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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 poz. 1356 z późn. zm.). 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. 

 

MKRPA, składająca się aktualnie z 28 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta 

Krakowa w 2013 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 26 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 w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy  

w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU 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 1303 osoby  

i założono 659 nowych spraw. W 2013 roku do sądów skierowano 387 spraw,  

a do biegłych -  71. 

Tematami posiedzeń Komisji w 2013 roku, poza rutynowymi punktami, jakimi są: 

a. opiniowanie wniosków na obrót napojami alkoholowymi; 

b.  wnioski kierowane do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu poddania się 

badaniom przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu  

i ewentualnego wydania nakazu terapii z uzależnienia w stosownej poradni 

odwykowej, 

c.  wolne wnioski i inne sprawy bieżące, a także organizacyjne,  

omawiano m. in. :  
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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013; 

 sprawozdanie z pracy MKRPA w Krakowie za rok 2012; 

 nieuregulowany przepisami prawa problem internetowej sprzedaży alkoholu wraz  

z projektem wystąpienia w tej kwestii do Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Warszawie, zwracając w nim uwagę na fakt 

niedostosowania przepisów prawa do aktualnej rzeczywistości; 

 tematyka i harmonogram audycji w Radio Kraków planowanych z udziałem członków 

Komisji w 2013 roku; 

 założenie strony internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krakowie; 

 p. Adam Chrapisiński - dyrektor MCPU przedstawił informację dotyczącą 

rozstrzygniętego konkursu dla podmiotów leczniczych, które w 2013 roku realizować 

będą świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w zakresie terapii uzależnień. Zmiany w kontraktowaniu placówek mają na celu 

zwiększenie dostępności i zapewnienie jak najwyższej jakości świadczeń dla 

mieszkańców Krakowa oraz wprowadzeniu sprawozdawczości comiesięcznej  

z realizowanych umów; 

 zmiany w regulaminie pracy MKRPA oraz regulaminie pracy Zespołu Interwencyjnego 

wraz z wytycznymi dla członków Zespołu Interwencyjnego w sprawie przyjmowania 

klientów; 

 wyrażono opinię, że Komisja nie powinna prowadzić spraw za Prokuraturę, a na wnioski 

odpowiadać wtedy, gdy dana osoba widnieje w spisie spraw osób zgłoszonych do Komisji 

jako podejrzanych o uzależnienie od alkoholu. Komisja wystąpiła do Prokuratury 

Okręgowej w Krakowie w grudniu 2012 roku z pismem poruszającym w/w problem; 

 przedstawione zostały i przedyskutowane zmiany w wytycznych dla członków Zespołu 

Interwencyjnego dot. stosowania procedury „Niebieskie Karty”; 

 zapoznano członków Komisji z protokołem z posiedzenia Zespołu Strategicznego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w pracach którego 

udział biorą przewodnicząca i wiceprzewodniczący Komisji; 

 sprawozdanie z pracy Komisji za pierwsze półrocze 2013 roku, zwracając szczególną 

uwagę na fakt wzrastającej liczby zgłaszanych do Komisji kobiet pijących alkohol; 

 opracowane dane porównawcze funkcjonowania GKRPA w różnych miastach Polski; 

 informacja na temat realizacji świadczeń z zakresu terapii uzależnień realizowanych  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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za 5 miesięcy (kwiecień-sierpień) 2013r. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania 

oferowanych przez placówki terapeutyczne świadczeń do standardów Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); 

 przedstawiono raport NIK z realizacji i wykorzystania środków z „korkowego”  

w wybranych województwach; 

 przedstawiono cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2014 rok; 

 zaprezentowano informację dotyczącą podejmowanych przez MOPS zadań w zakresie 

problematyki uzależnień oraz przemocy, poruszono także temat skuteczności procedury 

Niebieskie Karty oraz statystyk z jej wykonania; 

 uznano konieczność zmiany przepisów, które umożliwiałyby nakaz leczenia sprawców 

przemocy oraz odizolowywania ich od rodziny dotkniętej przemocą; 

 przedstawiano problemy placówek terapeutycznych; 

 problematykę nadużywania w Krakowie alkoholu przez młodzież; 

 wystąpienia do Prokuratury w sprawie składanych do Komisji wniosków  

w sprawie leczenia odwykowego; 

 wniosek do Sądu w sprawie powołania członków Komisji na kuratorów społecznych. 

