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RADY MIEJSKIEJ RUMI 
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w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi. 
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WPROWADZENIE 

WSTĘP  

Podstawowym dokumentem w zakresie planowania i wdrażania polityki społecznej 

na poziomie lokalnym jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

W tym dokumencie zostają wyznaczone najważniejsze kierunki działań w celu profilaktyki 

i przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom społecznym, jakie występują  na terenie 

danej gminy. Stworzenie strategii stanowi punkt odniesienia do opracowania innych, 

szczegółowych programów,  których  realizacja  ma  przyczyniać  się  do  rozwiązywania  

problemów  społecznych  oraz  wyrównania szans społecznych mieszkańców gminy.    

Niniejszy dokument stanowi kontynuację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, która była na bieżąco 

realizowana, a także monitorowana. Jako że perspektywa czasowa, jaką przyjęto w 

poprzednim dokumencie, upłynęła, stało się konieczne opracowanie i przyjęcie do realizacji 

nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na 

kolejne lata. 

Cele strategii polityki społecznej, zmierzające do stworzenia warunków integracji 

społecznej osobom z grup zagrożonych odrzuceniem społecznym, powstały w oparciu o: 

 identyfikację obecnych problemów gminy, 

 planowaną i konieczną wizję przyszłych problemów i zagrożeń, 

 kierunki działań zgodne z programem polityki prorodzinnej, przyjęte przez Radę 

Ministrów, podkreślające znaczenie podstawowej komórki społecznej oraz 

konieczność stwarzania szans dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie marginalizacji 

rodzin, 

 uwzględnienie priorytetów i kierunków działań zawartych w przepisach Unii 

Europejskiej. 

 

Materiałem wyjściowym do pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021- 2024 była analiza kwestii społecznych, w tym 

przede wszystkim problemy i potrzeby zgłaszane przez klientów ubiegających się o pomoc w 

ośrodku pomocy społecznej.   

Dane te zostały uzupełnione przez wyniki analiz prowadzonych przez inne jednostki 

samorządowe, w tym dane z przeprowadzonych ankiet.  

Przedmiotem diagnozy są poszczególne i charakterystyczne dla różnych grup społecznych 

problemy o najwyższym stopniu nasilenia takie jak np.: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, samotne wychowywanie dzieci, starość, przemoc, uzależnienia. 

Wymagają one podejmowania natychmiastowych, wszechstronnych działań w celu 

przeciwdziałania problemowym sytuacjom, poprawy warunków życia jednostek i rodzin, a 

także wyrównywania różnic socjalnych występujących w środowisku.  
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Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia 

przyczyni się do wdrożenia nowoczesnego modelu polityki społecznej. Strategia 

ukierunkowuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy społecznej 

a w szczególności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pełnienie aktywnej roli  

w budowaniu tego systemu.  

Zdiagnozowanie Strategii na wybranych grupach społecznych przez pryzmat działań 

strukturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji 

wielu osób, a także zaktywizowania wielu grup podlegających wykluczeniu społecznemu. 

Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji 

w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz poprawy 

życia osób w wieku poprodukcyjnym, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ubogich.  

Podejmowane działania powinny również oddziaływać na rynek zatrudnienia, mający 

powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości, a także pomoc osobom dotkniętym 

przez uzależnienia, przemoc, a przede wszystkim osobom ubogim. 

Na szczególne uwzględnienie zasługują rodziny, w których diagnozuje się problem 

opiekuńczo-wychowawczy i te, które borykają się z problemami związanymi 

z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą.  

Strategia jest instrumentem nowoczesnej polityki społecznej wdrażanej na poziomie 

lokalnym przez władze samorządowe, mającym pobudzać do aktywności organizacje, 

instytucje, środowiska działające w obszarze pomocy społecznej, rozwoju gospodarczego 

i społecznego gminy oraz całą społeczność lokalną. 

Cele i kierunki działań zawarte w Strategii, pozwalają na dotarcie do najbardziej 

potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych.  

Ważnym zadaniem jest skonstruowanie mechanizmów finansowych pozwalających 

na łączenie środków z różnych źródeł. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne 

sfery związanej z realizacją zadań opieki społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk 

społecznych takich jak  np.: patologie, ubóstwo, nieprawidłowości opiekuńczo- 

wychowawcze, przemoc czy przestępczość, a także uzależnienia, bezrobocie i bezdomność. 

W Strategii zarysowano możliwość współpracy dla rozwiązywania poszczególnych 

problemów natury społecznej.  

W ramach programowania strategicznego, wdrażania i oceny realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia wskazane jest 

zintegrowanie współpracy i wysiłków poszczególnych partnerów, włączenie nowych 

partnerów i instytucji, a także ponowne zdefiniowanie ról i zadań podmiotów, które realizują 

przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej. Dotyczy to władz samorządowych, instytucji 

i organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych.  

W ramach prac nad Strategią stworzono przejrzystą diagnozę grup i problemów 

społecznych, uwzględniającą specyfikę poszczególnych zjawisk społecznych, jak: ubóstwo, 

długotrwała choroba, niepełnosprawność, uzależnienie, problemy materialne, wielodzietność 

i problemy wychowawcze rodzin. 

Realizacja powyższych założeń i proces wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia zależeć będzie od efektywności i zdolności 

instytucji, organizacji i władz samorządowych, ale także od aktywności i zaangażowania osób 

zagrożonych wykluczeniem, które podejmą wysiłek na rzecz zmiany swojej sytuacji. 
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PODSTAWY NORMATYWNE STRATEGII 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Miejskiej Rumia na lata 2021-2024 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876), który w ramach zadań własnych gminy 

przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Wśród pozostałych aktów prawnych, które regulują treść strategii oraz wpływają 

na jej realizację należą w szczególności: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713,), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1492), 

 ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2365 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 821), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

111),   

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(tj. Dz.U. 2020 poz. 808), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 

poz. 218), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. 2020 

poz. 2050), 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1409), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

176), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 426), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2019 

poz. 2133), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057),  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2020 poz. 1327). 

 

Art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy z dnia 12 marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej 

nakłada  na  gminę obowiązek  opracowania  i  realizacji  strategii  rozwiązywania  
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problemów  społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów pomocy społecznej, 

profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,  których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka. Natomiast  art.  16b  podanej  Ustawy  określa  otwarty  

katalog  kluczowych  elementów,  które powinna  zawierać  strategia  rozwiązywania  

problemów  społecznych  w  gminie.  Są  to  w szczególności:   

 diagnoza sytuacji społecznej gminy,   

 prognoza zmian w zakresie objętym strategią,  

 określenie:  

 celów strategicznych projektowanych zmian,  

 kierunków niezbędnych działań,  

 sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,  

 wskaźników realizacji działań.  

  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2021-2024 jest zgodna z dokumentami strategicznymi z zakresu polityki społecznej 

opracowanymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Podstawowym programem w wymiarze  społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej jest 

„Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”. W dokumencie tym wskazano na duże znaczenie i konieczność 

współpracy państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform, 

w odpowiedzi na problemy, które związane są z globalizacją, starzeniem się społeczeństw 

oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. 

Instrumentami służącymi urzeczywistnieniu celów zawartych w Strategii Europa 2020 są 

Krajowe Programy Reform, opracowywane przez państwa członkowskie oraz inicjatywy 

przewodnie, przygotowywane przez KE, a realizowane na poziomie UE, państw 

członkowskich, regionalnym oraz lokalnym.  

Ponadto Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia 

na lata 2021-2024 jest zbieżna z postanowieniami następujących dokumentów opracowanych 

na szczeblu krajowym i regionalnym:  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030, 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,  

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2016-2020, 

 Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych na lata 2014-2020, 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030 (projekt),  
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 Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 

 

Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii uwzględniono również obowiązujące w 

2020 r. na obszarze Gminy Miejskiej Rumia dokumenty o charakterze lokalnym, jak:  

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 

w Powiecie Wejherowskim. 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2021 

w Powiecie Wejherowskim, 

 Program współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, 

 Strategia Rozwoju Miasta Rumi do 2030 r., 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 

 Program Rozwoju Kultury Gminy Miejskiej Rumia na lata 2013-2020 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY 

LOKALIZACJA 

Rumia to gmina miejska położona w północnej części Polski, na terenie województwa 

pomorskiego, przy zachodnich zalesionych stokach Pradoliny Kaszubskiej. Od północy 

miasto oddziela kanał Redy i tereny bagienne, tak zwane Mostowe Błota, od wschodu Kępa 

Oksywska, od południa natomiast Bagna Chylońskie.  

Rumia tworzy część aglomeracji trójmiejskiej. Od południa graniczy z Gdynią, od północy 

z Redą, a od wschodu z gminą wiejską Kosakowo. Administracyjnie Rumia, jako gmina 

miejska, należy do powiatu wejherowskiego. Powierzchnia miasta wynosi 32,86 km
2
. 

Rumia jest stosunkowo młodym miastem, którego struktura społeczno-przestrzenna 

ukształtowała się w pierwszej połowie XX wieku. Bliskie położenie Gdyni przyspieszyło 

rozwój Rumi w okresie międzywojennym. Formalnie miasto powstało w 1954 roku.  

Przez Rumię przebiega droga krajowa oraz magistrala kolejowa Gdańsk-Szczecin. 

Z centrum miasta do gdyńskiej bazy kontenerowej i terminalu promowego jest 8 km, morski 

port pasażerski oddalony jest o 11 km, a port lotniczy w Gdańsku - Rębiechowie o 24 km.  

Teren, na którym leży miasto w 44% pokrywają lasy, w tym trójmiejski Park 

Krajobrazowy, który zajmuje 7% powierzchni Rumi. Z uwagi na znaczne zalesienie 

powierzchni miasta posiada ono duże możliwości czynnej rekreacji. Dobre połączenia 

komunikacyjne 

z Trójmiastem i całym regionem sprawiają, że miasto stanowi bazę noclegową dla wycieczek 

w najbliższe okolice. W mieście działają hotele, znajduje się także schronisko młodzieżowe 

oraz schronisko sezonowe i liczne kwatery prywatne. 
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DEMOGRAFIA 

Według danych GUS (31.12.2019) Gmina Miejska Rumia liczy sobie 49 230 

mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 

liczba mieszkańców wzrosła o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz 

nieznacznie mniejszy 

od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Wykres 1. Piramida wieku mieszkańców Rumi, 2019  

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl/Rumia 

 

Mieszkańcy Rumi zawarli w 2019 roku 277 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom 

na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz 

znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów 

przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa 

pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju. 29,1% mieszkańców Rumi jest stanu 
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wolnego, 58,8% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% 

to wdowy/wdowcy. Gmina Miejska Rumia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 20. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,41 na 1000 mieszkańców Rumi. W 2019 roku 

urodziło się 487 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga 

noworodków to 3 492 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,52 i jest znacznie większy od średniej 

dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej 

dla całego kraju. 

 

 

Wykres 2. Stan cywilny mieszkańców Rumi  

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl/Rumia 
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SYTUACJA MIESZKANIOWA 

W 2019 roku w Gminie Miejskiej Rumia oddano do użytku 502 mieszkania. Na każdych 

1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie 

większa od wartości dla województwa pomorskiego (7.83) oraz znacznie większa od średniej 

dla całej Polski (5,40). Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Miejskiej Rumia to 18 234 

nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 372 mieszkań. Jest to wartość 

porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej 

dla całej Polski. 84,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,4% 

na mieszkania spółdzielcze, 7,4% jako cele indywidualne.  

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gminie Miejskiej Rumia 

to 2,99 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego 

oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Gminie Miejskiej Rumia 

to 66,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa 

pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej 

Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,86% mieszkań przyłączonych 

jest 

do wodociągu, 99,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,26% 

mieszkań posiada łazienkę, 93,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,23% z gazu 

sieciowego. 

Teren miejski Rumi zabudowany jest w dużej części budynkami jednorodzinnymi. 

Zauważalny jest również wzrost i rozwijające się budownictwo mieszkaniowe, m.in. poprzez:  

  budowę nowych domów jednorodzinnych,  

  realizację przez spółdzielnie budynków wielorodzinnych,  

  działalność deweloperów.  

 

Uchwałą nr XLVI/519/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2014 r. przyjęto 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Rumia na 

lata 2014-2018. Natomiast w dniu 29 sierpnia 2019 roku została podjęta Uchwała Nr 

X/148/2019 Rady Miejskiej Rumi w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia 

Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej Rumia. 

Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych stworzyło okazję do podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz tych 

osób, poprzez stworzenie na terenie Gminy Miejskiej Rumia placówki będącej odpowiedzią 

na zapotrzebowanie w tym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w 

pracach zespołu przygotowującego wniosek do programu. Opracowano diagnozę potrzeb i 

analizę sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. 
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OŚWIATA  

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny 11 327 mieszkańców Rumi jest w wieku 

potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 537 kobiet oraz 5 790 mężczyzn). Według 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie 

wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie 

zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców 

Rumi, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców 

zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego 

województwa pomorskiego mieszkańcy Rumi mają nieznacznie niższy poziom 

wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rumi największy odsetek ma wykształcenie 

podstawowe ukończone (22,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej 

mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (17,8%). 

