania dużych dyskotek 

zajmujących kamienice w centrum miasta oferujących wyszynk alkoholi. Spotkaniu 

przewodniczyła Barbara Zarzycka-Rzeźnik - Przewodnicząca Komisji Praworządności  

i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli również 

Agnieszka Karbowska reprezentująca Stowarzyszenie Kraków - Prawo - Bezpieczeństwo 

oraz Adam Młot, Komendat Straży Miejskiej w Krakowie. Mieszkańcy wyrazili oburzenie 

zwiększającą się ilością punktów sprzedaży alkoholi oraz apelowali o weryfikację 

istniejących już placówek i zmobilizowanie Rady Miasta do przeanalizowania  

i zmniejszenia limitów. Pani Agnieszka Karbowska zauważyła, że powstawanie nowych, 

dużych dyskotek w centrum miasta niszczy spokój mieszkańców kamienic i zwróciła się  

z prośbą o podjęcie interwencji celem ograniczenia wielkości dyskotek w zwartej 

zabudowie Śródmieścia.  

W powyżej przedstawionych kwestiach Komisja nie ma podstaw do nieudzielenia pozytywnej 

opinii w sprawie koncesji na sprzedaż alkoholu, ale jednocześnie dostrzega poważny problem 

społeczny rodzący się w związku z funkcjonowaniem dużych dyskotek w centrum miasta. 

Dlatego też Komisja  zaprezentuje  swoją opinią w tej materii w odpowiednim wystąpieniu do 

władz Krakowa. 

III. Działalność interwencyjna 

Ten rodzaj działalności realizowany jest poprzez dyżury członków Komisji, w trakcie, 

których przyjmowane są zgłoszenia dotyczące osób uzależnionych przekazywane przez ich 

rodziny i instytucje; prowadzone są rozmowy motywujące do podjęcia leczenia 

dobrowolnego oraz podejmowane czynności zmierzające do skierowania sprawy do biegłych, 

do Sądu o przymusowe leczenie. Na każdym dyżurze przyjmowanych jest średnio kilkanaście 

osób.  

Ogrom pracy w tym Zespole najlepiej obrazuje fakt, że od początku pracy Komisji, 

powołanej w 2002 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, liczba 

założonych spraw wzrosła prawie dziesięciokrotnie. 

Osoby przyjęte w Zespole Interwencyjnym MKRPA w roku 2012: 
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L.p. MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 166 

2 Luty 134 

3 Marzec 157 

4 Kwiecień 155 

5 Maj 153 

6 Czerwiec 132 

7 Lipiec 136 

8 Sierpień 95 

9 Wrzesień 136 

10 Październik 127 

11 Listopad  145 

12 Grudzień 100 

 RAZEM 1636 osób 

 

 

Liczba osób przyjętych w Zespole Interwencyjnym w latach 2007 - 2012 

 

Osoby przyjęte w Zespole Interwencyjnym MKRPA – styczeń-grudzień 2012 r. (podział 

ze względu na źródło zgłoszenia) 

 
 

Prokura

- 

tura 

 

Sąd / 

Kurator 

Sądowy 

 

Policja 

 

MOPS 

 

Rodzina 

i inne 

 

Brak 

danych / 

Brak 

teczki 

 

RAZEM 

 

Styczeń 24 0 1 19 22 0 66 

Luty 21 1 1 70 19 0 112 

Marzec 52 1 1 17 20 0 91 

Kwiecień 41 0 4 8 26 0 79 

Maj 68 0 3 15 22 0 108 
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Czerwiec 29 0 2 14 20 0 65 

Lipiec 31 1 1 15 28 0 76 

Sierpień 4 0 0 17 14 0 35 

Wrzesień 14 1 0 5 20 0 40 

Październik 10 0 1 25 21 0 57 

Listopad  17 0 2 9 21 0 49 

Grudzień 29 1 2 12 11 0 55 

 

RAZEM 

 

340 5 18 226 244 0 833 

 40,8 0,6 2,2 27,1 29,3 0 100 

    

 

 

Osoby przyjęte w Zespole Interwencyjnym MKRPA w latach 2009 – 2012 r. (podział ze 

względu na źródło zgłoszenia - udział w %) 

 

 

Prokura- 

tura 

 

Sąd / 

Kurator 

Sądowy 

 

Policja 

 

MOPS 

 

Rodzina 

i inne 

 

