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Protokół Nr 53/14 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 15 stycznia 2014 r. 
 
 

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Rekreacji oraz Komisji 
Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku,                      
pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1900.                          
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności, jak również Pan Zbigniew Michalczyk – psycholog, specjalista terapii uzależnień.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Europejski raport narkotykowy c.d. 
2. Zakończenie obrad. 

 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1  
 

Prezes Fundacji Konstruktywnego Rozwoju Zbigniew Michalczyk zaprezentował 
członkom komisji wykład na temat substancji psychoaktywnych. Omówił również raport                    
z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 roku pod kątem używania 
alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Materiały w załączeniu do protokołu Nr 86/14 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny w dniu 15 stycznia 2014 r. 

 
Jeżeli chodzi o statystykę, to napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją 
psychoaktywną, po którą sięgają dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat. Obecnie pierwsze 
kontakty, inicjacja z alkoholem bądź papierosami odbywa się na poziomie 7 roku życia. 
Między 10 a 12 rokiem życia można mówić o pierwszych symptomach uzależnienia od 
alkoholu, powyżej 12 roku życia pojawiają się inne substancje psychoaktywne, najczęściej 
nielegalne typu: marihuana, dopalacze. Równolegle do procesu uzależnień od substancji 
chemicznych rozwinął się mało konstruktywny proces związany z uzależnieniami 
behawioralnymi (czynnościowymi). Już dziś trudno jest „oderwać” siedmioletnie dziecko od 
gier komputerowych, konsol. Biorąc pod uwagę stymulatory, po które najczęściej sięga 
młodzież z terenu powiatu otwockiego, to należy wskazać mefedron. Działanie  w/w 
substancji polega na ogromnej euforii, pobudzeniu, znacznie polepszonemu nastrojowi itp. 
 
Następnie Pan Michalczyk poinformował o placówkach leczenia uzależnień, które znajdują 
się na terenie powiatu. 
 
Placówki dla osób dorosłych 
 

1. Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
Poradnia dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu 
Otwock – Świder, ul. Mickiewicza 8 
Przychodnia Leczenia Uzależnienia realizuje: 

• program psychoterapii uzależnień od alkoholu, 
• program pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych, 
• oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu. 

 
2. Szpital Specjalistyczny MSW 

Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu 
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Otwock, ul. Prusa 1/3 
 

3. Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Osób Dorosłych Uzależnionych 
Karczew, ul. Anielin 2 
Terapia stacjonarna dla osób dorosłych zażywających środki psychoaktywne. 
 
 
Placówki dla Dzieci i Młodzieży 
 

1. Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 
Warszawa, ul. Dzielna 7 
Poradnia świadczy pomoc w zakresie: 

• terapii dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, 
• pracy z rodzinami i opiekunami dzieci używającej środków psychoaktywnych. 

 
2. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży 

Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 
Program terapii kierowany jest do dzieci i młodzieży używającej substancje psychoaktywne 
ze współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży.  
 

3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  „GONG” 
Józefów, ul. 3 Maja 127 
 
 
 Pan Michalczyk zwrócił uwagę, iż na terenie powiatu otwockiego brakuje poradni 
leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, najbliższa znajduje się w Warszawie.  
  
Ad. 2 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 
Załącznik: 

1) lista obecności. 
 

 
     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Honorata Tarnowska               Aneta Bartnicka  