 

Gmina Miejska Rumia jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, 

3 przedszkoli oraz 1 liceum ogólnokształcącego : 

 „Słoneczna Jedynka” przedszkole nr 1,  

 „Bajka” przedszkole nr 2,  

 Przedszkole pod Topolą,  

 Szkoła Podstawowa nr 1, 

 Szkoła Podstawowa nr 4, 

 Szkoła Podstawowa nr 6,  

 Szkoła Podstawowa nr 7, 

 Szkoła Podstawowa nr 8, 

 Szkoła Podstawowa nr 9 (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących),  

 Szkoła Podstawowa nr 10, 

 II Liceum Ogólnokształcące (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących); 

 

W roku 2019 na terenie Rumi działalność edukacyjną prowadziły również  24 placówki 

niepubliczne dotowane przez gminę (1 punkt przedszkolny, 1 integracyjny punkt 

przedszkolny, 3 terapeutyczne punkty przedszkolne, 16 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe) 

oraz 1 publiczna szkoła podstawowa, której organem prowadzącym nie jest jednostka 

samorządu terytorialnego. Ponadto na terenie Miasta Rumi funkcjonowały i funkcjonują 2 

Powiatowe Zespoły Szkół, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Ognisko Wychowawcze 

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wejherowski oraz 1 niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – dotowane przez Powiat 

Wejherowski. 

W dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Rumia, prowadzone są oddziały integracyjne. Proces integracji polega na umożliwianiu 

wszystkim uczniom, również z niepełnosprawnością, wspólnego uczęszczania do jednej 

klasy.  
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W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 6 funkcjonowało 21 oddziałów 

integracyjnych, do których uczęszczało 106 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W Szkole Podstawowej Nr 7 funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, 

do których uczęszczało 12 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdy 

taki oddział wspierany jest dodatkowo przez drugiego nauczyciela z kwalifikacjami do pracy 

z uczniem z niepełnosprawnością.  

Podsumowując, należy zauważyć, że na terenie Gminy Miejskiej Rumia dzieci w 

wieku szkolnym i przedszkolnym mają zapewniony dostęp do placówek edukacyjnych, 

zarówno samorządowych jak i niepublicznych. 

Z tym że sytuacja ta musi być stale monitorowana, a liczba oddziałów przedszkolnych 

powinna rosnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Brak przedszkoli ogranicza, bowiem możliwość 

szybkiego powrotu na rynek pracy młodym kobietom- matkom, co przyczynić się może 

do utrwalenia bezrobocia, długotrwałego bezrobocia, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego 

i powstawania różnych chorób somatycznych oraz depresji.  

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki 

w samorządowych placówkach w roku 2019 dokonywano napraw, remontów i modernizacji 

niezbędnych 

dla prawidłowego utrzymania budynków placówek oświatowych (wykonano m.in.: wymiany 

oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizację sieci komputerowej, 

malowanie pomieszczeń i sprzętów, wymiany rozdzielni głównej energii elektrycznej, 

rozdzielni pobocznej oraz kabla zasilającego). Prace te sfinansowano z dochodów własnych 

placówek oraz środków budżetowych Gminy Miejskiej Rumia.  

W celu zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym zmodernizowano 

i wyposażono sale w Szkołach Podstawowych Nr 7 i 8,  w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących oddano do użytku windę dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 

w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r. wybudowano place zabaw przy Szkołach 

Podstawowych Nr 4 i 8 oraz zespół boisk do gry w siatkówkę plażową przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących oraz dokonano modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.  

W celu poprawy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 zakupiono 

urządzenia do siłowni zewnętrznej.  

Inwestycje pokryte zostały ze środków budżetowych Gminy, Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności” oraz PEFRON-u.  

Ponadto ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Gminie Miejskiej 

Rumia zostały przyznane środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkołach 

Podstawowych Nr 4 i 7. Placówki te otrzymały również dofinansowanie  na zakup tablic 

interaktywnych wraz z wyposażeniem w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno 

- komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” . Z kolei w ramach programu 

wieloletniego  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” pozyskano wsparcie finansowe 

na zakup książek do bibliotek szkolnych  dla Szkół Podstawowych Nr 4, 10 i Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. 
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KULTURA I SPORT 

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 

2012 roku przyjęto Program Rozwoju Kultury Gminy Miejskiej Rumi na lata 2013 -

 2020. 

Program Rozwoju Kultury Gminy Miejskiej Rumi ma za zadanie objąć najważniejsze 

aspekty kultury oraz pozwolić na prowadzenie spójnej polityki kulturalnej w mieście. 

Najważniejsze cele warunkujące rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego 

to:  

 utrzymanie, podnoszenie poziomu i upowszechnianie działalności placówek kultury,  

 podwyższenie standardów bazy materialnej placówek kultury i rozrywki 

oraz jej modernizacja i rozbudowa stosownie do potrzeb,  

 tworzenie warunków do powstawania nowych placówek kultury,  

 utrzymanie sprawdzonych i organizacja nowych imprez kulturalnych,  

 inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej,  

 wspieranie działań zmierzających do rozwoju czytelnictwa i ochrony książki,  

 prowadzenie wielostronnej edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

edukacji regionalnej dzieci i młodzieży,  

 ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów 

zabytkowych i obiektów o wartościach zabytkowych oraz stanowisk 

archeologicznych,  

 wspieranie regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego.  

 

W mieście funkcjonują następujące instytucje kultury:  

 Miejski Dom Kultury – prowadzony przez gminę,  

 Miejska Biblioteka Publiczna z 3 filiami – prowadzona przez gminę,  

 Dom Kultury SM „Janowo” – prowadzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Janowo”,  

Ponadto działalność w dziedzinie kultury prowadzą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -

 prowadzony przez gminę oraz organizacje pozarządowe. Gmina wspiera finansowo Miejski 

Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Istnieje 

również możliwość pozyskiwania dotacji na finansowanie Domu Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo” oraz dla ngo, prowadzących działalność w zakresie kultury. 

Gmina dużą wagę przywiązuje do współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Od lat w ramach Otwartych Konkursów Ofert wspiera realizację szeregu działań związanych 

z szeroko pojętą kulturą. Organizacje Pozarządowe prowadzą działalność w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Są organizatorami lub współorganizatorami wielu 

ważnych imprez kulturalnych. Do nich można zaliczyć: Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego (w roku 2012 organizowany po raz XXIV) w jego 

ramach Konkurs Muzyki Organowej i Chóralnej, „Jarmark Kaszubski” – festyn rodzinny 

promujący kulturę kaszubską, „Świętojańskie Kolędowanie”, Festiwal Pieśni Maryjnych 
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w Hołdzie Janowi Pawłowi II, plenery malarskie „Barwy Rumi” i wiele innych 

Do organizacji o charakterze kulturalnym należą: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

Oddział Rumia, Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej 

im. Ks. Stanisława Ormińskiego, Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy św. Cecylia przy Parafii 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego., Chór „Lira” oraz Orkiestra Dęta przy Parafii 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, Świętojański Chór Mieszany 

oraz Orkiestra Świętojańska przy Parafii Św. Jana z Kęt, CARITAS im. Św. Siostry Faustyny 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Akcje Katolickie przy Rumskich Parafiach, Związek 

Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie „Pasjonat Rumia”. 

Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, 

wychowania poprzez sztukę, edukację kulturalną, turystykę, zbieractwo i kompletowanie 

dokumentów historycznych oraz wytworów kultury materialnej dotyczących miasta i regionu.  

Siedziba Miejskiego Domu Kultury mieści się w dworku z XIX wieku. Odrestaurowany 

budynek stanowi atrakcyjny obiekt społeczno-kulturalny. Głównym celem działalności 

placówki jest aktywizowanie i przygotowanie środowiska do uczestnictwa w kulturze 

oraz współtworzenie i upowszechnienie jej wartości. Odbywają się tu różne imprezy 

kulturalne oraz stałe zajęcia dla młodzieży i dorosłych. W placówce działają sekcje: 

historyczna, teatralna, plastyczna, scrabble. Członkowie sekcji plastycznej zdobywają 

nagrody i wyróżnienia 

w konkursach regionalnych i ogólnopolskich, natomiast scrabbliści czołowe miejsca 

w Mistrzostwach Polski i innych ponadregionalnych turniejach. Prowadzone są zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci oraz Dziecięcy Zespół Wokalny i Młodzieżowy Zespół Wokalny 

„Pjaw”. Dorośli swoje talenty muzyczne rozwijają w Zespole Wokalnym „Muzajka” 

oraz Chórze Kaszubskim „Rumianie”. 

Swoje zadania Miejski Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez:  

 organizowanie imprez własnych i zleconych,  

 rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców miasta,  

 organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,  

 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,  

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką,  

 współpracę z punktami informacji turystycznej  

 kompletowanie zbiorów dokumentów historycznych i wytworów kultury materialnej 

dotyczących miasta i regionu,  

 współpracę z organizacjami społecznymi,  

 tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

 współpracę z ośrodkami kultury, oświaty i parafiami działającymi na terenie miasta.  

 

Na terenie Gminy Miejskiej Rumia działa Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana 

Ceynowy. Biblioteka główna mieści się w odremontowanych wnętrzach dawnego budynku 

Dworca PKP przy ul. Starowiejskiej 2. Tak zwana „Stacja Kultura” jest główną siedzibą 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi i jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, 

która została otwarta na czynnym dworcu. Zapoczątkowała tym samym nowy trend 
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rewitalizacji dworców na cele kulturalne. Powstała z potrzeby uratowania zrujnowanego 

dworca kolejowego, a także poszerzenia bazy kulturalnej w Rumi. Dworcowy budynek, 

utrzymany w stylu modernizmu lat 50. XX wieku był wyjątkowo zaniedbany. Z zewnątrz 

został jedynie doczyszczony i odświeżony. Na potrzeby kolejowe pozostawiono zaledwie 20 

proc. powierzchni. Natomiast resztę obiektu o powierzchni 1,5 tys. m kw. zamieniono w 

rodzaj nowoczesnego centrum kultury, w którego centralnym miejscu mieści się 

wypożyczalnia 

dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi. Ponadto w obiekcie 

znajdują się: galeria, dwie sale konferencyjne, sala lustrzana, pracownia malarska, 

fotograficzna, ceramiczna oraz komiksowa. Stacja Kultura poza działalnością biblioteczną 

organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne. Odbywają się tu spotkania autorskie, 

zapraszani są znakomici goście ze świata sztuki, nauki i kultury. Organizowane są 

konferencje, koncerty, festiwale, wernisaże, wystawy, warsztaty: teatralne, plastyczne, 

taneczne czy fotograficzne, oraz rozmaite zajęcia dla dzieci i seniorów. Dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom architektonicznym, wyjątkowej estetce i funkcjonalności Stacja Kultura 

zyskała uznanie mieszkańców, a także jurorów konkursów krajowych i zagranicznych. 

Społeczny charakter przemiany miejsca, przyjazny i otwarty stosunek do czytelników, bogata 

oferta edukacyjna 

i kulturalna współtworzona przez mieszkańców sprawiają, że Stacja Kultura notuje 

rekordowy wzrost liczby czytelników i odwiedzin. 

W skład biblioteki wchodzi 3 filie. Placówki obsługują ponad 8 tys. czytelników, 

a dysponuje ponad 90-tysięcznymi księgozbiorami.  

Jak informuje GUS, w 2019 ww. domy kultury i biblioteka publiczna zorganizowały 

ogółem 153 imprezy, w których wzięło udział 2. 830 osób, w tym: 

 wystawy: 10 (uczestnicy: 850)  

 festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 3 580)  

 koncerty: 32 (uczestnicy: 7 035)  

 prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 2 405)  

 imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 730)  

 konkursy: 13 (uczestnicy: 880)  

 pokazy teatralne: 45 (uczestnicy: 5 350) 

Według danych z 2019 w Rumi działało 1 kino posiadające 5 sal z 825 miejscami 

na widowni. Odbyło się 8 526 seansów, na które przyszło 328 729 widzów, w tym 2 023 

seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 88 384 widzów. Wśród obiektów 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz 

budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

Wydatki zrealizowane z budżetu Miasta w ramach działań kulturalnych i ochrony 

dziedzictwa narodowego wyniosły w 2019 r.: 3 320 995,48 zł. Organizacjom 

pozarządowym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano w 2019 r. 

dotację w kwocie 99 920,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury wyniosła 

w 2019 r.: 

1 212 000,00 zł, a dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. 
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1 827 812,00 zł 

W Rumi działa ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka 

organizacyjna gminy. Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań własnych 

Gminy Miejskiej Rumia z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Do zadań MOSiR 

należy w szczególności: 

 upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez 

współpracę z podmiotami 

 prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność, 

 udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej, 

 dbanie o bazę sportowa i rekreacyjną podlegającą MOSiR, prowadzenie działalności 

eksploatacyjno-remontowej 

 na obiektach, w tym wydzierżawianie i wynajmowanie na cele sportowo – rekreacyjne, 

 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, widowiskowych, także o charakterze 

masowym, w tym zapewnienie 

 prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR 

imprez, 

 rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców miasta, 

 promocja sportu, zwłaszcza wśród młodzieży, 

 propagowanie i promowanie edukacji sportowej, 

 udostępnienie obiektów dla zorganizowania imprez przez inne podmioty, 

 sportowa promocja miasta, 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej, 

 współpraca z klubami sportowymi w zakresie szkolenia sportowego i organizacji imprez 

sportowo–rekreacyjnych, 

 prowadzenie działalności w zakresie: usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowo 

–turystycznego, 

 usług parkingowych, ścieżek zdrowia, lodowisk i krytej pływalni, 

 administrowanie słupami ogłoszeniowymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Rumi, 

 prowadzenie usług reklamowych, 

 prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej i profilaktyczno-wychowawczej 

w zakresie przeciwdziałania 

 alkoholizmowi i narkomanii dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk 

zagrożonych uzależnieniami, 

 działalność na rzecz rozwoju turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej. 