Brak 

danych / 

Brak 

teczki 

 

RAZEM 

 

2009 174 12 191 102 249 0 728 

% 23,9 1,7 26,2 14,0 34,2 0 100 

2010 302 5 147 71 222 0 747 

% 40,4 0,7 19,7 9,5 29,7 0 100 
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2011 409 6 115 112 258 0 900 

% 45,5 0,7 12,8 12,4 28,7 0 100 

2012 340 5 18 226 244 0 833 

% 40,8 0,6 2,2 27,1 29,3 0  

 

 

 

 

Osoby przyjęte w Zespole Interwencyjnym MKRPA – styczeń-grudzień 2012r. (podział 

ze względu na płeć) 

 

styczeń 

 

 

luty 

 

marzec 

 

kwiecień 

 

maj 

 

czerwiec 

BD K M BD K M BD K M BD K M BD K M BD K M 

0 9 57 0 12 100 0 5 86 0 10 69 2 10 96 0 11 54 

66 112 91 79 108 65 

 

 

lipiec 

 

 

sierpień 

 

wrzesień 

 

październik 

 

listopad 

 

grudzień 

BD K M BD K M BD K M BD K M BD K M BD K M 

0 15 61 0 2 33 0 8 32 0 3 54 0 7 42 0 9 46 

76 35 40 57 49 55 

 

K- kobiety  

M – mężczyźni   

BD – brak danych / pominięty numer teczki 

Razem:  

Kobiet = 101 (12,12% wszystkich zgłoszonych)   

Mężczyzn = 730 (87,64% wszystkich zgłoszonych)   
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Brak danych = 2 (0,24% wszystkich zgłoszonych) 

Razem = 833 osoby 

 

 

Osoby przyjęte w Zespole Interwencyjnym MKRPA – styczeń-grudzień 2012r. (podział 

ze względu na dzielnice) 

  

Krowodrza  

 

Nowa Huta 

 

Podgórze 

 

Śródmieście  

spoza 

Krakowa 

/ błędny 

adres/ 

BSMZ 

 

 

RAZEM 

 

Styczeń 15 20 22 9 0 66 

Luty 16 29 58 9 0 112 

Marzec 29 17 38 7 0 91 

Kwiecień 15 13 30 21 0 79 

Maj 49 17 27 13 2 108 

Czerwiec 14 12 23 16 0 65 

Lipiec 22 15 21 16 2 76 

Sierpień 8 8 7 10 2 35 

Wrzesień 22 9 3 6 0 40 

Październik 15 26 6 10 0 57 

Listopad 11 19 8 6 5 49 

Grudzień 18 10 19 7 1 55 

 

RAZEM 

 

234 195 262 130 12 833 

% 28,1 23,4 31,5 15,6 1,4 100 
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Liczba przyjętych spraw w latach ubiegłych: 

L.p. ROK LICZBA SPRAW 

1 2002 97 

2 2003 183 

3 2004 334 

4 2005 434 

5 2006 592 

6 2007 780 

7 2008 638 

8 2009 727 

9 2010 747 

10 2011 900 

11 2012 833 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Podział spraw MKRPA z lat 2007-2012 ze względu na źródło zgłoszenia 
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0 100 200 300 400 500

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Prokuratura 340 409 302 174 62 148

Sąd/Kurator sądowy 5 6 5 12 14 6

Policja 18 115 147 191 222 255

MOPS 226 112 71 102 105 109

Rodzina, DPS, inne 244 258 222 248 235 262

2012 2011 2010 2009 2008 2007

 

Podział spraw MKRPA w Krakowie z lat 2005-2012 ze względu na płeć 

 

ROK 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

% M*  87,64 86,44 86,35 84,2 81 84,1 84,3 80,9 

% K* 12,12 13,56 13,65 15,8 19 15,9 15,7 19,1 
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% BD* 0,24 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

M* - mężczyźni 

K* - kobiety 

BD* - brak danych 

 

 

 

 

 

 

 

Podział spraw MKRPA z lat 2005-2012 ze względu na dzielnice 
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  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

SPOZA KRAKOWA % 1,4 0,2 1 0 0,2 0,9 1 0,9 

NOWA HUTA (XIV-

XVIII) % 23,4 19 22,4 22,8 30,7 23,3 24,3 30,45 

PODGÓRZE (VIII-

XIII) % 31,5 41,6 41,6 39,9 38,9 40,3 38,7 40,65 

KROWODRZA (IV-

VII) % 28,1 21 14,5 15,15 13,4 21,3 14,7 8 

ŚRÓDMIEŚCIE (I-III) 

