
RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

GMINY TUSZÓW NARODOWY 

 

Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 

osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast 24 osoby to mężczyźni.  

Do przeprowadzenia badania posłużono się ankietą anonimową, która zawierała 19 

pytań zamkniętych.  

W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku. Przedział wiekowy poszczególnych 

badanych przedstawia poniższy wykres.  

 

 

Czy w miejscu Pana/i zamieszkania problem alkoholu jest: 

 

Na pytanie dotyczące rozmiaru problemu alkoholu, 44% badanych udzieliło odpowiedzi, 

że w ich miejscowości problem ten jest znaczny, 32% odpowiedziało, że w ich miejscu zamieszkania 
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problem alkoholu jest mały, natomiast  9% zadeklarowało, że znikomy. Z kolei 12% respondentów 

udzieliło odpowiedzi, że problem alkoholu w ich miejscu zamieszkania jest duży.  

Czy w ostatnich latach spożycie alkoholu w Pana/Pani okolicy wzrosło? 

 

W większości osobom badanym trudno było stwierdzić, czy w ich miejscu 

zamieszkania wzrosło w ostatnim czasie spożycie alkoholu. 27% z kolei udzieliło 

odpowiedzi, że problem spożywania alkoholu w ich okolicy, jest cały czas taki sam. 20% 

ankietowanych natomiast odpowiedziało, iż ich zdaniem problem alkoholu wzrósł w ostatnim 

czasie, 10% jest zdania, iż problem ten w ostatnim czasie zmalał.  

 

Czy w rodzinie, sąsiedztwie badanych jest ktoś uzależniony od alkoholu? 

Czy w miejscowości osób biorących udział w badaniu dostęp do alkoholu jest łatwy ? 

Czy lokalizacja sklepu ma wpływ na zwiększenie liczby osób nadużywających alkoholu?  
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1. Czy w Pana/i rodzinie, sąsiedztwie

jest ktoś uzależniony od alkoholu?

Tak - 32

Nie - 44

2. Czy w Pana/i miejscowości dostęp

do alkoholu jest łatwy?

Tak - 61

Nie - 16

3. Czy lokalizacja sklepu ma wpływ na

zwiększenie liczby osób

nadużywających alkoholu?
Tak - 34



Z przeprowadzonego badania wynika, iż w gronie najbliższym respondentów, 

tj. rodzinie, sąsiedztwie,  są osoby uzależnione od alkoholu – odpowiedzi takiej udzieliło 41% 

ankietowanych. Pozostała grupa badanych zadeklarowała, iż w ich najbliższym otoczeniu nie 

ma osób, które miałyby problem z alkoholem. 

Z kolei znaczna grupa osób badanych, bo aż 78%  zadeklarowała, że w ich 

miejscowości nie ma problemu z dostępem do alkoholu.  

44% twierdzi również, że lokalizacja sklepu ma wpływ na wzrost liczby osób 

nadużywających alkoholu. 24% z kolei uważa, że to w jakim miejscu znajduje się sklep nie 

ma wpływu na wzrost spożycia alkoholu, natomiast 31% nie ma na ten temat zdania.   

 

 

Jaki rodzaj alkoholu jest najczęściej kupowany? 

 

60% badanych uważa, że najczęściej i najchętniej kupowanym alkoholem jest piwo, 

41% uważa, że osoby spożywające alkohol najchętniej kupują wino, z kolei zdaniem 6% jest 

to wódka. 

 

Jaką sumę pieniędzy wydają miesięcznie osoby w Pana/i miejscowości na alkohol? 
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Zdaniem 36% badanych, osoby, które spożywają alkohol wydają na niego 50-100 zł 

miesięcznie, 26% twierdzi, że jest to 100 – 150 zł. Z kolei 15% badanych uważa, że osoby te 

na alkohol przeznaczają miesięcznie do 50 zł, 21% natomiast udzieliło odpowiedzi, że jest to 

suma powyżej 150 zł.  

 

Czy zauważył/a Pan/i, by w okolicy właściciele sklepów nie przestrzegali obowiązującego 

prawa i sprzedawali alkohol osobom nieletnim lub nietrzeźwym? 

 

Kolejne pytanie dotyczyło przestrzegania obowiązującego prawa w sprawie sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim lub nietrzeźwym. Analizując udzielone przez ankietowanych odpowiedzi, można 

stwierdzić, że 27% badanych uważa, że właściciele sklepów w ich miejscowości nie przestrzegają tego 

prawa i zdarza się, że sprzedają alkohol osobom nieletnim lub nietrzeźwym.  

Największy procent badanych uważa, że sprzedawcy w ich miejscu zamieszkania nie łamią 

prawa, bowiem nigdy nie sprzedają alkoholu takim osobom, natomiast 21% zadeklarowało, że nie 

zwraca na to uwagi.  

 

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani zwrócić uwagę osobie, by nie piła? 
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Z przeprowadzonego badania wynika, że 59% badanych zwracało uwagę osobom 

nietrzeźwym, nadużywającym alkoholu, by go nie spożywały. Pozostałe osoby 

zadeklarowały, iż nie zdarzyło się im zwracać uwagi takim osobom.  

 

Czy kiedykolwiek był/a Pan/i świadkiem awantury spowodowanej przez osoby pod 

wpływem alkoholu?  

 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż 60% badanych kilka razy było świadkami 

awantury, jaką wywołały osoby nietrzeźwe. 19% udzieliło odpowiedzi, że widzieli taką 

sytuację jeden raz, natomiast 21% odpowiedziało, że nigdy nie spotkało się z tego typu 

zachowaniem wśród osób nietrzeźwych.  