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo na trwałe wpisuje się w krajobraz 

instytucji kultury działających w Mieście. Jest to miejsce różnych imprez kulturalnych oraz 

stałych zajęć dla młodzieży i dorosłych. DK jest organizatorem takich imprez jak: 

koncerty, recitale, festyny plenerowe, spotkania autorskie, rodzinne spotkania teatralne, 

przeglądy teatralne, wystawy. Do najważniejszych imprez możemy zaliczyć festyny w 

Parku 

przy ul. Filtrowej: np. Dzień Uśmiechu, Janowska Biesiada, Sobótka - „Strażacki Festyn 

z Pompą” oraz imprezy w siedzibie DK: Kaszubska Niedziela w Janowie, Finał Wielkiej 
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Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Wydatki z budżetu miasta zrealizowane w ramach kultury fizycznej i sportu 

w 2019 r. osiągnęły poziom 6 398 311,59 zł. Wartość dotacji przekazanej klubom 

i stowarzyszeniom sportowym w 2019 r.:660 430,60 zł. Wartość inwestycji 

zrealizowanych w ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.: 861 637,80 zł, w tym: 

zakup maszyny 

do czyszczenia podłóg hali oraz samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji - 111.701,80 zł przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych MOSiR 

- 699.936 zł. 

RYNEK PRACY 

W Rumi na 1000 mieszkańców pracuje 151osób. 58,3% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 41,7% mężczyźni.  

Bezrobocie rejestrowane w Rumi wynosiło w 2019 roku 4,4% (6,1% wśród kobiet i 

2,9% wśród mężczyzn).  

Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całego województwa 

pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.  

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rumi wynosiło 

4 046,77 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w Polsce.  

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi 5 650 osób wyjeżdża do pracy 

do innych miast, a 1 986 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak, więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 664.  

12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,5% w przemyśle i budownictwie, a 

22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Do grup społecznych wymagających wsparcia określonych, jako grupy ryzyka należą: 

 bezrobotni do 25 roku życia, 

 bezrobotni długotrwale, 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 

 bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, 

 bezrobotni niepełnosprawni. 

 

Dzielnicą miasta, która zmaga się miedzy innymi ze sporym bezrobociem jest Zagórze.  
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W celu aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców zostały utworzone w tej części 

miasta; 

  Klub Integracji Społecznej Zagórze (KIS)  

  Centrum Usług Społecznych Zagórze (CUS).  

 

Osoby objęte wsparciem KIS-u korzystają m.in. z usług psychologa, prawnika i doradcy 

zawodowego. Do tej pory ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej przeszło kilkadziesiąt 

osób, z czego 14 znalazło pracę, kolejnych 14 aktywnie jej poszukuje, a 8 odbywa staż 

zawodowy.  Ponadto w ramach Klubu funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę dzieciom 

w wieku od 3 do 10 lat. 

CUS oferuje wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora, ratownika 

medycznego i asystenta rodziny. Dodatkowo w godzinach popołudniowych funkcjonuje 

prowadzony 

przez harcerzy klub młodzieżowy, gdzie dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i 

wspólnie spędzają czas. Do tej pory z tej formy wsparcia skorzystało ponad 20 rodzin, co 

stanowi połowę docelowej liczby odbiorców. 

Wykres 3.Szacunkowa stopa bezrobocia w Rumi (2004-2019) 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY 

Na terenie Gminy Miejskiej Rumia działa ponad 120 organizacji 

pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Stanowią one świetne 

zaplecze 

do podejmowania wraz z samorządem lokalnym działań na rzecz aktywności społecznej 

mieszkańców oraz zaspokojenia ich potrzeb egzystencjalno-bytowych.  

Z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa działania podejmowane przez organizacje 

pozarządowe przyczyniają się do aktywizacji społeczeństwa, służą rozwoju własnemu 

jednostki oraz minimalizują marginalizację społeczną.  

Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych działających na 

terenie Gminy Miejskiej Rumia.  

Tabela 1. Wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Rumia  

Lp.  Nazwa Adres Miasto 

1. Akademia Piłki Siatkowej  Mickiewicza 49 84-230 Rumia  

2. Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto  Mickiewicza 49  84-230 Rumia  

3. Akcja Katolicka Oddz. Przy Parafii NMP WW  Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

4. 

Akcja Katolicka Oddz. Przy Parafii Podwyższenia 

Krzyża Św.  Kościelna 20 84-230 Rumia  

5. 

Akcja Katolicka Oddz. Przy Parafii św. Józefa i św. 

Judy Tadeusza Podgórna 1  84-230 Rumia  

6. 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Warsztat Terapii 

Zajęciowej i Dom Dziennego Pobytu ks. L. Gierosa 8a  84-230 Rumia  

7. Cech Rzemiosł Różnych  Dąbrowskiego  84-230 Rumia  

8. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenia Edukacyjne 

JONATAN Nagietkowa 2  84-230 Rumia  

9. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne - 

"JORDAN"  Nagietkowa 2  84-230 Rumia  

10. 

Fundacja - POLISH CUNCIL OF HIGHER 

EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP 

PROMOTION BOARD Gdańska 14/80 84-230 Rumia  

11. Fundacja "Bądź Zmianą"  Pomorska 1a/26 84-230 Rumia  

12. Fundacja "SŁOWO"  Derdowskiego 23 84-230 Rumia  
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13. Fundacja "STARFIT" Dla Sportu i Zdrowia  Łąkowa 28d/2 84-230 Rumia  

14. Fundacja AB INITIO Grunwaldzka 53/1 84-230 Rumia  

15. Fundacja DOBROCZYŃCA  Gdańska 20/1 84-230 Rumia  

16. Fundacja FOR DREAM Starowiejska 2    84-230 Rumia  

17. Fundacja Mamy Rumianki  Chodkiewicza 5a  84-230 Rumia  

18. Fundacja MINDS  Dokerów 22 84-230 Rumia  

19. 

Fundacja Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z 

Niepełnosprawnością Jedność, Godność, Prca Zakole 1 84-230 Rumia  

20. Fundacja Nauki Polskiej  Poznańska 14/41 84-230 Rumia  

21. Fundacja Nowa Europa  Pułaskiego 31  84-230 Rumia  

22. Fundacja NZOZ Przychodnia Biała Rzeka  Chełmońskiego 58/60 84-230 Rumia  

23. Fundacja POLSKA FALA  Śląska 3/10 84-230 Rumia  

24. Fundacja Pomagam Kielecka 2b/12 84-230 Rumia  

25. 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym 

"KAWAŁEK NIEBA" Poznańska 14/8 84-230 Rumia  

26. Fundacja Pomocy i Kształtowania Kuźnia  Torowa 2/2 84-230 Rumia  

27. Fundacja Pomocy Postpenitencjarnej CZES  Starowiejska 4d 84-230 Rumia  

28. Fundacja Pomysłodalnia  Ks. Ormińskiego 61  84-230 Rumia  

29. Fundacja Promocji Patriotyzmu "Herbowi"  Poznańska 12/30 84-230 Rumia  

30. Fundacja Rodu Trawackich  Mickiewicza 11/2 84-230 Rumia  

31. Fundacja Teraźniejszość Przeszłości  Broniewskiego 7 84-230 Rumia  

32. Fundacja Wspierania "Razem Po Sukces"  Pułaskiego 31  84-230 Rumia  

33. Fundacja Żyć Inaczej Kalinowa 7 84-230 Rumia  

34. 

Gminny Związek Rolników i Kółek Rolniczych w 

Wejherowie  Grunwaldzka 33 84-230 Rumia  

35. Grupa Taneczna EMBI  Pomorska 11 84-230 Rumia  

36. Klub Sportowy Floorball Team Rumia Krakowska 10/30  84-230 Rumia  

37. Klub Sportowy Karate SAKURA  Gdańska 14/65  84-230 Rumia  

38. 

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. S. Ormińskiego Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

39. Kółko Rolnicze w Rumi  Cegielniana 1/1 84-230 Rumia  

40. Miejski Klub Brydża Sportowego  Pomorska 11 84-230 Rumia  

41. Miejski Klub Sportowy ORKAN Rumia Mickiewicza 43  84-230 Rumia  
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42. 

Obywatelskie Stowarzyszenie Praw Człowieka 

Edukacji Ekonomiczno-Prawniczej "SAKR" Pomorska 29/65 84-230 Rumia  

43. Ochotnicza Straż Pożarna w Rumi  Plac Kaszubski 1 84-230 Rumia  

44. Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej "ORZEŁ" Mickiewicza 43  84-230 Rumia  

45. 

Oratorium pw. Św. Dominika Savio przy Parafii pw. 

NMP WW Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

46. 

Oratorium pw. Św. Michał Archanioła przy Parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Św. Kościelna 20 84-230 Rumia  

47. Orkiestra Dęta przy Parafii NMP WW  Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

48. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Oddz. Miejski Rumia Mickiewicza 19 84-230 Rumia  

49. 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, 

Zarząd Oddziału PL-072 Lipowa 53 84-230 Rumia  

50. 

Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie "Bażant" 

Rumia  Mickiewicza 19  84-230 Rumia  

52. Polski Związek Wędkarski Koło Rumia  Mickiewicza 19 84-230 Rumia  

53. Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck Kwiatowa 20 84-230 Rumia  

54. Pomorska Fundacja Aktywności Społecznej "MY"  Kazimierska 12f 84-230 Rumia  

55. Pomorska Fundacja Kreatywne Marzenia  Ceynowy 20 84-230 Rumia  

56. Rugby Club Arka Rumia  Baczyńskiego 6 84-230 Rumia  

57. Rumski Klub Sportowy  Mickiewicza 43  84-230 Rumia  

58. 

Rumski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i 

Drobiu Ozdobnego Kilińskiego 18 84-230 Rumia  

59. Rumskie Centrum Wolontariatu  Stoczniowców 7   84-230 Rumia  

60. Salezjańska Fundacja "ZWIASTOWANIE"  Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

61. 

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 

Piła, O/Rumia   84-230 Rumia  

62. Stowarzyszenie "AMAZONKI" Rumia Mickiewicza 19  84-230 Rumia  

64. Stowarzyszenie "Narodowa Rumia"  Kościuszki 29  84-230 Rumia  

65. Stowarzyszenie "NASZA RUMIA" Włókiennicza 14 a 84-230 Rumia  

66. Stowarzyszenie "Pomóż Sąsiadowi"   Stoczniowców 7 a  84-230 Rumia  

67. Stowarzyszenie Artystów "PASJONAT" Wejhera 3/2 84-230 Rumia  

68. Stowarzyszenie AXEL COMPUTER TAXI w Rumi Sobieskiego 23  84-230 Rumia  

69. Stowarzyszenie BEE ENTERTAINMENT Różana 22 a  84-230 Rumia  

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 25



 

  

  

St
ro

n
a2

5
 

70. 

Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjańskich 

Inspektorii św. Wojciecha w Rumi  Świętojańska  84-230 Rumia  

71. Stowarzyszenie Chorągiew Wejhera 3 Maja  20/27 84-230 Rumia  

72. Stowarzyszenie Chór "LIRA" im. Ks. S. Ormińskiego  Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

73. Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem  Łąkowa 9 84-230 Rumia  

74. 

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława 

X Bukowa 17 84-230 Rumia  

75. Stowarzyszenie Echo Taxi w Rumi  Starowiejska 2 lok. P I 84-230 Rumia  

76. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALFA"  Starowiejska 46  84-230 Rumia  

77. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Sharks Gdańska 17 A  84-230 Rumia  

78. 

Stowarzyszenie Kupców i Producentów Targowiska 

Rumia  Okrzei 3 84-230 Rumia  

79. Stowarzyszenie Kupców Rumskich  Tysiąclecia 55 84-230 Rumia  

80. 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej "SALOS" Kościelna 20 84-230 Rumia  

81. 