% 15,6 18,2 20,5 22,15 16,8 14,2 21,3 20 

RAZEM % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Liczba spraw skierowanych do sądu w 2012r.: 
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L.p. MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 35 

2 Luty 22 

3 Marzec 30 

4 Kwiecień 82 

5 Maj 28 

6 Czerwiec 66 

7 Lipiec 49 

8 Sierpień 2 

9 Wrzesień 19 

10 Październik 72 

11 Listopad 20 

12 Grudzień 19 

 RAZEM 444 spraw  

 

Liczby spraw skierowanych do sądu w latach 2007 – 2012 

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

 

 

 

 

 

Liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych w roku 2012:  



18 
 

L.p MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 16 

2 Luty 4 

3 Marzec 11 

4 Kwiecień 4 

5 Maj 6 

6 Czerwiec 7 

7 Lipiec 7 

8 Sierpień 9 

9 Wrzesień 8 

10 Październik 7 

11  Listopad 6 

12 Grudzień 0 

 RAZEM  85 spraw 

 

Liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych w latach 2007 – 2012: 

 

Wszystkie przedstawione w zestawieniach tabelarycznych i na wykresach kwestie wymagają 

dodatkowego szczegółowego raportu, którego zakres przekracza ramy niniejszego 

Sprawozdania. 

 

IV. Działalność w zakresie profilaktyki, terapii uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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Zespół ds. Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego 

przewodniczącym jest p. Jerzy Dziwisz, odbył w omawianym okresie 12 posiedzeń  

w specjalistycznych placówkach. Członkowie zespołu brali udział w wielu spotkaniach  

i szkoleniach m. in. otwarciu Klubu Abstynenta - os. Na Skarpie, sympozjach dotyczących 

przemocy w rodzinie, alkoholizmu kobiet, roli klubów abstynenta w procesach leczniczych, 

spotkaniach AA. Przewodniczący Zespołu jest członkiem zespołu roboczego ds. przemocy  

w rodzinie przy Filii MOPS nr 3. Brał także udział w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Większość posiedzeń zespołu odbyła się na terenie placówek 

leczniczych. 

Zespół zapoznał się z pracą wszystkich stowarzyszeń zajmujących się lecznictwem 

uzależnień, w których zakupione zostały świadczenia przez gminę Kraków. 

W roku bieżącym zamierza kontynuować dotychczasową działalność. 

Ponadto prowadzono 4 razy w miesiącu konsultacje dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych w klubie przy ul. G. Zapolskiej 15. W roku 2012 po wypełnieniu 

ankiety 6 osób objętych zostało działaniem MKRPA a 9 skierowano na mityngi AA. ( była to 

działalność całkowicie bezpłatna). 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi p. p. J. Barwacz i M. Antosch 

zorganizowali spotkanie w fundacji „Bezpieczni Razem”, na którym była obecna prof. Joanna 

Senyszyn. 

W roku 2013 zdaniem Zespołu należało by zwiększyć nacisk na lecznictwo nawrotów 

choroby oraz zwiększyć dostępność terapii dla osób dotkniętych syndromem DDA. 

   

 

 



 

20 
 

           Programy terapii uzależnień - liczba pacjentów - dane statystyczne 2012 r. 

 

 Płeć Wiek  

<21 22-35 36-60 > 60 Razem 

Uzależnieni od alkoholu K 12 111 373 45 541 

M 21 306 1 189 185 1 701 

K+M 33 417 1 562 230 2 242 

Uzależnieni od narkotyków K 18 48 46 3 115 

M 31 104 109 0 244 

K+M 49 152 155 3 359 

Uzależnieni od alkoholu i 

narkotyków 

K 19 56 43 0 118 

M 18 154 97 2 271 

K+M 37 210 140 2 389 

Uzależnieni od nikotyny K 12 9 15 0 36 

M 5 7 28 3 43 

K+M 17 16 43 3 79 

Uzależnieni od gier hazardowych 

i internetu 

K 2 6 11 0 19 

M 11 48 38 1 98 

K+M 13 54 49 1 117 

Uzależnieni z zaburzeniami 

psychoorganicznymi (podwójna 

diagnoza) 