 

Gośćmi na posiedzeniach Komisji były następujące osoby (niektóre wielokrotnie): Anna 

Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik 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, Józefa Grodecka – Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Radosław Pijanowski - Zastępca Kierownika Referatu Obrotu 

Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych. 

Działalność Komisji obejmowała, poza posiedzeniami plenarnymi i pracą poszczególnych 

zespołów, udział jej członków w: 

a. szeregu konferencji: „Niebieskie karty - nowe możliwości”, „Psychoterapia hazardzistów 

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

i nadużywaniu alkoholu przez kobiety, a także inne; 

b. audycjach radiowych Radia Kraków – „Pierwszy krok”.  

W 2013 roku: 
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 uległa intensyfikacji współpraca z MOPS i komisariatami Policji. Zwróciliśmy się ponad 

400 razy z zapytaniami do wyżej wymienionych instytucji, dotyczącymi zachowania osób 

w miejscu zamieszkania (w 2012 roku takie działania podjęliśmy 49 razy). Akcję te 

będziemy kontynuować; 

 przeprowadzono badania ankietowe na temat zadowolenia klientów skierowanych przez 

Komisję do placówek terapeutycznych; 

 prowadzono stałą analizę dotycząca pracy placówek terapeutycznych finansowanych 

przez Gminę Kraków; 

 widząc potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na opinie biegłych, podjęliśmy współpracę 

z dodatkowymi biegłymi sądowymi; 

 celem pogłębienia i rozszerzenia wiedzy fachowej wyposażono członków Komisji  

w materiały merytoryczne; 

 wprowadzono, zgodne ze standardami, zabezpieczenie wszystkich danych Komisji; 

Dokonano także oceny pracy poszczególnych członków Komisji w minionym roku analizując 

ich obecność na posiedzeniach plenarnych, udział w pracach zespołów problemowych oraz 

pełnione dyżury. Poza kierownictwem Komisji, które z racji pełnionych funkcji wykazywało 

dużą aktywność, na szczególne wyróżnienie zasługują następujące osoby: Jerzy Dziwisz, 

Aleksandra Juroszek, Stefan Sapeta, Przemysław Kisielewski, Andrzej Mazur i Paweł Sularz.  

W minionym roku Komisja ściśle i owocnie współpracowała z Wydziałami Spraw 

Administracyjnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz 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 Pełnomocnika 

Prezydenta Pani Anny Okońskiej-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. Wszystkie działania Komisji są 

finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a wynagrodzenia członków Komisji są tylko niewielką częścią tych 

wydatków.  

Podsumowanie działalności w 2013 r. 

 liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi przeprowadzono 

rozmowy w 2013 roku: - 1303; 
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 liczba osób, w stosunku, do których podjęto czynności zmierzające do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu w 2013 roku: - 659; 

 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku; 

a. Ofiary przemocy w rodzinie - ok. 650; 

b. Sprawcy przemocy w rodzinie - 188; 

 liczba działań, podjętych przez Komisję w trakcie dyżuru, wobec członków rodzin,  

w których dochodzi przemocy: 

a. powiadomienie policji – 5; 

b. prowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze stosowaniem przez 

nią przemocy – 188; 

c. motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii – ok. 100; 

d. motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej 

pomocy – ok. 400; 

e. powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny – 2; 

f. uruchomienie procedury Niebieskie Karty – 5; 

g. inne  - ponad 400 

 W 2013 roku w 394 sprawach zwrócono się do Policji lub MOPS o informację dot. 

zachowywania się osób zgłoszonych, w 5 przypadkach zawiadomiono Policję  

o możliwości popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członka rodziny oraz 

założono 5 nowych Niebieskich Kart. Do Komisji zgłoszono 188 spraw z już założoną 

NK (28,53% wszystkich zgłoszonych w 2013r.). 

 Liczba prowadzonych spraw, w trakcie, których zawieszono lub wycofano sprawę 

wyniosła 19, w tym, w których zmarł uczestnik - 6. 

 Do Prokuratury Rejonowej zwrócono do końca 2013 roku 90 spraw – 54 osoby zgłosiły 

się do Komisji, a 36 nie - we wszystkich przypadkach, po uzyskaniu informacji  

z komisariatów policji i MCPU w Krakowie, nie stwierdzono przesłanek do leczenia 

odwykowego przeciwalkoholowego. 