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki 

"WŁÓCZYKIJ" Żeromskiego 5 84-230 Rumia  

82. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin 

Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 

"SPINACZ" Gdańska 2 84-230 Rumia  

83. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ewangelizacji i Krzewienia 

Kultury Chrześcijańskiej "Bogu Chwała"  Dąbrowskiego 53/4  84-230 Rumia  

84. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznościom 

Lokalnym "KONTAKT" Poznańska 8/47  84-230 Rumia  

85. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Prawa 

Spółdzielczego  Wrocławska 31/55 84-230 Rumia  

86. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"  Stoczniowców 7 84-230 Rumia  

87. 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców 

Ojczyzny im. Gen. W. Andersa Koło w Rumi  Mickiewicza 19 84-230 Rumia  

88. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

"PRZYSTANEK" Wejhera 5/2  84-230 Rumia  

89. 

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Korupcji, 

Niegospodarności, Obrony Praw Człowieka "EFAS"  Towarowa 5/3 84-230 Rumia  

90. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły w 

Rumi Kujawska 8 a  84-230 Rumia  

91. 

Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Rumi "Integracja z sercem" 

Szkoła Podstawowa Nr 

6 Sienkiewicza 30 84-230 Rumia  
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93. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii św. 

Jana z Kęt Stoczniowców 23  84-230 Rumia  

94. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar "GRUDZIEŃ 70" Sienkiewicza 73  84-230 Rumia  

95. Stowarzyszenie Romów "DOFA"  Towarowa 5/2  84-230 Rumia  

96. 

Stowarzyszenie Ruch Obywatelski  "TERAZ 

RUMIA"  Dywizji WP 16  84-230 Rumia  

97. 

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  Mickiewicza 19  84-230 Rumia  

98. 

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Pomoc 

Osobom Niepełnosprawnym - DUET" Grunwaldzka 59  84-230 Rumia  

99. Stowarzyszenie Tańca SPIN  Mickiewicza 49 84-230 Rumia  

100. 

Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji 

Hisrorycznych  Hallera 7/1 84-230 Rumia  

101. Stowarzyszenie Wędkarskie "Żarnowiec" Herberta 8 84-230 Rumia  

102. 

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich - 

Punkt Charytatywny przy Parafii NMP WW Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

103. 

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich - 

Punkt Charytatywny przy Parafii Podwyższenia 

Krzyża Św.  Kościelna 20 84-230 Rumia  

104. 

Świętojański Chór Mieszany przy Parafii św. Jana z 

Kęt Stoczniowcóa 23 84-230 Rumia  

105. Taneczny Klub Sportowy "CREATIVE DANCE" Gdyńska 47 84-230 Rumia  

106. TKKF Ognisko "SENIOR"  Mickiewicza 19  84-230 Rumia  

107. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Rumi 

Miejska Biblioteka 

Publiczna ul. 

Pomorska 11 84-230 Rumia  

108. 

Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy 

"INTEGRUS" Sienkiewicza 30  84-230 Rumia  

109. Uczniowski Klub Sportowy "DELFIN"  

Ekologiczna Szkoła 

Społeczna ul. 

Kujawska 8a 84-230 Rumia  

110. Uczniowski Klub Sportowy "EKOLOG"  

Ekologiczna Szkoła 

Społeczna ul. 

Kujawska 8a 84-230 Rumia  

111. Uczniowski Klub Sportowy "MASTA DANCE" Królowej Jadwigi 4  84-230 Rumia  

112. Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"  

Gimnazjum Nr 4 w 

Rumi ul. Batorego 29  84-230 Rumia  
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113. Uczniowski Klub Sportowy "Tri-Team"  Tkacka 9 84-230 Rumia  

114. 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi Stoczniowców 6 84-230 Rumia  

115. Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia  Kościelna 20 84-230 Rumia  

116. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Rumi Mickiewicza 19 a 84-230 Rumia  

117. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 

Hufiec Rumia Włókiennicza 14 a 84-230 Rumia  

118. 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 

Pomorski Obwód Wejherowski  Zator Przytockiego 4  84-230 Rumia  

119. Związek Inwalidów Wojennych Koło w Rumi  Mickiewicza 19 84-230 Rumia  

120. 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie Rumia Mickiewicza 19 84-230 Rumia  

121. Związek Zawodowy Pracowników UM  Sobieskiego 7 84-230 Rumia  

122. 

Parafia Rzym-Kat pw. Św. Józefa i św. Judy 

Tadeusza w Rumi Podgórna 1  84-230 Rumia  

123. Parafia Rzym-Kat pw. Podwyższenia Krzyża Św. Kościelna 20 84-230 Rumia  

124. Parafia NMP WW  Dąbrowskiego 26  84-230 Rumia  

125. Parafia pw. Św. Jana z Kęt  Stoczniowców  84-230 Rumia  

126. Parafia pw. Bł. E. Bojanowskiego  Bojanowskiego 1  84-230 Rumia  

MIASTO RUMIA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH SAMORZĄDOWYCH 

Gmina Miejska Rumia przynależy do struktur i działa w następujących związkach 

oraz stowarzyszeniach samorządowych: 

 Związek Miast Polskich - zrzesza 311 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej 

ludności kraju. Misją Związku jest wspieranie polskich miast w działaniach 

na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk 

nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.  

 Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot - to stowarzyszenie 56 gmin, miast 

i powiatów o łącznej powierzchni 6,7 tys. km2, w których mieszka ponad 1,5 mln 

mieszkańców. Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, 

które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców.  

 Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” - jest formą partnerstwa 

regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji 

działających 

na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego 

oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie. 
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 Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” - do stowarzyszenia prócz 

Miasta Rumia należy również Wejherowo i Reda, które współpracują w ramach 

stowarzyszenia 

na polu wydarzeń kulturalno-sportowych, inwestycji, funduszy unijnych, promocji 

oraz wymianie doświadczeń.  

 Komunalny Związek „Doliny Redy i Chylonki” - Miasto waz z innymi siedmioma 

jednostkami tj. Gdynią, Redą, Kosakowem, Sopotem, Szemudem, a także z Miastem 

Wejherowo i Gminą Wejherowo należy do międzygminnego Komunalnego Związku 

„Dolina Redy i Chylonki”, którego nadrzędnym celem jest wykonywanie zadań z zakresu 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

bytowych i przemysłowych, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki 

zasobami wodnymi, ciepłownictwa, utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony 

środowiska, a także edukacji.  

 Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej - w skład związku 

wchodzą oprócz wskazanych powyżej gmin, również Gdańsk, Kolbudy, Luzino, Pruszcz 

Gdański oraz Żukowo. Misją związku jest kształtowanie wspólnej polityki 

komunikacyjnej 

i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu 

biletowego oraz organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

 

W ramach przynależności do związków i stowarzyszeń Miasto w 2019 roku 

wydatkowało 206.810,33 zł. 

STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Początki Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięgają 2004 roku. We wrześniu tego 

roku, przy okazji uroczystego otwarcia Biura Senatorskiego Edmunda Wittbrodta, w Domu 

Handlowym „Abraham” w Rumi, miało miejsce spotkanie prof. dr. hab. inż. Edmunda 

Wittbrodta z burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak i wiceburmistrz Iwoną Romanowską. 

Prof. Wittbrodt zaproponował utworzenie – na początek mniej formalnego, na próbę 

– „uniwersytetu dla osób starszych”. Propozycja została w pełni zaaprobowana 

przez burmistrza. Postanowiono organizować regularne wykłady prowadzone 

przez profesorów, nauczycieli akademickich uczelni Wybrzeża, zapraszanych 

przez prof. Edmunda Wittbrodta, pod patronatem i przy wsparciu Miasta Rumia. Burmistrz 

Miasta zaproponowała, aby wykłady odbywały się w Szkole Podstawowej nr 9, 

przy ul. Stoczniowców 6. Osobą bezpośrednio opiekującą się uniwersytetem była pani 

naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Anna Czyżewska. 

Wkład inaugurujący działalność uniwersytetu, odbył się 6 listopada 2004 roku. Wykład 

poprowadził prof. Edmund Wittbrodt, senator RP i ówczesny członek Konwentu 

Europejskiego, który mówił o „Przyszłości Unii Europejskiej”. W latach 2004-2008 

wszystkie wykłady prowadzone były społecznie przez gości zapraszanych przez prof. 

Edmunda Wittbrodta. Wśród wykładowców byli między innymi: byli i aktualni rektorzy 
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uczelni wyższych (prof. Edmund Wittbrodt, prof. Aleksander Kołodziejczyk, prof. Marcin 

Pliński, prof. Halina Piłkarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski), laureaci prestiżowych 

nagród naukowych (laureaci naukowej nagrody miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, tzw. 

gdańskiego Nobla: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Józef Borzyszkowski, prof. Janusz Limon), 

dyrektorzy instytucji kultury Wybrzeża (Barbara Żurowska-Sutt, Włodzimierz Nawotka, prof. 

Roman Perucki), czy też osoby wywodzące się lub aktualnie mieszkające w Rumi (w ramach 

„Cyklu rumskiego”: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Krystyna Dziworska, prof. Danuta Neider, 

prof. Leon Murawski, prof. Jan Szantyr, ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Halina Piłkarek 

-Jankowska, prof. Jan Drwal). W ramach uniwersytetu prowadzone były nie tylko wykłady,  

ale również lektoraty, warsztaty, zajęcia fizyczne. W kolejnych latach tego okresu w 

wykładach uczestniczyło średnio: 2004/2005 – 81 osób, 2005/2006 – 40 osób, 2006/2007 – 

42 osoby, 2007/2008 – 78 osób. 

Nowy okres funkcjonowania Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął się 

w 2008 roku. Powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Rumski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku”, organizacja pozarządowa, z misją świadczenia usług na rzecz osób starszych. 

Stowarzyszenie, jako osoba prawna, miało możliwość ubiegania się o środki finansowe 

wspierające działalność uniwersytetu. Była to sytuacja wyjątkowa, jak na powstające w tym 

okresie liczne uniwersytety trzeciego wieku, które miały zapewnione finansowanie. Stawiała 

na samodzielność i aktywność członków Stowarzyszenia – słuchaczy Uniwersytetu. 

Powołany został Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa Uniwersytetu. Do pierwszego 

Zarządu  weszli: Teresa Zielińska, Renata Grzesiak, Halina Morawska, Krystyna Tylor i Lidia 

Kostrzewa. Radę Programową zaś tworzyli: prof. Edmund Wittbrodt – przewodniczący,  

prof. Krystyna Dziworska, prof. Halina Piekarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski,  

dr Bogusław Breza, Jerzy Hoppe, Janina Staszewska, Jolanta Orzołek, Maciej Tamkun, Iwona 

Romanowska, Ludwik Bach. Opracowane zostało logo oraz przygotowane indeksy,  

których drukowanie wziął na siebie prof. Wittbrodt. 

W ramach Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kontynuowano prowadzenie 

wykładów, lektoratów, warsztatów i zajęć rekreacyjnych. Dotyczyły one zagadnień zdrowia, 

kultury, problematyki europejskiej, edukacji, klimatu, środowiska, religii. Z okazji 55-tej 

rocznicy nadania praw miejskich Rumi zorganizowano specjalne spotkanie z rumskimi 

twórcami kultury i sztuki (malarzami, pisarzami, poetami, muzykami). Cieszyły się one 

wielkim zainteresowaniem. Słuchacze także podejmowali własne inicjatywy  

poprzez np.: namalowanie na warsztatach licznych obrazów przedstawiających rumskie 

kapliczki i zabytki, z których wykonano duży obraz Kolaż, darując ten obraz władzom miasta. 

Inni słuchacze – warsztatów literackich wykonali zbiorowe opracowanie dotyczące ich 

wieloletniego życia w mieście w postaci listów, reportaży, wywiadów, artykułów. Wydano je 

pod wspólnym tytułem „Pasje rumskich seniorów”. Przekazano je również władzom miasta. 

Podejmowane inicjatywy wyzwalały aktywność nie tylko mieszkańców Rumi, ale także 

miejscowości ościennych: Koleczkowa, Mechelinek, Dębogórza, Kosakowa, a nawet Gdyni. 

Zarząd Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku występował z wnioskami  

o finansowanie swojej działalności do Urzędu Miasta Rumia, Starostwa Powiatu 

Wejherowskiego, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Uzyskane środki 

pozwoliły na istotne rozszerzanie działalności i lepsze spełnianie oczekiwań słuchaczy. W 

tym okresie liczba słuchaczy wzrosła i wynosi około 200. 
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W 2012 roku patronat nad Rumskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przejęła 

Politechnika Gdańska oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie. Osobami 

reprezentującymi te uczelnie byli: prof. Edmund Wittbrodt oraz prof. Jerzy Cyberski
1
 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

W 2019 roku w Rumi stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe)  

741 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,13 

przestępstw. Porównując jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 

pomorskiego.   

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem  

w Rumi wynosi 66,20% i jest porównywalny do wskaźnika wykrywalności dla województwa 

pomorskiego.  