K 0 10 16 2 28 

M 3 20 43 23 89 

K+M 3 30 59 25 117 

Współuzależnieni (członkowie 

rodzin osób uzależnionych) 

K 69 112 395 76 652 

M 42 19 58 12 131 

K+M. m 1 131 453 88 783 

DDA (Dorosłe Dzieci 

Alkoholików) 

K 39 

 

85 3 505 

M 6. 96 28 0 130 

K+M 45 474 113 3 635 

Ofiary przemocy domowej K 11 10 34 5 60 

M 7 2 3 0 12 

K+M 18 12 37 5 72 

Sprawcy przemocy domowej 

(program korekcyjno- 

terapeutyczny) 

K .0 0 0 0 0 

M 0 6 25 1 32 

K+M 0 6 25 1 32 

Pijący ryzykownie (ale jeszcze 

nie uzależnieni) w tym dzieci i 

młodzież 

K 25 54 40 1 120 

M 34 114 102 11 261 

K+M 59 168 142 12 381 

Uzależnieni wymagający innych 

świadczeń leczniczych (poza 

terapią) 

K 3 22 38 56 119 

M 4 26 55 51 136 

K+M 7 48 93 107 255 

Współuzależnieni wymagający 

innych świadczeń leczniczych 

(poza terapią) 

K 0 22 4 0 26 

M 1 7 1 0 9 

K+M 1 29 5 0 35 

Razem K 210. 838 1 100 191 2 339 

M 183 909 1 776 289 3 157 

K+M 393 1747 2 876 480 5 496 
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V. Zamierzenia na 2013 rok 
 

Planowane są m. in. : 

 dalsze rozszerzenie tematyki posiedzeń plenarnych Komisji o bieżące informacje służb, 

instytucji i organizacji uczestniczących i realizujących programy rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uzależnień i przemocy w rodzinie; 

 intensyfikacja współpracy z władzami dzielnic Krakowa i kontynuacja, we wszystkich 

siedzibach dzielnic Krakowa, specjalnego dyżuru informacyjnego członków Komisji 

celem poszerzenia informacji o pracach i pomocy jakiej udziela MKRPA; 

 nawiązanie bliższej współpracy z komisjami merytorycznymi Rady Miasta Krakowa 

(Komisja Rodziny i Komisja Zdrowia); 

 podjęcie bliższej współpracy z sądami, powołanie członków Komisji na funkcje 

kuratorów społecznych; 

 wprowadzenie rankingu ocen poszczególnych placówek terapeutycznych poprzez ich 

punktację dokonywana przez pacjentów; 

 stworzenie strony internetowej MKRPA; 

 kontynuacja prasowej akcji promocyjno-informacyjnej; 

 Kontynuacja współpracy z MCPU. 

 kontynuacja audycji radiowych w Polskim Radiu Kraków z następującą tematyką: 

1. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Procedura zobowiązania na 

etapie Komisji i Sądu. 

2. Praca Zespołu ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

3. Praca Zespołu Interwencyjnego MKRPA, czyli skala problematyki alkoholowej na 

przestrzeni lat – statystyka z ostatnich lat. 

4. Praca Zespołu ds. Profilaktyki i Lecznictwa.  

5. MKRPA-omówienie bieżących tematów - według potrzeb. 

Do rozważenia pozostają następujące wnioski: 

a. Analiza zakresu usług leczniczych i zwiększenie nacisku na lecznictwo nawrotów 

choroby oraz dostępność terapii dla osób dotkniętych syndromem DDA; 

b. Wprowadzenie w Zespole interwencyjnym jednego dodatkowego dyżuru w tygodniu, 

jeżeli liczba osób zgłaszających się do Komisji będzie wzrastać. 
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Załącznik nr. 1 

 

                                     ZARZĄDZENIE NR 2555/2011 

       PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-10-31 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 526/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krakowie (z późn. zm.). 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. 

U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

                                                               § 1 

§ 6 ust. 2 zarządzenia Nr 526/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Krakowie (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie: „2. Obsługę finansową i administracyjną 

Komisji zapewnia Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie”. 

                                                               § 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych. 

                                                              § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. 
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Załącznik nr. 2 

                                    ZARZĄDZENIE NR 1747/2012  

      PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-27 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 526/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 

kwietnia 2011 r. w sprawie powołania: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krakowie (z późn. zm.). 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4‘ ust. 3' ustawy z dnia 26 

października .1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

                                                             §1 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 526/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 

2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krakowie (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia. 