 W minionym roku 23 osoby ukończyły dobrowolne leczenie (3,5% wszystkich 

zgłoszonych). 

 Korespondencja MKRPA w 2013 r. (przychodząca, wychodząca, faktury sądowe) 

wyniosła 4830 jednostek. 
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II. Działalność w zakresie opiniowania i wydawanie zezwoleń na obrót 

napojami alkoholowymi 

 
W 2013 r. zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, którego przewodniczącym jest P. Janusz Kowalski, zebrał się 13 razy. 

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

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 1403 postanowienia opiniujące 

wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 7 negatywnych (w 2011 r. wydano  

1183 opinii, a w 2012 – 1260). Przeprowadzono 626 wizji placówek handlowych i lokali 

gastronomicznych przed wydaniem zezwolenia, w których w szczególnych przypadkach brali 

udział również członkowie Zespołu.  

Ponadto przeprowadzono 65 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 

osiągnęły rekordową kwotę 18.591.491,53 zł, która w całości jest przeznaczana na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na koniec 2013 obrazuje poniższe zestawienie: 

Zezwolenia na gastronomiczną sprzedaż alkoholu 

(w tym cateringowe): 

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

1293     1069     928 

 

Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu: 

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

1375     1272     1203 

 

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%. 
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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. 

 

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 lub 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 2013: 

L.p. MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 115 

2 Luty 100 

3 Marzec 103 

4 Kwiecień 122 

5 Maj 116 

6  Czerwiec 99 

7 Lipiec 123 

8 Sierpień 59 

9 Wrzesień 130 

10 Październik 120 

11 Listopad 130 

12 Grudzień 86 

 RAZEM 1303 osoby 

 

Liczba osób przyjętych w Zespole Interwencyjnym w latach 2007 – 2013 
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OSOBY PRZYJĘTE W ZESPOLE INTERWENCYJNYM MKRPA – styczeń-grudzień 

2013r. (podział ze względu na ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA) 

 
 

Prokura

- 

tura 

 

Sąd / 

Kurator 

Sądowy 

 

Policja 

 

MOPS 

 

Rodzina 

i inne 

 

Brak 

danych / 

Brak 

teczki 

 

RAZEM 

 

Styczeń 21 2 0 8 21 0 52 

Luty 4 4 0 17 16 0 41 

Marzec 0 4 1 14 12 0 31 

Kwiecień 29 1 2 11 29 0 72 

Maj 4 0 2 22 14 0 42 

Czerwiec 18 0 2 22 19 0 61 

Lipiec 10 1 2 25 17 0 55 

Sierpień 43 1 0 13 16 0 73 

Wrzesień 5 1 3 18 18 0 45 

Październik 8 0 0 26 25 0 59 

Listopad  24 0 1 19 25 0 69 

Grudzień 36 0 1 9 13 0 59 

RAZEM 

RAZEM 

 

202 14 14 204 225 0 659 

% 30,65 2,125 2,125 30,96 34,14 0 100 
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Prokuratura

Sąd / Kurator Sądowy

Policja

MOPS

Rodzina

 

 

 

OSOBY PRZYJĘTE W ZESPOLE INTERWENCYJNYM MKRPA W LATACH 2009 

- 2013r. (podział ze względu na ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA - UDZIAŁ %) 

 

 

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 

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 0 100 

2013 202 14 14 204 225 0 659 

% 30,65 2,125 2,125 30,96 34,14 0 100 
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MOPS 109 105 102 71 112 226 204

Policja 255 222 191 147 115 18 14

Sąd / Kurator Sądowy 6 14 12 5 6 5 14

Prokuratura 148 62 174 302 409 340 202
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OSOBY PRZYJĘTE W ZESPOLE INTERWENCYJNYM MKRPA – styczeń-grudzień 

2013r. (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 20 32 0 16 25 0 6 25 0 17 55 0 9 33 0 12 49 

52 41 31 72 42 61 

 

 

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 10 45 0 14 59 0 4 41 0 12 47 0 12 57 0 12 47 

55 73 45 59 69 59 
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K- kobiety   M – mężczyźni   BD – brak danych / pominięty numer teczki 

 

Razem: 

Kobiet = 144 (21,85% wszystkich zgłoszonych) 