W Rumi najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym, w których skład 

wchodzą kradzieże, rozboje, włamania, gwałty i wymuszenia - 10,42 (wykrywalność 59%)  

oraz przeciwko mieniu - 7,87 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano 

przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,74 (68%), drogowe - 1,40 (98%) oraz 

przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (89%). Z danych Komisariatu Policji w Rumi przestępstwa 

pod wpływem środków odurzających w temacie prowadzenia pojazdów na drodze publicznej 

po spożyciu alkoholu wyniosły w 2019r. 43 zdarzenia, co było spadkiem względem roku 

wcześniejszego 

- 52 zdarzeń. Liczba wypadków pod wpływem alkoholu wyniosła 11. Zatrzymano  

do wytrzeźwienia 63 osoby to mniej niż w 2018r- 78 osób. W przypadku zakłócenia porządku 

publicznego Policja w 2019r. interweniowała 62 razy, w sprawie kradzieży mienia 115 razy, 

kradzieży z włamaniem 73 razy. Natomiast w sprawie znęcania się nad rodziną Policja 

wszczęła 31 spraw, a w problemie przemocy w rodzinie interweniowała 2287razy. 

Co na przestrzeni lat jest liczbą najwyższą i rosnącą.  

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta w 2019 r.: 

o zakupiono i zamontowano na terenie miasta dwie syreny alarmowe; 

o zamontowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i ul. 

Wybickiego; 

o przebudowano skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Różaną; 

o przebudowano skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Kosynierów; 

o zamontowano dodatkowe oświetlenie uliczne (wiele lokalizacji); 

o zmodernizowano chodniki. 

 

 

                                                             
1
 Informacje zaczerpnięto z oficjalnej strony Stowarzyszenia https://www.utw-rumia.pl/. 
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Wykres 4. Przestępczość w Rumi (2012-2019) 

 
 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja, Straż Pożarna oraz Straż Miejska. 

W 2019 r. Miasto Komendzie Wojewódzkiej Policji przekazano 107.395,43 zł na: 

 nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rumi z okazji Dnia Policji (5.000 zł); 

 dofinansowanie realizacji profilaktyki społecznej (2.395,43 zł); 

 modernizację budynku Komisariatu Policji w Rumi (100.000,00 zł). 

W ramach funkcjonowania OSP w 2019 r. wydatkowano kwotę 31.173,84 zł. Środki 

wykorzystano m. in. na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP, opłaty  

za wynajem boiska na hali MOSiR do ćwiczeń, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP 

Rumia za udział w szkoleniu oraz zakup umundurowania dla strażaków z OSP Rumia. 

Ponadto przekazano 24.000,00 zł Państwowej Straży Pożarnej, w tym 4.000,00 zł dla 

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z 

zanieczyszczeniami środowiska oraz 20.000,00 zł na zakup sprzętu do ratownictwa 

technicznego – kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, z 

przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Nad bezpieczeństwem 

mieszkańców czuwa również Straż Miejska, na funkcjonowanie której Miasto w 2019 r. 

wydatkowało 2.310.805,42 zł,  

przy czym znacząca część wydatków stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 

Zakupiony zostały również drobny sprzęt i wyposażenie komendy, tj. materiały biurowe, 

paliwo, akcesoria komputerowe, karmy i akcesoria dla psów służbowych, program 

antywirusowy, umundurowania strażników. Wpływy z tytułu mandatów opiewały  

zaś na wartość 85.946,07 zł, należy mieć jednak na względzie, iż wykonując swoje zadania  

w okresie działalności Straż Miejska stawiała także na oddziaływanie wychowawcze, stosując 
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pouczenia oraz wystąpienia do mieszkańców i instytucji celem poprawy porządku 

publicznego. 

 

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Z PERSPEKTYWY 

DZIAŁAŃ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

Zadania Gminy Miejskiej Rumia z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej (MOPS) z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi. MOPS jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miejskiej w Rumi, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą 

jako wyodrębniona jednostka budżetowa. 

Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta. 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał rady gminy, 

zarządzeń Burmistrza Miasta Rumia, Statutu oraz zarządzeń dyrektora Ośrodka. Zasady 

przyznawania pomocy określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ze zm., 

według której „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem 

jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.  

W myśl Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi do zadań 

realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: 

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej; 

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego; 

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 
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uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia; 

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 

9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującą 

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10. Praca socjalna; 

11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i autystycznymi; 

12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

14. Dożywianie dzieci; 

15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

18. Racjonalne gospodarowanie środkami otrzymanymi na utrzymanie Ośrodka, 

w tym środkami na wynagrodzenia pracowników; 

19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

20. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

21. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

22. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

23. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

24. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

25. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

26. Prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 

i opiekuńczych; 

27. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych; 

28. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata; 

29. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

30. Zadania przewidziane przepisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej polegające w szczególności na: 

a. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 
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b. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

c. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

d. podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny, 

e. pomocy w integracji rodziny, 

f. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

g. dążeniu do reintegracji rodziny, 

h. zapewnieniu pomocy przez asystenta rodziny, 

i. współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 

j. prowadzeniu postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania 

w tych sprawach decyzji, 

k. opracowywaniu i realizacji trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny, 

l. tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

m. rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

n. prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego, 

o. ustanawianiu rodziny wspierającej oraz zawieraniu i rozwiązywaniu umowy, która określa 

zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy wynikających z przepisów prawa 

w zakresie określonym, 

p.  finansowaniu: 

- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

31. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego; 

32. Prowadzenie działań polegających na reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

33. Realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności 

lokalnych i grup; 

34. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; 

35. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

36. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

37. Realizacja zadań wynikających z innych przepisów prawa w zakresie nimi określonych. 

 

 

ZAKRES POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCIE RUMIA – OGÓŁEM 

 

Powody udzielania pomocy społecznej przez MOPS w Gminie Miejskiej Rumia 

przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 2. Powody przyznania pomocy w latach 2017 – 2019 

Powód 

trudnej 

sytuacji 

Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ubóstwo 672 603 497 1210 1100 859 

Sieroctwo 1 2 1 4 5 1 

Bezdomność 100 83 73 104 87 77 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
74 82 75 362 402 374 

Bezrobocie 187 150 105 508 405 258 

Niepełnosprawność 634 617 518 1075 1039 875 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
388 301 258 521 507 464 

Bezradność w 

sprawach opiekuńczo -

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

147 116 74 565 438 290 

W tym: Rodziny 

niepełne 
102 81 49 328 266 165 

Rodziny 

wielodziet

ne 

48 36 
1

8 
273 204 111 

Przemoc w rodzinie 21 17 13 63 49 37 

Alkoholizm 136 117 106 175 143 122 

Narkomania 7 5 5 7 5 5 

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

19 15 10 26 18 14 

Zdarzenie losowe 7 7 4 21 15 13 
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Sytuacja kryzysowa 2 4 3 4 11 9 

 

Pracę środowiskową na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. 

wykonywało 18 pracowników socjalnych, w tym:  

 główny specjalista – 1 etat, 

 starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator - 1 etat,  

 starszy specjalista pracy socjalnej - 2 etaty,  

 specjalista pracy socjalnej – 4 etaty, 

 starszy pracownik socjalny – 2,75 etatu,  

 pracownik socjalny - 7 etatów 

 

W Dziale do spraw Projektów Zintegrowanych było zatrudnionych 3 pracowników 

socjalnych w tym 1 – specjalista pracy socjalnej (w CUS Zagórze) oraz 2 – pracowników 

socjalnych zatrudnionych (w KIS Zagórze).  

W ramach wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze swoją 

pracę wykonywało 4 asystentów rodziny.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczbowe osób i rodzin korzystających z pomocy 

MOPS w Rumi.  

Tabela 3. Rodziny korzystające ze świadczeń MOPS Rumia  

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

bez względu na rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania, w 

tym: 

966 ⬇ 738 ⬇ 1376⬇  

   świadczenia pieniężne 573⬇ 558 ⬇ 1010 ⬇ 

   świadczenia niepieniężne 505 ⬇ 370 ⬇ 829 ⬇ 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych bez względu na 

rodzaj, formę, liczbę 

62 ⬇ 59 ⬇ 133 ⬇ 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych bez względu na ich 

rodzaj, formę, liczbę 

920 ⬇ 697 ⬇ 1274 ⬇ 

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej ogółem  
x 709 ⬇ 1389 ⬇ 
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W tym wyłącznej pracy socjalnej x 129 ⬇ 305 ⬇ 

 

ŚWIADCZENIA FINANSOWE 

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest 

traktowane, jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie 

klienta. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane były w szczególności w formie zasiłków 

stałych, okresowych oraz celowych. 

 

Tabela 4. Udzielone świadczenia – zadania własne Gminy (wg decyzji 

administracyjnych w 2019 r.) 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenia 

Kwota 

świadczeń 

% zmniejszenie 

kwoty w stosunku 

do roku 2018 

Zasiłki stałe  358 1962 250 59 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

(zasiłek stały) 
330 167 979 4 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

(indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego) 

19 7373 

 

 

20 

Zasiłki okresowe 161 148 684 26 

Schronienie 46 
1 

149 365 
38 

Posiłek 359 422 282 24 

               w tym posiłek dla dzieci 229 142 205 24 

Usługi opiekuńcze 130 541 682 4 

w tym specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
15 79 936 47 

Zasiłki celowe – zdarzenie losowe 4 9 500 14 

Zasiłki celowe i w naturze 434 641 695 42 

w tym zasiłki celowe specjalne 131 117 199 4 

 

Zasiłki celowe przyznawano m.in. na dofinansowanie zakupu leków, odzieży, opału, 

środków czystości, przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, okularów, niezbędnych 

przedmiotów gospodarstwa domowego, a także opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu 

lub żłobku.  
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Poniżej w tabeli przedstawiona jest liczbowa analiza osób i rodzin wg rodzaju udzielonej 

pomocy  

 

 

 

Tabela 5. Analiza liczby rodzin objętych wsparciem wg rodzaju udzielonej pomocy 

w latach 2017-2019 

Wyszczególnienie 2017  2018 2019 

Ogólna liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną 

1114 1027  867 ⬇ 

Liczba rodzin objęta pomocą finansową 803 728  738⬆ 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 1022 878  709 ⬇ 

w tym wyłącznie pracą socjalną 141 126  
129 ⬆ 

 

Na przestrzeni ostatnich lat wystąpił zauważalny spadek liczby rodzin objętych pomocą 

społeczną. Niemniej, jednocześnie wzrosła o 1,3 % liczba rodzin korzystających z 

pomocy finansowej i liczby rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (2,3 %). 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ” I GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Niepełnosprawność, jako powód trudnej sytuacji życiowej, od dwóch lat jest główną 

przyczyną zgłaszania się po pomoc. Dysfunkcja ta dotyczyła 518 rodzin, czyli 59,75 % ogółu 

środowisk korzystających z pomocy. 

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną, jako wsparcie rodzin poprzez kierowanie 

do usług opiekuna medycznego ds. osób niepełnosprawnych. 

To pomoc dedykowana osobom z niepełnosprawnością oraz wsparcie dla rodzin, które 

zajmują się chorymi członkami rodziny i potrzebują tzw. opieki wytchnieniowej.  

Pracownicy Ośrodka świadcząc pracę socjalną w środowiskach analizują bieżące potrzeby 

klientów i weryfikują konieczność wprowadzenia w środowisko opiekuna medycznego. 

Do najważniejszych zadań opiekuna medycznego ds. osób niepełnosprawnych należy 

zaliczyć rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie 

tym osobom w zaspokajaniu potrzeb życiowych związanych z odżywianiem, higieną, 

estetyką, pomaganie w adaptacji do warunków życia, pomaganie w komunikowaniu się z 

rodziną  

oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego zarówno choremu jak i jego rodzinie, aktywizowanie 

osoby niepełnosprawnej, oraz popularyzowanie zachowań prozdrowotnych. 
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W 2019 roku z takiego wsparcia skorzystało 30 osób. W tym 11 osób wymagających 

intensywnych wspólnych działań opiekuna medycznego i pracownika socjalnego. 

W roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.  

W ramach programu wsparcia osób niepełnosprawnych minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie  

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 z późn. zm.) przyjął program resortowy „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” (zwany dalej Programem) mający na celu wsparcie społeczne osób 

niepełnosprawnych oraz realizację zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3 wyżej 

wymienionej ustawy o Funduszu Solidarnościowym tj. związanych z promowaniem i 

wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz z zakresu innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.  

Celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania  

z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw 

urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również 

przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 

umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.  

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze  

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), a także usługi, o których 

mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  Program 

finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego  (nie jest wymagany wkład własny 

gminy).  

W ramach rozstrzygniętego  naboru wniosków do  Programu, przyznano Gminie Miejskiej 

Rumia 126 268,20 zł. na realizację zadania w 2020 r.  

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na utworzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy konieczne było opracowanie danych i analiza potrzeb 

do utworzenia ww. ośrodka wsparcia. 

Środowiskowy dom samopomocy jest placówką okresowego dziennego lub całodobowego 

pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymują pomoc dostosowaną  

do specyficznych potrzeb i stanowi ważne wsparcie dla rodziny sprawującej funkcje 

opiekuńcze wobec niepełnosprawnych członków.  