                                                            §2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień w Krakowie.  

                                                           §3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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 Załącznik nr. 3 

                               ZARZĄDZENIE NR 3409/2012  

     PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-11-20 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2013. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 

                                                             §1 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

          §2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    §3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                              UCHWAŁA NR 

                                  RADY MIASTA KRAKOWA 

                                            z dnia     

w sprawie przyjęcia Gminnego Prograrhu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4
1
 ust. 1-2 i art. 18

2
 

ustawy z dnia 26 października 1982: ty."o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), art. 10 ust. 1-3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 

r. poz. 124) uchwala się, co następuję; 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 
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§2. Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa roczne sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013. 

                                                   

 

 

                                                   Uzasadnienie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

określa sposób realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w art. 4
1
 

ust.l ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zapisy Gminnego Programu uwzględniają również zadania własne gminy . w 

obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii „nie istnieją przeszkody z merytorycznego punktu widzenia do 

tworzenia wspólnego gminnego programu dla rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

problemów narkomanii”. Program jest opracowywany na podstawie wspólnej diagnozy 

problemów, część zadań jest jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób. 

Dokument zawiera także działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie - zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. 

Gminny Program jest uchwałą okołobudżetową, stąd środki finansowe przeznaczone najego 

realizację zapisane są w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2013. 
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Załącznik nr. 4 

                   Skład osobowy Komisji z podziałem na zespoły 
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Załącznik nr. 5 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

                                           W KRAKOWIE 

             31-419 Kraków, ul Rozrywka 1, tel. 12 411 41 21 w. 116 

MKRPA 8141.1.5.2012 Kraków, 19 marca 2012 r. 

Szanowny Pan Bogusław Krzeczkowski  

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Miasta Krakowa 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie zwraca się z prośbą 

o podjęcie współpracy w zakresie możliwości przeprowadzenia dyżuru przedstawiciela 

Komisji w siedzibie Rady Dzielnicy. 

Do zadań Komisji należy między innymi udzielanie pomocy osobom uzależnionym od 

alkoholu oraz członkom ich rodzin; w tym kierowanie do sądu wniosków o przymusowe 

leczenie osób uzależnionych. Skalę problemu na terenie miasta obrazuje fakt, że w roku 2011 

w Komisji zostało zarejestrowanych 900 spraw tego rodzaju. 

W tej sytuacji, pragnąc zwiększyć dostęp mieszkańców miasta do informacji w zakresie 

udzielania pomocy osobom /uzależnionym i ich rodzinom, proponujemy przeprowadzenie w 

maju br. jednego dyżuru członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w siedzibie Rady Dzielnicy. Osoba taka będzie udzielać mieszkańcom porad 

w zakresie zadań Komisji i będzie wyposażona w odpowiednie materiały informacyjne. 

Proponujemy godzinny dyżur w dniu 21 maja br. w godz. 17.00 - 18.00. W przypadku, gdy 

termin ten z jakichkolwiek przyczyn jest nieodpowiedni, proszę o podanie dogodnego dla 

Państwa terminu. Prószę również o rozpowszechnienie informacji o planowanym dyżurze 

wśród mieszkańców Dzielnicy. W sytuacji, gdy to przedsięwzięcie będzie cieszyć się 

zainteresowaniem mieszkańców, możliwe będzie jego powtórzenie w przyszłości. 

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Z poważaniem, 

Przewodnicząca Komisji  

mgr Elżbieta Lechowicz 
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Załącznik nr. 6 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

                                           W KRAKOWIE 

                   31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21, w. l 16 

                                                                                                     Kraków, 3 grudnia 2012 r. 

MKRPA 8141.1.32.2012 

Prokuratura Okręgowa  

Ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie zwraca się z 

wnioskiem w sprawie przeanalizowania działań podejmowanych przez prokuratury rejonowe 

w Krakowie w sprawach z zakresu art. 26 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 

z późn. zm.). 