Mężczyzn =  515 (78,15% wszystkich zgłoszonych) 

Brak danych =  0 

RAZEM OSÓB =  659 osób 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

SPRAWY ZAŁOŻONE PRZEZ MKRPA w latach 2005-2013 - podział ze względu na 

PŁEĆ 
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OSOBY PRZYJĘTE W ZESPOLE INTERWENCYJNYM MKRPA – styczeń-grudzień 

2013r. (podział ze względu na DZIELNICE) 

  

Krowodrza 

 

Nowa 

Huta 

 

Podgórze 

 

Śródmieście 

spoza 

Krakowa 

/ błędny 

adres/ 

BSMZ 

 

RAZEM 

Styczeń 22 12 9 9 0 52 

Luty 9 13 13 6 0 41 

Marzec 3 12 15 1 0 31 

Kwiecień 11 22 22 17 0 72 

Maj 6 14 11 11 0 42 

Czerwiec 12 23 15 11 0 61 

Lipiec 5 11 26 9 4 55 

Sierpień 18 21 23 9 2 73 

Wrzesień 6 18 10 8 3 45 

Październik 6 18 20 13 2 59 

Listopad 15 22 22 9 1 69 

Grudzień 15 15 25 4 0 59 

RAZEM 

RAZEM 

 

128 201 211 107 12 659 

% 19,42 30,50 32,02 16,24 1,82 100 

    

Krowodrza

Nowa HutaPodgórze

Śródmieście 

spoza Krakowa / błędny 
a d r e s /  B S M Z
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OSOBY PRZYJĘTE W ZESPOLE INTERWENCYJNYM MKRPA – w latach 2009 - 

2013r. (podział ze względu na DZIELNICE) 

19,42
28,1

21
14,5 15,15

30,5
23,4

19
22,4 22,8

32,02 31,5

41,6
41,6 39,9

16,24 15,6 18,2 20,5 22,15

1,82 1,4 0,2 1 0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2012 2011 2010 2009

KROWODRZA NOWA HUTA PODGÓRZE ŚRÓDMIEŚCIE spoza Krakowa / BSMZ

 

 

 

 SPRAWY ZAŁOŻONE PRZEZ MKRPA w latach 2009-2013 - podział ze względu na 

DZIELNICE 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

SPOZA 

KRAKOWA % 

1,82 1,4 0,2 1 0 0,2 0,9 1 0,9 

NOWA HUTA 

(XIV-XVIII) % 

30,5 23,4 19 22,4 22,8 30,7 23,3 24,3 30,45 

PODGÓRZE 

(VIII-XIII) % 

32,02 31,5 41,6 41,6 39,9 38,9 40,3 38,7 40,65 

KROWODRZA 

(IV-VII) % 

19,42 28,1 21 14,5 15,15 13,4 21,3 14,7 8 

ŚRÓDMIEŚCIE 

(I-III) % 

16,24 15,6 18,2 20,5 22,15 16,8 14,2 21,3 20 

RAZEM % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Liczba przyjętych spraw w latach ubiegłych: 

L.p. ROK LICZBA SPRAW 

1 2002 97 

2 2003 183 



 
 

15 

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 

12 2013 659 
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Liczba spraw skierowanych do sądu w 2013r. 

L.p. MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 6 

2 Luty 51 

3 Marzec 17 

4 Kwiecień 20 

5 Maj 58 

6 Czerwiec 43 

7 Lipiec 51 

8 Sierpień 12 

9 Wrzesień 39 

10 Październik 41 

11 Listopad 30 

12 Grudzień 19 

 RAZEM 387 spraw 
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Liczba spraw skierowanych do sądu w latach 2007 - 2013 
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Liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych w roku 2013  

L.p. MIESIĄC ILOŚĆ SPRAW 

1 Styczeń 14 

2 Luty 3 

3 Marzec 4 

4 Kwiecień 7 

5 Maj 8 

6 Czerwiec 3 

7 Lipiec 12 

8 Sierpień 1 

9 Wrzesień 9 

10 Październik 5 

11 Listopad 5 

12 Grudzień 0 

 RAZEM 71 spraw 
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SPRAWY PROWADZONE PRZEZ MKRPA w latach 2005-2013 - % UDZIAŁ 