Powiat Wejherowski od 2013 r. zlecił Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Przystanek” prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W 

zajęciach domu uczestniczy 15 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Dom jest alternatywą dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie,  

które z powodu choroby i niepełnosprawności są zagrożone wykluczeniem społecznym.  

Dom ten nie zapewnia w pełni potrzeb Powiatu. W domu działają następujące pracownie: 
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plastyczna, haftu i rękodzieła, kulinarna oraz stolarska. Odbywają się też zajęcia 

rehabilitacyjne, psychoedukacyjne, a także konsultacje z rodzicami i opiekunami.  Rozeznano 

potrzeby wynikające z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w zakresie wsparcia 

poprzez pobyt w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

 Na podstawie Uchwały Nr XVI/218/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 

2020 r. przyjęto Gminny Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na rok 

2020. 

Niniejszy Program stanowi lokalny element polityki Gminy Miejskiej Rumia wobec osób 

niepełnosprawnych i jest programem operacyjnym do Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020. Założenia 

do niniejszego programu opracowano w oparciu o dane statystyczne dotyczące osób 

niepełnosprawnych pozyskane ze sprawozdawczości własnej ośrodka pomocy społecznej, 

oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego oraz miasta Rumi, danych 

statystycznych innych instytucji.  

W przywołanym programie przyjęto następujące cele: 

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

Rodzaj działań:  

- Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 

- Zwiększenie potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych 

2. Zwiększenie dostępności usług dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Rodzaj działań: 

- Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dostępności miejsc w ośrodkach 

wsparcia 

- Zwiększenie dostępności usług asystenta osób niepełnosprawnych 

- Podjęcie działań zmierzających do utworzenia mieszkania chronionego dla osób 

z niepełnosprawnością 

- Rozwój sieci wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

- Zwiększenie dostępności do usług 

UBÓSTWO 

Drugim, najczęstszym powodem, dla którego mieszkańcy ubiegają się o pomoc finansową 

w ośrodku pomocy społecznej jest ubóstwo, które dotyczyło 497 rodzin, co stanowi 57,32 % 

ogółu korzystających. 

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji legalnej pojęcia ubóstwa. Najczęściej 

przyjmuje się określenie ubóstwa jako wyznacznika sytuacji jednostek lub grup społecznych, 

których dochody są zbyt niskie, aby utrzymać się przy życiu i zdrowiu. 

Na syndrom głębokiego ubóstwa największy wpływ mają długookresowe bezrobocie 

połączone z niskim wykształceniem głowy gospodarstwa domowego, wielodzietność  

oraz zamieszkiwanie w małych ośrodkach, a także choroby przewlekłe oraz przemoc. 
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Z punku widzenia aktualnej sytuacji w Polsce jest istotne rozróżnienie ubóstwa jawnego 

odnotowanego przez oficjalne statystyki i ubóstwa ukrytego polegającego na nie ujawnianiu 

nierejestrowanych źródeł dochodów np.: praca na czarno, w szarej strefie. Jednak w 

przypadku ubóstwa jawnego, jak i ukrytego, występuje ograniczenie konsumpcji i 

ograniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.  

BEZDOMNOŚĆ 

Bezdomność jest problemem identyfikowanym na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Liczba 

osób bezdomnych znacznie spada na przestrzeni lat: 

  W roku 2017r.  liczba osób bezdomnych wynosiła 104 

 W roku 2018r.  liczba osób bezdomnych wynosiła 87 

 W 2019 r. liczba osób bezdomnych wynosiła 77 

Sytuacja osób będących w kryzysie bezdomności  jest zazwyczaj wieloproblemowa.  

Wśród najczęściej występujących trudności można wymienić:  

 brak stałego miejsca zamieszkania 

 uzależnienie od alkoholu 

 bezrobocie 

 brak stałego dochodu 

 długotrwała choroba 

 niepełnosprawność 

 konflikt w rodzinie 

 opuszczenie Zakładu Karnego. 

Praca prowadzona z tą grupą to przede wszystkim działania zmierzające do zaspokojenia 

najbardziej elementarnych potrzeb życiowych. 

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI NIEAKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – REALIZACJA 

PROJEKTU ZINTEGROWANEGO CUS ZAGÓRZE I KIS ZAGÓRZE 

Projekt „Centrum Usług Społecznych Zagórze” realizowany jest przez Gminę Miejską 

Rumia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja 

Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych w ramach 

mechanizm ZIT.  

Partnerami projektu są Fundacją „Dla Was” (odpowiedzialna za realizację pracy 

specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika, ratownika medycznego) oraz ZHP Chorągiew 

Gdańska Hufiec Rumia odpowiedzialna za organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach 

klubu „Nasza Dzielnica”.  

Wytyczne projektowe bardzo ściśle określają obszar miasta jaki został poddany procesowi 

rewitalizacji – to jedna z najbardziej zdegradowanych społecznie dzielnic Rumi, Zagórze. 

Charakteryzuje się ona wysokim odsetkiem rodzin (często wielodzietnych) zagrożonych 
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ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy osiedla borykają się  z wieloma 

problemami społecznymi, takimi jak: bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia (alkohol, 

substancje psychoaktywne), zadłużenia alimentacyjne, przestępczość, niski poziom 

kompetencji społecznych i obywatelskich, wieloproblemowość rodzin.  

Funkcjonowanie w tak zdegradowanej społeczności powoduje czerpanie nieprawidłowych 

wzorców zachowań i postaw zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Mamy tu  

do czynienia ze zjawiskiem biedy i bezradności życiowej dziedziczonej pokoleniowo. 

Mieszkańcy są osobami wykazującymi najczęściej postawę bierną wobec trudności,  

które napotykają na swojej drodze, są niechętni do podejmowania trudu działań mogących 

wpłynąć na zmianę ich sytuacji życiowej. Osoby te wymagają intensywnej pracy  w wielu 

obszarach - konieczne jest między innymi  kompleksowe wsparcie psychologiczne    

i pedagogiczne rodzin, podnoszenie kompetencji rodzicielskich, pomoc w zdobyciu wiedzy  

na temat opieki nad osobami zależnymi, konsultacje prawne itp.  

Ze względu na skomplikowanie i nagromadzenie wielu problemów występujących 

często równocześnie w jednej rodzinie, praca z jej członkami jest niezwykle trudna  

i wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Aby prawidłowo ją zorganizować działania 

projektowe zostały podzielone na trzy odrębne zadania: 

 zadanie nr 1 - wsparcie dla rodzin wykazujących deficyty opiekuńczo – wychowawcze  

i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu (w tym rodziny np. zagrożone możliwością 

odbioru dzieci do pieczy zastępczej oraz rodziny starające się o powrót dzieci z pieczy  

do domu rodzinnego) prowadzone jest w ramach „Zagórskiego Klubu Rodziny”. 

 Zadanie to realizowane jest przez: psychologa MOPS; pracownika socjalnego; pedagoga 

zatrudnionego w ramach umowy - zlecanie (Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży  

- Toruń); psychologa, pedagoga i prawnika z Fundacji ”Dla Was”; asystenta rodziny; 

mediatora (zadanie zlecone); animatora ZHP. 

 zadanie nr 2 - pomoc w zakresie poszerzania wiedzy z zakresu medycznego, 

psychologicznego i prawnego dla opiekunów faktycznych osób 

niepełnosprawnych/zależnych realizowana jest  w „Punkcie wsparcia opiekuna 

faktycznego”. 

 Zadanie to realizowane jest przez: specjalistów Fundacji „Dla Was” (psycholog, prawnik, 

ratownik medyczny); ratownika medycznego (zadanie zlecone); pracownika socjalnego, 

psychologa MOPS. 

 zadanie nr 3 - usługi „pomocy sąsiedzkiej” świadczone przez najbliższe środowisko  

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie asystenckie realizowane ma 

być przez asystenta osoby niepełnosprawnej – „Punkt wsparcia osoby niesamodzielnej”. 

Projekt Centrum Usług Społecznych Zagórze realizowany jest zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie z zachowaniem ram czasowych i finansowych. Poza trudnościami  

w realizacji zadania nr 3 (brak osoby chętnej do podjęcia współpracy) pozostałe założenia 

projektowe realizowane są bez zakłóceń. Wskaźniki realizacji projektu (proporcjonalnie  

 

do czasu realizacji) przekraczają zakładane wartości.  

Zgodnie z założeniami projektu „Klub Integracji Społecznej Zagórze” realizował 

działania polegające na reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez: 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 43



 

  

  

St
ro

n
a4

3
 

 kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji 

społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;  

 nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu w trakcie staży  

i kursów zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;  

 naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 

możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 

gospodarczą;  

 

 

Zadanie 1 – Klub Integracji Społecznej – Zagórze 

Zadanie 2 – Aktywizacja Zawodowa 

 

Tabela 6. Stopień realizacji wskaźników projektowych w 2019 r. z 

uwzględnieniem procentowej realizacji założeń projektu od początku jego 

trwania 

 Wskaźniki w projekcie Klub Integracji Społecznej Zagórze 

Lp. Wskaźnik 

Ilość 

osób w 

trakcie 

całego 

okresu 

projekto

wego 

Podział do 

zrealizowania 

K/M 

Stopień 

realizacji  

2019 

Suma z 

podziałe

m na K i 

M od 

początku 

projektu 

% realizacji 

z podziałem 

na K/M od 

początku 

projektu 

Suma 

K+M 

 

 

 

% 

realizacji 

całości 

1. 

Umowa o 

pracę/ 

działalność 

gospodarcza 

60 

42 K 12 12 28,57% 

15 25,00% 
18 M 2 3 7,14% 

2. 

Podnoszenie 

kwalifikacji 

(kursy 

zakończone 

egzaminem 

70 

49 K 0 0 0,00% 

0 0,00% 

20 M 0 0 0.00% 

3. 

Osoby 

poszukujące 

pracy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie 

33 

24 K 9 9 21,43% 

15 25,00% 

9 M 6 6 14,29% 
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Tabela 7. Stopień realizacji podzadań projektowych w 2019  r. z uwzględnieniem 

procentowej realizacji założeń projektu od początku jego trwania  (podzadania) 

Podzadania w projekcie Klub Integracji Społecznej Zagórze 

Podzadanie 

Łączna ilość osób przez 

cały okres trwania 

projektu 

2019 
Ilość osób 

suma od 

początku 

projektu 

% 

realizacji 

od sumy 

od 

początku 

projektu 

łączna 

ilość osób 

w danym 

roku 

faktyczna 

ilość osób  

% 

realizacji 

w danym 

roku 

Kursy zawodowe (KIS) 70 17 0 0,00% 0 0,00% 

 

Kursy zawodowe (PUP) 25 
 

1 4,00% 1 4,00% 

 

Prace społecznie użyteczne 25 5 3 60,00% 7 28,00% 

 

Staże zawodowe 48 9 6 66,67% 8 16,67% 

 

Ekonomia społeczna 60 
 

11 
 

19 31,67% 

 

Wizyta studyjna 60 
 

13 
 

13 21,67% 

 

Płeć/ Wsparcie 171 

K 120 
 

28 23,33% 34 28,33% 

M 51 
 

15 12,50% 15 50,98% 

 

Osoby niepełnosprawne 26 

K 18 
 

9 69,23% 12 66,67% 

M 8 
 

8 30,77% 15 187,50% 
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MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Na mocy Uchwały nr XVI/217/2020 Rady Miejskiej w Rumi z dnia 30 stycznia 2020 r 

przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2020 rok. 

Cel operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w postaci 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” 

oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii mają na celu rozwój i doskonalenie 

istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń,  

a także ograniczanie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych 

zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Priorytetowe kierunku działań, jakie służą urzeczywistnieniu celu Programu to:  

 zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin  

z problemem uzależnień oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie,  

 rozszerzenie i podnoszenie jakości oferty zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

 prowadzenie i upowszechnienie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu 

podniesienie wśród mieszkańców, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży poziomu 

wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania substancji 

psychoaktywnych, nikotyny oraz zachowań ryzykownych,  

 wprowadzenie działań w zakresie skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących 

sprzedaży i podawania, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych,  

 szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie FASD,  

 przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych. 

 

Adresatami Gminnego Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Rumia,  

a w szczególności:  

 dzieci i młodzież,  

 rodzice, opiekunowie i wychowawcy,  

 konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych,  

 osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione,  

 rodziny osób z problemem uzależnień i przemocy,  

 pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Rumia zajmujący się 

zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

 

Realizację i koordynowanie działań Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Miejskiej Rumia na 2020 rok powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
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Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miejskiej Rumia na 2020 r. to:  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi,  

 Centrum Integracji Społecznej w Rumi,  

 Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu Rumi,  

 Straż Miejska w Rumi,  

 Komisariat Policji w Rumi,  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi,  

 Organizacje pozarządowe. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi (MKRPA),  

jest organem, który inicjuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz realizuje inne zadania określone ustawą z dnia 26 

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  

od Alkoholu, Ośrodkami Zdrowia, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Zgodnie z Regulaminem MKRPA (Załącznik do Zarządzenia Nr 427/381/2019 Burmistrza 

Miasta Rumi z dnia 15 listopada 2019 roku) zadaniem Komisji jest:  

1) inicjowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,  

2) opiniowanie ofert złożonych w związku z konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Rumi,  

4) współdziałanie w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

5) współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie kontroli przestrzegania warunków 

sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,  

6) pozyskiwanie i angażowanie do współpracy osób i organizacji, mających wpływ  

na tworzenie świadomości mieszkańców w zakresie problematyki uzależnień. 