W związku z znaczącym nasileniem się wniosków kierowanych przez Prokuratorów 

Rejonowych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie o 

zastosowanie wobec osób wskazanych we wnioskach czynności określonych w ustawie o 

wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Wydaje się, że formuła prawna czynności podejmowanych przez Prokuraturę powinna ulec 

zmianie z następujących powodów. Wskazywany we wnioskach przez ten organ art. 42 

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze należy rozpatrywać łącznie z art. 26 ust 3 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi 

podstawę do podejmowania działań względem osób, o których mowa w art. 24 przytoczonej 

ustawy. Prokurator bowiem uzyskuje w omawianym zakresie równorzędne uprawnienia w 

stosunku do tych, które prawodawca przypisał Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Norma ta rozpatrywana w odniesieniu do art. 42 ustawy o prokuraturze nie 

wskazuje, iż w tym zakresie Prokuratura Rejonowa może uchylać się od tej dyspozycji 

ustawowej i prowadzenia spraw przekazując je uznaniowo do rozpoznania przez Komisję. 

Przyjmując domniemanie racjonalności prawodawcy należy podkreślić, iż przytoczona norma 

zawiera zobowiązanie Prokuratury po prowadzenia sprawy. Art. 26 ust 3 wyraźnie mówi o 
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równoległości kompetencji Prokuratury i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w przedmiotowym zakresie, nie zaś o proceduralnej współzależności. 

Kolejnym wskazaniem powodującym, iż nie można sprawczo rozpatrywać wniosków 

kierowanych przez Prokuraturę jest brak we wnioskach opisu stanu faktycznego odnoszącego 

się do sprawy osoby, która została objęta treścią dokumentu. Brak przywołania stanu 

faktycznego oraz brak sprecyzowania okoliczności, które naprowadziły prokuraturę do 

określonych wniosków nie daje Komisji podstaw do zastosowania postanowień ustawy, 

zwłaszcza w odniesieniu do art. 26 ust 3 jak i art. 24. 

Przypomnieć należy, iż art. 24 przytoczonej ustawy rozpoczyna regulację zagadnień 

związanych z przymusowym leczeniem osób uzależnionych od alkoholu. Zobowiązane do 

leczenia odwykowego mogą być osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu 

powodują: 

a) rozkład życia rodzinnego, 

b) demoralizują małoletnich, 

c) uchylają się od pracy (ta przesłanka nie ma bytu w aktualnej sytuacji społeczno - 

gospodarczej), 

d) systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

Wnioski prokuratury kierowane do Komisji, które są pozbawione opisu stanu faktycznego 

uniemożliwiają ustalenie przez Komisje czy zachodzą powyższe przesłanki. 

Należy przypomnieć, iż ewentualny wniosek do sądu powinien czynić zadość przepisom o 

pozwie (art. 511 k.p.c.), a zatem - stosownie do wymogów art. 126 i 187 k.p.c. - powinien 

zawierać: m.in. wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności dla poparcia 

żądania. Zatem bez wskazania przez prokuraturę okoliczności uprawdopodabniających 

wypełnienie przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

podejmowanie czynności przez Komisję nie jest możliwe. Zasadnym byłoby przekazywanie 

przez Prokuraturę opinii biegłych psychiatrów i psychologów, które są zlecane przez ten 

organ m.in w związku z przestępstwami drogowymi popełnianymi pod wpływem alkoholu. 

Przytoczone w art. 24 przesłanki odnoszą się również do zasady dobrowolnego leczenia 

odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.  
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Stąd też - reasumując- ustalenie stanu faktycznego jest kluczowe dla doboru właściwych 

środków prawnych. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w związku z art. 42 ustawy o prokuraturze organ ten 

dysponuje stosownym wachlarzem uprawnień, które zostały zawarte w art. 43 tj. prokurator 

może żądać nadesłaniu przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, 

przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu 

wyjaśnienia sprawy. Ustawodawca zaś nie wyposażył w tak szerokim zakresie gminne 

komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w kompetencje pozwalające ustalić stan 

faktyczny, który jest niezbędny - o czym była mowa uprzednio- dla określenia i doboru 

instrumentów prawnych przy rozpatrywaniu spawy indywidualnej. 

Gdyby bowiem prawodawca zakładał, iż rola prokuratury ma ograniczyć się jedynie do 

przesyłania stosownych wniosków do Gminnych Komisji to nie wyposażyłby prokuratury w 

kompetencje określone w art. 26 ust 3, zaś jej funkcje sprowadziłby jedynie do uprawnień 

jakie przysługują stronom zgłaszającym wniosek do Gminnych Komisji (tj. np. członkom 

rodzin, ośrodkom pomocy społecznej itp.). 