 

Czy w Pana/i miejscowości występuje zjawisko picia alkoholu w miejscach publicznych? 

 

Z badania wynika, iż  spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zjawiskiem, 

które występuje w miejscu zamieszkania osób ankietowanych. 38% zadeklarowało, iż jest to 

zjawisko bardzo częste, natomiast 50% udzieliło odpowiedzi, że zjawisko to występuje, lecz 

sporadycznie. Jedynie 9% badanych odpowiedziało, że w ich miejscu zamieszkania nie ma 

zwyczaju spożywania alkoholu w miejscu publicznym.  

0

10

20

30

40

50

Tak, kilka razy -
47

Jeden raz - 15 Nie, nigdy - 16

Tak, bardzo
często

Sporadycznie Nie, nie
występuje

30 

39 

7 



Jak często w Pana/i kręgu znajomych spożywany jest alkohol? 

 

Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają również informacji na temat 

częstotliwości spożywania alkoholu w kręgu znajomych tych osób, które poddano badaniu. 

29% badanych udzieliło odpowiedzi, że wśród ich znajomych alkohol spożywany jest od 

czasu do czasu, natomiast 25% zadeklarowało, że przy większej okazji. 21% ankietowanych 

udzieliło odpowiedzi, iż wśród ich znajomych alkohol spożywany jest rzadko, natomiast 17% 

napisało, że sporadycznie. 5% udzieliło odpowiedzi, iż wśród ich znajomych są przede 

wszystkim osoby, które nie spożywają alkoholu, natomiast 3% zadeklarowało, że alkohol 

spożywany jest każdorazowo podczas różnych spotkań. 

 

Czy zdaniem ankietowanych piwo to alkohol? 

Czy alkohol powinien być sprzedawany każdemu, bez względu na wiek? 
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Kolejne pytania dotyczyły tego, czy piwo uważane jest za alkohol oraz, czy alkohol 

powinien być sprzedawany każdemu bez względu na wiek.  

Znaczna większość badanych, bo 97% twierdzi, że piwo to również alkohol. Przeciwnej 

odpowiedzi udzieliło 3% badanych.  

Z kolei 86% ankietowanych uważa, że alkohol nie powinien być sprzedawany każdemu, 

bez względu na wiek. Możliwość kupienia alkoholu mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie. 

Jednak 13% respondentów udzieliło odpowiedzi, że alkohol powinien być sprzedawany 

bez względu na wiek kupującego.  

 

Czy w miejscu zamieszkania badanych profilaktyka alkoholowa jest czymś znanym? 

Czy profilaktyka alkoholowa jest potrzebna?  

 

Kolejne pytania dotyczyły profilaktyki alkoholowej. 38% badanych udzieliło 

odpowiedzi, iż w ich miejscu zamieszkania znana jest profilaktyka alkoholowa. Pozostali 

zadeklarowali, iż profilaktyka ta, jest czymś nieznanym.  

Z kolei na pytanie dotyczące potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych, 49% 

udzieliło odpowiedzi, że takie działania zdecydowanie powinny być prowadzone, 29% 

napisało, że profilaktyka alkoholowa jest raczej potrzebna, 5% uważa, że raczej nie ma 

potrzeby prowadzenia tego typu działań, natomiast 1% badanych zadeklarowało, 

że zdecydowanie nie powinno prowadzić się tego rodzaju działań. 13% natomiast udzieliło 
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odpowiedzi, iż trudno jest im powiedzieć, czy profilaktyka alkoholowa jest potrzebna i czy 

powinno prowadzić się działania profilaktyczne.   

 

Czy spożycie alkoholu wśród nieletnich wzrasta? 

 

 

Zdaniem 67% badanych spożycie alkoholu wśród nieletnich wzrasta. Odmiennego 

zdania jest zaledwie 5% ankietowanych. Z kolei 27% udzieliło odpowiedzi, że nie ma na ten 

temat zdania.  

 

Podsumowanie  

 Z przeprowadzonego badania wynika, że problem alkoholu w poszczególnych 

miejscowościach, zdaniem 44% badanych jest znaczny.  

Zdaniem 78% respondentów łatwy jest również dostęp do alkoholu, 44% badanych 

uważa również, że lokalizacja sklepu ma wpływ na wzrost liczby osób nadużywających 

alkoholu. Najczęściej kupowanym alkoholem, wg ankietowanych jest piwo. Zdaniem 

większości badanych osoby spożywające alkohol wydają na niego miesięcznie od 50 do 100 

złotych. Według 52% ankietowanych sprzedawcy przestrzegają obowiązującego prawa i nie 

sprzedają alkoholu osobom nieletnim bądź nietrzeźwym.  

Większości badanym nie jest również obojętne nadmierne spożywanie alkoholu przez 

inne osoby i zdarza im się zwracać tym osobom uwagę, by nie piły alkoholu.  

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują również, że 60% badanych było 

świadkiem awantury, jaką wywołały osoby będące pod wpływem alkoholu.  
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Zdaniem 97% respondentów piwo to również alkohol, natomiast 86% uważa, że alkohol 

nie powinien być sprzedawany każdemu, bez względu na wiek a jedynie osobom pełnoletnim.   

Na pytanie dotyczące znajomości profilaktyki alkoholowej, 38% badanych udzieliło 

odpowiedzi, że profilaktyka ta jest znana w ich miejscu zamieszkania. 78% badanych 

natomiast napisało, że powinno się prowadzić działania mające na celu zapobieganie 

nadmiernemu spożywaniu alkoholu. 

Badania pokazują również, że zdaniem 67% ankietowanych wzrasta spożycie alkoholu 

wśród osób nieletnich.   