7) podejmowanie czynności motywujących osoby nadużywające alkoholu i spełniające 

przesłanki określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, do podjęcia leczenia odwykowego, w tym: 

a) przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do objęcia osób nadużywających alkoholu 

leczeniem odwykowym, 

b) przeprowadzanie z osobami nadużywającymi alkoholu rozmów motywujących 

do podjęcia leczenia oraz rodzinami tych osób, 
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c) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłego w celu 

wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

d) podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

e) uczestniczenie w charakterze strony w postępowaniu sądowym 

 

W 2019 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono 54 

wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w tym: 10 kobiet i 44 mężczyzn. W 2019 

r. skierowano 30 spraw do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, a następnie skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Wejherowie. W 2019 

roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi obradowała na 20 

posiedzeniach. Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rumi w 2019 r. pełnił 22 dyżury, w których wzięło udział 87 osób. 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi skierował do Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi 22 wnioski o zobowiązane do 

objęcia leczeniem odwykowym swoich klientów. 

Na terenie Gminy Miejskiej Rumia działa Punkt konsultacyjny ds. uzależnień  

i przemocy w rodzinie, w którym mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, 

zmagający się z problemami mogą uzyskać konsultację i porady oraz pomoc w rozwiązaniu 

problemu.  

Do działań Punktu konsultacyjno- informacyjnego należy:   

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 Pomoc osobom i rodzinnym będącym w potrzebie i kryzysie. 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 

Mieszkańcy Rumi, którzy borykają się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia 

znajdą pomoc w poniższych placówkach: 

 MOPS Rumia, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, 

 Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemoc w rodzinie, 

 Policja, 

 Klub Abstynenta Alfa w Rumi, 

 Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus,  

 Grupa AA Świt,  

 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, 

 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdyni, 

 Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Gdyni, 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 48



 

  

  

St
ro

n
a4

8
 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUMIA 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym, przybierającym różne formy, w tym: 

 przemocy fizycznej, obejmującej wszelkie działania, które wyrządzają ból i cierpienie 

fizyczne, np.: bicie, popychanie, kopanie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy itp., 

 przemocy psychicznej, obejmującej działania krzywdzące, które wykorzystują 

mechanizmy procesów psychologicznych, np.: poniżanie, wyzywanie, stosowanie gróźb, 

naśmiewanie się  

z poglądów, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów, 

 przemocy seksualnej, polegającej na naruszaniu intymności pożycia, np.: wymuszanie 

pożycia, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, sadystyczne formy 

współżycia, narażanie dzieci na kontakt z pornografią i zachowanymi seksualnymi itp., 

 przemocy ekonomicznej, dotyczącej warunków materialnych, opierającej się zazwyczaj  

na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy, np.: niezaspokojenie materialnych 

potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej itp., 

 przemocy zaniedbania, stosowanej najczęściej wobec dzieci i osób starszych. 

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym, dlatego pomoc rozpatrywana 

musi być w wielu wymiarach, tj. prawnym, psychologicznym, społecznym i moralnym. 

Czynniki, które utrudniają rozwiązanie problemu przemocy to: 

 Ukrywanie problemu przemocy; 

 Strach, niechęć, wstyd ofiar przed zgłoszeniem do odpowiednich instytucji i opowiedzenie 

zaistniałych zdarzeń; 

 Brak gotowości do reagowania na przemoc; 

 Rosnąca anonimowość społeczna; 

 Stosunkowo mała empatia w społeczeństwie; 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego stosownie  

do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

oraz przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizują zadania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W myśl art. 6 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i 

realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 49



 

  

  

St
ro

n
a4

9
 

Ponadto w art. 6 ust. 2 pkt. 2) - 4) wskazano, że w kompetencji gminy jest: 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;  

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;  

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Są to dla gminy zobowiązania wynikające wprost z przepisów ustawy, lecz zasadniczą 

przesłanką do tworzenia programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia  

tym zakresie polityki przez władze gminy, będzie zawsze dobro mieszkańców i ochrona 

rodziny. 

Rada Miejska Rumi podjęła 30 stycznia 2014 roku Uchwałę nr XLVI/507/2014  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020 

Nadrzędnym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020 jest ograniczenie 

skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków jej stosowania poprzez tworzenie 

jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy. Cel ten będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe  

w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz bardziej 

efektywne interweniowanie i oddziaływanie korekcyjne na sprawców przemocy. 

Jednocześnie zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie oraz 

podnoszenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy 

domowej,  

a także podejmowaniu właściwych działań wobec sprawców przemocy. 

Program wskazuje założenia i adresatów działań, realizatorów, przewidywane efekty  

i źródła finansowania. Zawiera również podstawy teoretyczne zjawiska przemocy w rodzinie, 

przepisy prawne oraz informacje o rozmiarach przemocy w rodzinie na terenie miasta Rumi. 

Współpraca samorządu gminnego z administracją rządową oraz innymi podmiotami,  

a także organizacjami pozarządowymi przy realizacji Programu powinna przynieść wymierne 

efekty w postaci ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

oparto na zasadach:  

 Wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej  

oraz organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy.  

 Promowania wartości rodzinnych, w tym poszanowania prawa dzieci i młodzieży  

do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy.  

 Szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, 

poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej 

funkcjonowania. 

 Edukacji mieszkańców miasta Rumi na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Promowania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych 
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Jako cele szczegółowe Programu wyznaczono: 

 Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez systematyczne 

diagnozowanie problemu. 

 Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjno-edukacyjnych  

i profilaktycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Poprawa jakości i skuteczności działań instytucji na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie 

miasta Rumi. 

 

W 2019 roku pracownicy realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie uczestniczyli w konferencji „Seniorze czuj się bezpiecznie”, zorganizowanej  

przez Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, podczas którego w ramach szerzenia wiedzy  

na temat zjawiska przemocy w rodzinie przekazali uczestnikom spotkania (seniorom) 

informacje nt.:  

 przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 przyczyn stosowania przemocy w rodzinie, 

 obowiązków instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 

 rozpoznawania form przemocy stosowanej w rodzinie, 

 postępowania w procedurze „Niebieskie Karty”. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014 - 2020 realizowany był jak co roku  

w placówkach oświatowych (przedszkolach). W ramach programu w 2019 roku również 

prowadzone były systematyczne działania diagnostyczne (pod kątem występowania przemocy 

w rodzinie) podczas zabawy, czynności samoobsługowych, na podstawie wykonywanych 

prac plastycznych dzieci oraz analizy wzajemnych rozmów prowadzonych wśród dzieci. 

Ponadto  

w trakcie spotkań w ramach realizowanego programu wychowania przedszkolnego 

upowszechniana była wiedza na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków, 

kształtowania właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy. 

Główny cel Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014 – 2020 jakim jest ograniczenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków jej stosowania kontynuowany był w ramach 

programu autorskiego „Czuję się bezpieczny”. Program obejmował zagadnienia 

przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej stosowanej wobec dzieci oraz traktował  

o bezpieczeństwie emocjonalnym dziecka. 

Ponadto w placówkach oświatowych (szkołach) w ramach przeciwdziałania przemocy 

realizowane były działania mające na celu eliminowanie napięć psychicznych, zapobieganie 
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problemom społecznym i emocjonalnym. Dzieci i młodzież mające trudności powstające na 

tle konfliktów rodzinnych prowadzących do stosowania przemocy w rodzinie otrzymywała 

systematyczne wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego. W szczególnych przypadkach  

o niepokojących sygnałach występujących w rodzinach uczniów szkoły informowały sąd. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły rozpoczęły realizację programu wychowawczo-

profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy, w ramach którego odbywały się 

pogadanki oraz warsztaty profilaktyczne. Prowadzone były zajęcia wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne dla uczniów w szczególności funkcjonujących w rodzinach  

gdzie stosowana jest przemoc. Odbywały się również spotkania indywidualne z pedagogiem  

i psychologiem wspierające uczniów, których rodzina była objęta procedurą „Niebieskie 

Karty”. 

W 2019 roku kontynuowane były w szkołach na terenie Gminy Miejskiej Rumia,  

przez przedstawiciela Straży Miejskiej, pogadanki z dorosłymi słuchaczami (łącznie ok. 350 

słuchaczy). Tematem  pogadanek były podstawowe zagadnienia związane z przemocą  

w rodzinie. Pogadanki były też okazją do skierowania apelu o aktywność w zakresie 

podejmowania działań w celu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz bezwzględnego 

zawiadamiania o występowaniu przemocy odpowiednich służb. 

Pedagodzy i psychologowie szkolni byli w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi i funkcjonariuszami Policji (wchodzącymi  

w skład grup roboczych), monitorującymi rodziny w kryzysie spowodowanym przemocą  

w rodzinie.  

Współpraca przedstawicieli placówek oświatowych z zespołem interdyscyplinarnym  

w zakresie monitorowania sytuacji rodzinnych dzieci – uczniów dotkniętych przemocą 

występującą w domu umożliwiła wymianę pogłębionych informacji dotyczących 

niepokojących zjawisk występujących w rodzinie. Pedagodzy i psychologowie uczestniczyli 

również w posiedzeniach grup roboczych. 

Realizując zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przedstawiciele sądu – prowadzili czynności zlecone 

przez Sąd i Prokuraturę w postępowaniach przygotowawczych u osób podejrzanych  

o popełnienie przestępstwa stosowania przemocy. Kontrolowane były również wykonywanie 

środków zabezpieczających nałożonych na osoby skazane za stosowanie przemocy w 

rodzinie. Kurator zawodowy modyfikował w czasie trwania postępowania wykonawczego 

obowiązki nałożone na sprawców przemocy w rodzinie z terenu Gminy Miejskiej Rumia.  

W ramach działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2019 

funkcjonariusze Policji w Gminie Miejskiej Rumia podejmowali interwencje w środowiskach 

rodzinnych, gdzie istniało podejrzenie, że jest stosowana przemoc. W wyniku powyższych 

interwencji funkcjonariusze założyli 99 Niebieskich Kart. Dzielnicowi w ramach 

wykonywania czynności służbowych odbyli 63 spotkania w środowisku lokalnym, w trakcie 

których omawiali tematykę przemocy w rodzinie. 

W 2019 roku przedstawiciele Policji zorganizowali 2 debaty społeczne oraz uczestniczyli  

w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W 

czasie prowadzonej akcji udzielano porad prawnych i uświadamiano społeczność lokalną, że: 

„kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą  
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w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 207 k.k.). Celem powyższego przekazu było zwrócenie 

uwagi, aby osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które często są 

świadkami stosowania różnych form przemocy zgłaszały ten fakt, który w rozumieniu prawa 

jest przestępstwem. 

W 2019 roku funkcjonariusze Policji przeprowadzili 31 postępowań przygotowawczych  

pod kątem podejrzenia popełnienia przestępstwa z wyż cyt. art. 207 k.k. 

Ponadto funkcjonariusze Policji w Gminie Miejskiej Rumia w trakcie wykonywanych 

czynności służbowych spotykając się z mieszkańcami, którzy zgłaszając się do jednostki 

Policji o uzyskanie porady prawnej, przekazywali indywidualnie informacje o możliwościach 

prawnych oraz dalszym toku postępowania w sprawach doświadczania przemocy w rodzinie. 

 

NIEBIESKIE KARTY 

 

W 2019 roku wszczęto 117 procedur „Niebieskie Karty”, w tym założonych przez 

przedstawicieli: 

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 12             

 Policji 99                           

 oświaty 4                        

 ochrony zdrowia 0         

 organizacje pozarządowe  2               

 

Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2019 roku wzrosła o 19 w stosunku 

do roku 2018, natomiast ilość spotkań członków grup roboczych wzrosła o 245. 

Wzrastająca liczba wszczętych procedur, a w konsekwencji liczba posiedzeń grup 

roboczych może oznaczać, że zwiększa się świadomość osób dotkniętych przemocą,  

aby zgłaszać się po pomoc do instytucji działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, a także wzrastająca wrażliwość społeczna na krzywdę drugiej 

osoby (zgłaszają osoby z poza środowiska gdzie istnieje podejrzenie, że występuje 

przemoc). 

Skala zjawiska przemocy w rodzinie wskazuje, iż z liczby 117 założonych Niebieskich 

Kart w 2019 roku osobami doznającymi przemocy w rodzinie w liczbie 81 to kobiety w 

wieku  

do 60 lat i 13 powyżej 60 roku życia, liczba mężczyzn w wieku do 60 lat, którzy doznawali 

przemocy stanowiła 27 i powyżej 60 roku życia 5, natomiast liczba dzieci bezpośrednio 

doznających przemocy wynosiła 13. 