Należy podkreślić, że przytłaczająca większość wniosków Prokuratury dotyczy osób, 

prowadzących samochód łub rower pod wpływem alkoholu. Podczas weryfikacji tych 

zgłoszeń na etapie postępowania wyjaśniającego przez Komisją w zdecydowanej większości 

przypadków okazuje się, że osoby te nie są uzależnione od alkoholu i nie zachodzą przesłanki 

do uruchomienia procedury przymusowego leczenia odwykowego. 

Na koniec pragnę dodać, iż z roku na rok znacznie wzrasta obciążenie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawami dot. leczenia odwykowego. Dla 

zobrazowania skali problemu podaję, iż w 2002 r. do Komisji wpłynęło 97 spraw, natomiast 

w 2011 -900 spraw. 

Licząc na sprawną współpracę w ty zakresie, proszę o uwzględnienie przytoczonych powyżej 

argumentów i podjęcie stosownych działań zgodnie z kompetencjami. 

Otrzymują: 1 x Adresat 

1 x aa 
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Załącznik nr. 7 

Audycje Radiowe Radio Kraków program „ Pierwszy krok”,  

prowadzony przez redaktor Dorotę Włosowicz 

Realizacja w 2012 roku. Godzina emisji: niedziela 21 00- 22 00. 

Data Temat Audycji Osoby Uczestniczące 

22.04.2012 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w Krakowie - zakres działalności. 

MKRPA Elżbieta Lechowicz- przewodnicząca, Janusz 

Kowalski -przewodniczący zespołu ds. opiniowania 

zezwoleń na koncesje. 

13.05.2012 Wychowanie młodzieży w nurcie abstynenckim w oparciu 

o doświadczenia pracy z młodzieżą ze środowisk 

harcerskich. 

Jerzy Dziwisz - przewodniczący ds. zespołu lecznictwa  

i profilaktyki MKRPA, Wojciech Hauser- historyk , 

członek MKRPA, instruktor harcerski. 

10.06.2012  Struktura i procedury MKRPA w Krakowie. 

19 19.08.2012  

22 09.09.2012 

25 30.09.2012 

 

 

diowe 

Radio Kraków program „ Pierwszy krok”, 

prowadzony przez redaktor Dorotę Wiosowicz 

Realizacja w 2012 roku. Godzina emisji: niedziela 21 

00- 22 00. 

L. P. Data Temat Audycji Osoby Uczestniczące 

3 22.04,2012, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w Krakowie - zakres działalności. 

MKRPA Elżbieta Lechowicz- przewodnicząca, Janusz 

Kowalski -przewodniczący zespołu ds. opiniowania 

zezwoleń na koncesje. 
6 13.05.2012 Wychowanie młodzieży w nurcie abstynenckim w oparciu 

o doświadczenia pracy z młodzieżą ze środowisk 

harcerskich. 

Jerzy Dziwisz - przewodniczący ds. zespołu lecznictwa i 

profilaktyki MKRPA, Wojciech Hauser- historyk , 

członek MKRPA, instruktor harcerski. 

10 10.06.2012  Struktura i procedury MKRPA w Krakowie Mariusz Nawrot- prawnik, wiceprzewodniczący, Janusz 

Kowalski - przewodniczący zespołu ds. opiniowania 

zezwoleń na koncesje. 
14 

•ii ’ • 

15.07.2012 Pierwszy w Polsce Dom Pomocy społecznej z programem 

wsparcia mieszkańca, osoby uzależnionej od alkoholu 

przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie. 
:
 

Dyrektor MGPU, Adam Chrapisiński, Przewodnicząca 

MK.RPA, Elżbieta Lechowicz, dyrektor D PS, Barbara 

Zięba. 

19 19.08.2012 Problematyka uzależnienia alkoholowego wśród młodych 

osób 

Jerzy' Dziwisz - przewodniczący zespołu ds. lecznictwa i 

profilaktyki MKRPA. 

22 09.09.2012 Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

jako zadanie MKRPA. 

Mariusz Nawrot wiceprzewodniczący MKRPA. 

25 30.09.2012 Trudne statystyki w trudnych sprawach, czyli praca 

Zespołu Interwencyjnego MKRPA (skala problematyki 

alkoholowej na przestrzeni lat) 

Elżbieta Lechowicz - przewodnicząca MKRPA, Monika 

Frąckiewicz - kierownik biura. 

