
PROTOKÓŁ NR 34/13 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 28 października 2013 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1400 do 1530.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad w obecności 5 członków 

Komisji. 
 
Ad. 1 

Protokóły: Nr 32/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. i 33/13 z 23 września 2013 r. zostały 
przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Temat referowała Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Poinformowała, że uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania 
jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka 
znaczeń. W języku potocznym termin „uzależnienie” jest stosowany głównie do osób, które 
nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy 
papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier 
hazardowych, oglądania telewizji czy korzystania z Internetu.  
PCPR ma do czynienia z pełnym spectrum uzależnień i stara się budować pomoc dla osób 
uzależnionych na najwyższym europejskim poziomie. 
Na podstawie danych udostępnionych przez państwa członkowskie oraz państwa kandydujące 
Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
opublikowało „Europejski raport narkotykowy 2013” mówiący o tendencjach i osiągnięciach 
(w załączeniu). Pani Dyrektor przybliżyła członkom Komisji dane procentowe przedstawione 
w raporcie dot. sytuacji narkomanii w Europie. Tendencje europejskie przedkładają się na 
polskie. Podstawowe cechy sytuacji narkotykowej w Europie utrzymują się w ostatnich latach 
na stabilnym poziomie. Badania wskazują, że sytuacja narkotykowa może się nieustannie 
zmieniać za sprawą pojawiania się nowych narkotyków. W 2012 roku w całej Unii 
Europejskiej po raz pierwszy zarejestrowano 72 nowe substancje psychoaktywne, czyli 
spectrum narkotyków się zwiększa. Można się dopatrywać pozytywnych zmian w dostępności 
leczenia i oznak ograniczania używania narkotyków drogą iniekcji. Około jedna czwarta 
populacji dorosłych Europejczyków (co najmniej 85 mln osób) używało narkotyków w ciągu 
swojego życia.  
PCPR ma bardzo dużo zgłoszeń dot. narkotyków. Prawdopodobnie nie ma w tej chwili szkoły 
w Powiecie Otwockim, w której tego typu sprawy nie miałyby miejsca.  
Dyskutowano również o uzależnieniach od komputera, czy telewizora.  
Dyrektor PCPR powiedziała, że z uzależnionych młodych ludzi wyrosną osobowości 
dysocjalne charakteryzujące się: lekceważeniem zobowiązań społecznych, niską tolerancją na 



frustracje, łatwością uruchamiania zachowań agresywnych, często mających charakter 
czynów raptownych. W myśleniu tych osób często spostrzega się tendencje do pogardzania 
innymi ludźmi i uznawania ich za winnych konfliktów, które sami spowodowali.                             
W przeżywaniu nie pojawia się poczucie winy i wstydu, są niezdolni do tworzenia silnych                 
i trwałych związków uczuciowych z innymi. Zauważyć można zmienność i nietrwałość dążeń 
oraz skłonność do dominacji. Nie potrafią planować odległych celów, koncentrują się na 
teraźniejszości. Zaobserwować można u tych osób brak zdolności oceny samego siebie, brak 
lęku. Nie rozróżniają granicy między fikcją, a rzeczywistością, prawdą, a kłamstwem. Często 
szantażują otoczenie samobójstwem, mają tendencje do samouszkodzeń. 
Na terenie Powiatu Otwockiego uzależnieniami zajmuje się Poradnia przy ul. Mickiewicza    
w Otwocku. Współpraca z Poradnią układa się dobrze, oferta pomocy jest bardzo szeroka. Na 
terenie Powiatu działają grupy wsparcia dla współuzależnionych. 
Średnio w roku PCPR udziela ok. 2 000 konsultacji.           
 Radna Barbara Parol zapytała, czy nie ma problemu z dostaniem się do ośrodków 
oferujących pomoc uzależnionym? 
 Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor PCPR poinformowała, że w przypadku potrzeby 
znalezienia miejsca w Ośrodku, PCPR korzysta ze strony internetowej Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  
  
Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 585 z projektu protokołu Nr 155/13              
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 1 października 2013 r. (w załączeniu). 
 
Ad. 4 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 listopada 2013 r. o godz. 1615.  
 

 
 
        Protokołowała:                 Przewodniczył: 
 
  Jolanta Wyszomirska            Jarosław Kozłowski 
 
 