NIEBIESKICH KART 

ROK ILOŚĆ SPRAW 

ZGŁOSZONYCH                 

W MKRPA 

ILOŚĆ SPRAW                     

W KTÓRYCH 

ZAŁOŻONA JEST 

NIEBIESKA KARTA 

% SPRAW                            

W KTÓRYCH 

ZAŁOŻONA JEST 

NIEBIESKA KARTA 

2005 434 57 13,13 

2006 592 79 13,35 

2007 780 174 22,3 

2008 638 169 26,5 

2009 727 169 23,25 

2010 747 150 20,08 

2011 900 167 18,55 

2012 833 181 21,73 

2013 659 188 28,53 

 

IV. Działalność w zakresie profilaktyki, terapii uzależnień  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W roku 2013 Zespół pracował pod kierownictwem p. Jerzego Dziwisza, i koncentrował swoją 

działalność na dwóch kierunkach:  

 pierwszy to nadzór nad placówkami leczniczymi co pozwoliło w konkursie ofert wybrać 

najlepsze placówki do współpracy w 2014 roku. Jednocześnie podmioty terapeutyczne 

miały możliwość roboczych spotkań z członkami Komisji;  

 drugim był udział członków zespołu w szkoleniach i panelach dyskusyjnych co podnosiło 

poziom wiedzy i przynosiło wymierne efekty w pełnionych przez członków zespołu 

dyżurach. 

Tematyka posiedzeń zespołu zespół d/s lecznictwa i profilaktyki w 2013 roku:  

 wizytacja Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień w jego placówce przy  

ul. Jerzmanowskiego. Zespół został zapoznany z pracą placówki - oddział ten zajmuje się 

głównie pracą z dorosłymi dziećmi alkoholików dotkniętych syndromem DDA. Jest to 

jedyna placówka gdzie okres oczekiwania na podjęcie terapii wynosił od 6 do 8 miesięcy. 

Praktycznie jest to najlepsza tego typu placówka w Polsce a osoby prowadzące były także 
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twórcami nowoczesnego podejścia do tego problemu. Zespół w końcowym wniosku 

postulował o zwiększenie puli środków na rok 2014. 

 kolejne w 2013 roku posiedzenie zespołu zajęło się problemem podziału środków 

przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

W roku 2013 kwota ta wyniosła 2000000 zł i była o ok. 35 % mniejsza niż oczekiwano. 

Zespół skierował wniosek do Przewodniczącej MKRPA o powołanie w skład komisji 

przetargowej p Jerzego Dziwisz. 

 posiedzenie grupy roboczej nr 3 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie 

Gminy Kraków. Członkowie zespołu zapoznali się z treścią nowych Zarządzeń 

Prezydenta Miasta dot. pracy zespołu i grup roboczych, zakresem obowiązków 

kompetencjami i oczekiwaniami. Ustalono harmonogram spotkań oraz ustalono niezbędne 

do funkcjonowania grupy szczegóły. Siedzibą grupy roboczej nr 3 jest filia nr 3 MOPS 

Kraków przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 

 wizytacja NZOZ PROVITA przy ul. Estery 6, placówki z pełną ofertą leczniczą zarówno 

w leczeniu ambulatoryjnym jak i posiadająca oddział dzienny. Zespół nie miał zastrzeżeń 

do pracy placówki. Cały zespół pracowników posiada certyfikaty, daje to gwarancję 

wysokiej jakości świadczonych usług. Najważniejsze zgłoszone postulaty to; powrót do  

3 letniego sposobu kontraktowania usług. Przy wycenie punktu należy brać pod uwagę 

koszty administracyjne placówki. Część bowiem korzysta z lokali gminnych gdzie koszt 

wynajmu lokalu jest nawet 6-cio krotnie niższy od czynszu wolno rynkowego. Ponadto 

postulowano ujednolicenie druku zaświadczenia dotyczącego odbywanej terapii. 

 posiedzenie na którym omówiono realizację Gminnego Programu oraz zakres działań 

Zespołu Interwencyjnego, a także nowe procedury zakładania i wdrażania niebieskiej 

karty. Zostały one skrytykowane. Pojawił się poważny problem z leczeniem sprawców 

przemocy. Aktualne działa jedna grupa terapeutyczna przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich, grupa ta liczy 10 osób. Przeszkodą do rozwijania dalszych grup jest brak 

finansowania. Proponuje się umieszczenie tego typu lecznictwa w Gminnym Programie. 