 

Mariusz Nawrot- prawnik, wiceprzewodniczący, Janusz 

Kowalski - przewodniczący zespołu ds. opiniowania 

zezwoleń na koncesje. 

 
15.07.2012 Pierwszy w Polsce Dom Pomocy Społecznej z programem 

wsparcia mieszkańca, osoby uzależnionej od alkoholu 

przy ul. Rozrywka w Krakowie. 

Dyrektor MGPU, Adam Chrapisiński, Przewodnicząca 

MK.RPA, Elżbieta Lechowicz, dyrektor D PS, Barbara 

Zięba. 

19.08.2012 Problematyka uzależnienia alkoholowego wśród młodych 

osób. 

Jerzy Dziwisz - przewodniczący zespołu ds. lecznictwa  

i profilaktyki MKRPA. 

09.09.2012 Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

jako zadanie MKRPA. 

Mariusz Nawrot wiceprzewodniczący MKRPA. 

30.09.2012 Trudne statystyki w trudnych sprawach, czyli praca 

Zespołu Interwencyjnego MKRPA (skala problematyki 

alkoholowej na przestrzeni lat). 

Elżbieta Lechowicz - przewodnicząca MKRPA, Monika 

Frąckiewicz - kierownik biura. 
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Załącznik nr. 8 

                                            Komunikat prasowy 

Współpraca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Radami Dzielnic 

Miasta Krakowa : 

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu maju 

będą dyżurować w biurach krakowskich dzielnic. W ten sposób chcemy umożliwić 

mieszkańcom większy dostęp do informacji z zakresu pomocy, jaką mogą uzyskać ze strony 

Komisji. 

W ciągu minionych lat ilość spraw, która trafia do Komisji zwielokrotniła się. O ile w roku 

2002 było to około 100 spraw, o tyle w roku w 2011 Komisja rozpatrywała 900 nowych 

przypadków i w sumie obsłużyła blisko 1800 osób. Obrazuje to nie tylko skalę zjawiska 

alkoholizmu, ale również fakt, iż mieszkańcy coraz częściej oczekują pomocy ze strony 

MKRPA. Ten stan rzeczy powoduje, iż musimy poszukiwać rozwiązań, które przybliżą 

zainteresowanym osobom tematykę pracy Komisji oraz możliwości otrzymania z jej strony 

wsparcia. W konsekwencji naszym celem jest ułatwienie kontaktów z nami i zwiększenie 

dostępności do właściwej pomocy. 

Obecnie Komisja przyjmuje strony trzy razy w tygodniu w Miejskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień przy ulicy Rozrywki 1 oraz raz w tygodniu Rynku Podgórskim 4/2a, gdzie 

przyjmowane są nowe zgłoszenia oraz udzielane są informacje dot. procedury działania 

MKRPA. Nie zawsze te lokalizacje są dla mieszkańców dogodne. Stąd też postanowiliśmy 

uruchomić dyżury członków komisji w biurach dzielnic. Projekt ma charakter pilotażowy.  

W zależności od skali zainteresowania dyżury w dzielnicach będą powtarzane. Niemniej 

jednak zamierzamy w sposób trwały podjąć współpracę z jednostkami pomocniczymi. M.in. 

poprzez zamieszczanie stosownych informacji i materiałów w biuletynach Rad Dzielnic. 

Podczas dyżurów zainteresowani mieszkańcy będą mogli m.in: 

- uzyskać informacje o procedurach związanych z leczeniem osób dotkniętych 

alkoholizmem, 

- uzyskać informację gdzie szukać pomocy terapeutycznej 

-uzyskać informacje o formach wsparcia dla rodzin dotkniętych choroba alkoholową 

Informacje o terminach dyżurów można uzyskać pod nr tel. (12) 616-78-07, 12-411-41-21 w. 

116 lub w biurach dzielnic. 



 

 

33 
 

Czym zajmuje się MKRPA ? 

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

a w szczególności: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

 dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, 

 motywowanie i kierowanie do leczenia, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym: 

 zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego; 

 przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju  

i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie; 

 kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu; 

 przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, składanie 

wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego przedmiocie 

przymusowego leczenia; 

 współpraca z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

     Elżbieta Lechowicz                                                                                                      

Przewodnicząca MKRPA 