Omówiono także zakres pracy kuratorów. 

 spotkanie na terenie placówki leczniczej NZOZ „UNIMED” ul. Młodej Polski. Poruszano 

tematy: wykonanie kontraktu za rok 2013, potrzeby placówki w roku 2014, zakres 

świadczonych usług. W trakcie zebrania zwrócono uwagę na konieczność wyjścia z ofertą 

terapii dla młodzieży studiującej. 

 wizytacja placówki leczniczej „Czwórka" os. Młodości 9 - zapoznano się z pracą 

placówki oraz problemami jakie jej dotyczą. Największymi problemami są: 

refinansowania oraz konieczność zmiany lokalizacji placówki bowiem aktualny właściciel 
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lokali wypowiada umowę najmu. Pacjenci przyjmowani są na bieżąco a umowa z UM 

Kraków zostanie zrealizowana w całości. 

 posiedzenie w Filii MOPS nr 3 przy ul. Powstańców Wielopolskich 3 - tematem była 

realizacja niebieskich kart (w Filii nr 3 założono 127) oraz problemy związane  

z realizacją tych kart. Zapoznano się także z projektem noszącym tytuł „Znaczenie 

Rodziny". Zadanie to jest realizowane w MOPS filia nr 8 W dalszej części spotkania 

przedstawiciele KCTU przedstawili modele prac grup terapeutycznych. 

Ponadto członkowie zespołu uczestniczyli w: 

 konferencji z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. Rodzice w szkole - szkoła w rodzinie; 

 konferencji poświęconej relacji – dziecko – rodzina - uzależnienia zorganizowanej przez 

MCPU w Krakowie. 

Poruszane tematy związane z oddziaływaniem na psychikę i postawy młodych ludzi były 

niezwykle przydatne dla członków MKRPA. Mogliśmy się zapoznać z najnowszymi 

diagnozami społecznymi, a możliwość wzięcia udziału w dyskusji była okazją do podzielenia 

się doświadczeniami z pracy zespołu. 

Podkreślić należy, iż bardzo cennym działaniem był udział członków Komisji w pracy 

zespołu zajmującego się Konkursem Ofert. 

 

 

V. Zamierzenia na 2014 rok 
 

Planowane są m. in. : 

 udział w pracach nad Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 

2014 – 2020; 

 uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie;  

 rozszerzenie tematyki posiedzeń plenarnych Komisji o bieżące informacje służb, 

instytucji i organizacji uczestniczących i realizujących programy rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uzależnień i przemocy w rodzinie; 

 współpraca z komisjami merytorycznymi Rady Miasta Krakowa (Komisja Rodziny  

i Komisja Zdrowia); 

 kontynuacja działań na rzecz współpracy z sądami oraz powołanie członków Komisji  

na funkcje kuratorów społecznych; 

 kontynuacja akcji promocyjno-informacyjnej w krakowskich mediach; 

 kontynuacja audycji radiowych; 
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 położyć nacisk na wizytację nowych placówek leczniczych, która zawarły kontrakty  

na rok 2014; 

 podjęcie problemu terapii dla młodzieży studiującej w Krakowie;  

 kontynuacja współpracy z MCPU; 

 rozwinięcie współpracy z Działem Bezdomnych w MOPS.
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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 Programu 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. 

§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, 
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§ 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 na jego 

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 

Kraków, dnia 4 marca 2013 r. 

Sygn. MKRPA 8141.1.12.2013 

Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

al. Jerozolimskie 155  

02-326 Warszawa 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie zwraca się  

z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych w zakresie jednoznacznego uregulowania kwestii 

prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem intemetu. W tej sprawie  

z licznymi wątpliwościami borykają się zarówno organy administracji państwowej, jak również 

przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem takiej formy działalności gospodarczej. 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 20012 r., poz. 1356) nie zawierają żadnych regulacji na ten temat. 

Natomiast orzecznictwo sądowodaministracyjne w tym zakresie ogranicza się jedynie do wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r. (sygn. II GSK 

431/10, Lex nr 824450). 
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Załącznik nr 6 

 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWCH  

W KRAKOWIE 

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

 

MKRPA.8141.1.30.2013      Kraków, 04 czerwca 2013 r. 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Aleje Jerozolimskie 155 

02-326 Warszawa 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie zwraca się z prośbą  

o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. 

W ciągu ostatnich kilku lat do Miejskiej Komisji wpłynęła bardzo duża liczba wniosków 

Prokuratury o skierowanie na badanie przez biegłych sądowych oraz ewentualne wszczęcie 

procedury w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, wobec osób ukaranych za 

prowadzenie pojazdu (samochodu, roweru) w stanie nietrzeźwym. Informacje przekazywane przez 

Prokuraturę są zazwyczaj skąpe i nie przedstawiają wyczerpująco obrazu sytuacji. Należy 

wyraźnie zaznaczyć, że w zdecydowanej większości osoby te nie spełniają przesłanek określonych 

w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późn. zm.), upoważniających 

Komisję do skierowania sprawy do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Z drugiej 

strony, niezaprzeczalnie kwestia osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu jest 

narastającym problemem społecznym, a organy administracji rządowej i samorządowej powinny 

podejmować wszelkie działania, mogące zmierzać do ograniczenia skali tego zjawiska. W tej 

sytuacji rodzi się pytanie o możliwe działania, które Komisja może podjąć, w celu udzielenia 

takim osobom pomocy, przykładowo poprzez programy edukacyjno - szkoleniowe. Podkreślić 

należy, że Komisja nie posiada prawnych możliwości zobowiązania osób (kierowanych przez 

Prokuraturę) do odbycia terapii, w sytuacji, gdy fakt uzależnienia nie jest niczym innym 

potwierdzony, a ustawowe przesłanki nie zostały spełnione. Wobec powyższego, prosimy o 

stanowisko, czy osobom takim można proponować dobrowolny udział w zajęciach edukacyjnych 

lub szkoleniowych. Jeżeli tak, to przez jakie podmioty tego typu zajęcia powinny być prowadzone 

oraz w jakiej formie. Prosimy również o informację, czy z wiedzy Agencji wynika, jak w innych 

miastach ten problem został rozwiązany. 
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Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

                                                                                                                            Warszawa, dn. 17 czerwca 2013 r. 

 

Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krakowie 

ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2013 roku znak: MKRPA.8141.1.30.2013, 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, iż: 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 t.j.) podmiotami uprawnionymi do 

składania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego jest zarówno 

gminna komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jak i prokurator. 

Zatem przesyłanie przez prokuratora do gminnej/miejskiej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych wniosków o wszczęcie procedury zmierzającej do zobowiązania do podjęcia 

leczenia odwykowego jest niczym nie uzasadnione. Zwłaszcza w sytuacji, gdy brak jest 

przesłanek pozwalających na wszczęcie postępowania, jest to działanie zupełnie 

nieracjonalne. 

Oczywiście w takich przypadkach - zwłaszcza, gdy sprawa dotyczy osób kierujących 

pojazdami po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości - gminna komisja może 

przeprowadzić z w/w osobami rozmowę i 2'.aproponować wzięcie udziału w zajęciach 

edukacyjnych lub szkoleniowych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie rekomenduje konkretnych podmiotów prowadzących kursy, ani 

szczególnych form prowadzenia szkoleń. Tego rodzaju zajęcia prowadzone są np. przy 

niektórych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Organizowane są także specjalne 

kursy edukacyjne dla młodych kierowców wskazujące zagrożenia zarówno zdrowotne 

związane z piciem napojów alkoholowych, jak i zagadnienia natury prawnej tj. konsekwencje 

prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada dane statystyczne 

(zebrane z województw i gmin za pośrednictwem pełnomocników zarządów województw ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych) na temat liczby gmin, w których prowadzono 

program dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, jednakże nie posiada 

informacji na temat podmiotów przeprowadzających owe szkolenia oraz formy prowadzenia 

w/w kursów. 

Na marginesie powyższych rozważali warto wspomnieć, iż w 2016 r. wejdą w życie przepisy 

ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie których osoba kierująca pojazdem w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 

będzie musiała odbyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Kursy te będą prowadzone za opłatą przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Kurs reedukacyjny 

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii będzie 

prowadzony w formie wykładów i będzie obejmował w szczególności przedstawienie: 
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1) s

kutków wypadków drogowych; 

2) w

pływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne 

kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym; 

3) p

sychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. 

 

 

 

 

 

 