Osobami, które stosowały przemoc w rodzinie  w liczbie 20 – to kobiety w wieku do 60 lat 

oraz powyżej 60 roku życia 5 oraz mężczyźni w liczbie 88 w wieku do 60 roku życia  

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 53



 

  

  

St
ro

n
a5

3
 

i powyżej – 16. W 3 przypadkach osobami stosującymi przemoc względem osób dorosłych 

były dzieci. 

Liczba rodzin, w których wszczęto  procedurę „Niebieskie Karty” po raz kolejny,  

tj. po wcześniej zakończonej procedurze wynosiła 3. W 25 przypadkach została założona  

w toku trwającej procedury kolejna „Niebieska Karta” – A, z tego w 24 przypadkach 

podmiotem zakładającym NK była Policja, w jednym przypadku pracownik socjalny Ośrodka 

Pomocy Społecznej.          

Skalę zjawiska stosowanych form przemocy w rodzinie obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 8. Liczba osób w rodzinie dotkniętych przemocą  (2019 r.) 

Rodzaj przemocy Liczba osób 

Fizyczna 113 

Psychiczna / emocjonalna 102 

Seksualna 7 

Ekonomiczna 2 

Suma 224 

 

 

W 2019 roku zakończono 79 procedur Niebieskiej Karty, w tym: 3 w związku  

z ustaniem przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,  

a także 67 ze względu na brak zasadności prowadzenia działań, w 6 przypadkach  

nie powołano grupy roboczej oraz 3 trwające procedury przekazano do innej gminy, 

zgodnie z właściwością miejscową. 

Najczęstszymi przesłankami zakończenia procedur były sytuacje, w których osoba 

doznająca przemocy nie zgłaszała dalszego zagrożenia, deklarując iż przemoc ustała 

bądź nie występuje, a zdarzenie, w wyniku którego wszczęto procedurę „Niebieskie 

Karty” było incydentalne, jednorazowe.  

   Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  definiuje przemoc w rodzinie jako 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa  

lub dobra osobiste członka rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących  

lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

W 2019 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonowała grupa 

samopomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Przyjdź POmoc”. 

Głównym celem projektu jest przełamanie społecznej izolacji, poczucia osamotnienia i 

wstydu u osób doznających przemocy, a także profilaktyka wtórnej wiktymizacji tj. 

doznawania ponownie krzywdy ze strony drugiej osoby. Grupa wsparcia przyjęła formę 

grupy samopomocy przy współudziale psychologa. Grupa samopomocy jest przestrzenią, 

gdzie osoby zakwalifikowane uzyskują wsparcie emocjonalne oraz informacje praktyczne w 
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jaki sposób radzić sobie ze swoją sytuacją rodzinną. Przyjęte zasady organizacji grupy 

sprzyjają wzrostowi zaangażowania i budowaniu osobistej sprawczości przez przeniesienie 

odpowiedniej części odpowiedzialności za przygotowanie zajęć dla uczestników. Program 

przeznaczony jest  

dla obojga płci, które są ofiarami przemocy domowej. W 2019 roku w grupie wsparcia 

uczestniczyło 11 osób. Odbyły się 24 spotkania. 

W ramach realizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rumi w 2019 r. objął pomocą w formie poradnictwa psychologicznego 

39 rodzin w trwających procedurach „Niebieskie Karty”. Liczba spotkań indywidualnych 

konsultacji wyniosła 232. Odbyło się również 6 spotkań o charakterze mediacyjnym, mające 

zdiagnozować trwający konflikt pomiędzy małżonkami oraz dążyć do jego rozwiązania.  

W ramach poradnictwa psychologicznego psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rumi wraz z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny uczestniczył w interwencjach 

i wizytach w środowisku domowym klientów objętych procedurą „Niebieskie Karty”   

Interdyscyplinarne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  podjęte  

w 2019 roku miały na celu zwiększenie dostępności do  profesjonalnej pomocy dla osób 

doznających przemocy w rodzinie  oraz zwiększenie wiedzy  w lokalnym środowisku. Podjęte 

działania wpływały na doskonalenie umiejętności kadry zajmującej się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem  oraz  usprawnienie  

systemu  działań w zakresie lokalnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 

domową.  

Podkreślić należy, że podejmowane działania przez zespół interdyscyplinarny, 

powoływanie członków grup roboczych, opierają się na systemowej współpracy lokalnych 

instytucji, podmiotów i służb  realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Wsparcie  psychologiczne, socjalne, materialne, medyczne i prawne oraz 

współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie pomocy rodzinom ukazuje, że 

kompleksowe,  interdyscyplinarne podejście do problemów rodziny, do sytuacji w jakiej 

znajdują się jej członkowie, może uruchomić proces i wpłynąć na zmiany wewnątrz niej. 

Pomoc uwzględniała aspekty życia osób krzywdzonych, jak i sprawców przemocy. 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECWIDZIAŁANIA PRZEMOCY 

Na terenie Gminy Miejskiej Rumia od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który prowadzi działania związane  

z Procedurą Niebieskiej Karty oraz zwoływaniem grup roboczych.  

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie, a tworzą 

go przedstawiciele następujących instytucji i podmiotów: 

 Urzędu Miasta Rumi,  

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 

 Policji, 
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 Sądu Rejonowego w Wejherowie,  

 Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, 

 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rumi, 

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, 

 Straży Miejskiej w Rumi 

 Placówek oświatowych. 

 Organizacji pozarządowych 

 

Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

a w szczególności: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

 realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie we współpracy z podmiotami 

działającymi w ramach procedury ,,Niebieskie Karty”; 

 gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których 

występuje zjawisko przemocy domowej; 

 tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowanie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 ocenę i weryfikację prowadzonych działań oraz  dokonywanie w oparciu o zebrane dane 

statystyczne i ewaluacyjne oceny realizacji zadań grup roboczych oraz w razie potrzeby, 

proponowanie niezbędnych ich korekt; 

omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu; 

  prowadzenie dokumentacji pracy zespołu m.in.: protokoły z posiedzeń, sprawozdania  

z realizacji podjętych działań; 

  dbanie przez każdego członka zespołu interdyscyplinarnego o samodzielne podnoszenie  

kwalifikacji/uaktualnianie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

  udział w tworzeniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie; 

  sporządzanie sprawozdań z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 sporządzanie sprawozdań z działalności zespołu interdyscyplinarnego; 

 sporządzanie planu pracy zespołu na dany rok kalendarzowy. 

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w swojej pracy spotykają się  

z problemami przemocy w rodzinie, które często są przyczyną lub skutkiem innych złożonych 
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trudności, jakich rodzina doświadcza. W wielu rodzinach objętych procedurą „Niebieskie 

Karty” występuje problem uzależnienia od alkoholu – najczęściej osób, wobec których zaszło 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Biorąc pod uwagę złożoność problemu niezbędne 

jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w celu skutecznego i 

profesjonalnego zapobiegania i przeciwdziałania przemocy.  

W związku z powyższym członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych  

w 2019 roku uczestniczyli w 3 szkoleniach. Ponadto członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego wzięli udział w Konferencji „Biała wstążka” na rzecz przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet. Dokonano również zakupu materiałów szkoleniowych, tj. książki – 

komentarze praktyczne  

dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zastosowania w realizacji zadań w tym 

zakresie. 

Ponadto członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych – przedstawiciele 

zarówno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Policji, oświaty, ochrony zdrowia 

wzięli udział w badaniu skuteczności pomocy udzielanej osobom dotkniętym przemocą w 

rodzinie, zleconej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poprzez 

wypełnienie ankiety w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014 – 2020. 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, podczas których 

omawiano pracę grup roboczych oraz sytuację poszczególnych rodzin, w których wszczęto 

procedurę „Niebieskie Karty”.  

Zgodnie z regulaminem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego 

zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. 

Zgodnie z planem pracy zespołu interdyscyplinarnego prowadzone było merytoryczne 

wsparcie członków grup roboczych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2019 roku zmianie uległ skład Zespołu Interdyscyplinarnego – do składu powołano 

przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 

powołuje grupy robocze. 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia       

przemocy w rodzinie; 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań; 

  podejmowanie działań przewidzianych przepisami prawa mających na celu zatrzymanie 

przemocy w rodzinie; 

 ocena sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, objętych procedurą ,,Niebieskie 

Karty” oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
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 udzielanie i organizowanie pomocy w postaci poradnictwa socjalnego, prawnego,  

psychologicznego w zależności od potrzeb, osobom, rodzinom i środowiskom w zakresie 

przemocy  domowej; 

 wnioskowanie do zespołu interdyscyplinarnego o udzielenie wsparcia oraz merytorycznej  

 pomocy w przypadkach szczególnie zawiłych spraw; 

 wyznaczanie koordynatorów grup roboczych; 

 kierowanie osób stosujących przemoc do specjalistów mających pomóc im w zaprzestaniu 

stosowania przemocy; 

 podejmowanie decyzji w kwestii zasadności występowania z zawiadomieniami do sądu 

rodzinnego i prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów narażających  osobę najbliższą,  

a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą na niebezpieczeństwo utraty  

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące  

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 

Prace w ramach grup roboczych były prowadzone w zależności od potrzeb  

lub problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Ich skład był zmienny. 

Grupy robocze zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem 

przemocy w indywidualnych przypadkach, zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”. 

Członkowie grup roboczych dokonywali analiz sytuacji rodzinnej – wypełniając formularz  

„Niebieska Karta – C”, z osobą, co do której istniało podejrzenie,  

że jest dotknięta przemocą oraz „Niebieska Karta – D”, z osobą, wobec której istniało 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Opracowywano indywidualne plany działania  

dla poszczególnych rodzin, w oparciu o które podejmowane były działania w ramach swoich 

kompetencji.  

W 2019 roku powołano 111 grup roboczych. Łącznie członkowie grup roboczych 

pracowali w 166 rodzinach objętych procedurą.. W roku sprawozdawczym odbyło się 657 

spotkań grup roboczych. Liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart – C wyniosła 63 

(karty dot. osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie), 

Niebieskich Kart – D wyniosła 48 (karty dot. osób, co do których istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie). 

W spotkaniach grup roboczych uczestniczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka   

Pomocy   Społecznej   w   Rumi,   psychologowie,   dzielnicowi Komisariatu Policji w Rumi 

oraz funkcjonariusze ds. osób nieletnich, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi. 

Dzięki wspólnemu podejmowaniu działań pomocowych, pomoc była skuteczniejsza. 

Wspólne ustalenia rozwiązań było źródłem większej ilości pomysłów na strategię działania.  

W ramach podejmowanych działań przez pracownika socjalnego – członka grupy roboczej 

tj. monitorowania środowiska w ramach indywidualnego planu pomocy osobom 

doświadczającym przemocy stosowanej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi 

skierowano 2 wnioski do Prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne . 

W przypadkach, gdy w ocenie grupy roboczej zagrożone jest dobro małoletnich składany 

jest wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny. W 2019 skierowano 4 wnioski natomiast  

w jednym przypadku odebrano z rodziny 2 dzieci. W odniesieniu do 3 osób zostały 
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skierowane wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 

skierowanie  

na przymusowe leczenie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Tabela 9. Dane dotyczące grup roboczych  

  Rok 2019 

Liczba powołanych grup roboczych                                                111 

Liczba posiedzeń grup roboczych                                                657 

 

Tabela 10. Liczba rodzin objęta wsparciem grup roboczych w 2019 roku  

 

 

  

Liczba rodzin objętych pomocą 

grup roboczych  

 166 

Liczba osób z rodzin objętych 

pomocą grup roboczych  

 

ogółem: 

362 

 

w tym kobiety 

119 

 

w tym mężczyźni 

136 

 

w tym dzieci 

107 
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LOKALNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE  

W GRUPIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW  –  WYNIKI BADAŃ 

ANKIETOWYCH 

GRUPA BADANA 

Badania miały charakter ulicznej ankiety w formie pisanej (papier–ołówek) i obejmowały 

mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Respondenci 

byli informowali o anonimowym charakterze ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania 

w dowolnym momencie. 

W badaniu wzięło udział 150 osób, w tym 45 mężczyzn oraz 105 kobiet. Średnia wieku 

respondentów wyniosła 35 lat.  

 

Wykres 5. Płeć ankietowanych dorosłych mieszkańców  gminy Rumia 

 

 

  

70% 

30% 

Kobiety

Mężczyźni
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CEL BADANIA 

Celem badania była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym,  

obejmujących w szczególności: 

 postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym 

 problemy bezrobocia i lokalnego rynku pracy; 

 zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki 

i dopalacze; 

 zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu  

oraz problematyką uzależnienia; 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów; 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od hazardu; 

 zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w tym przekonania dotyczące modelu 

wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar fizycznych; 

 zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz uzależnieniami od czynności i zachowań 

związanych z nowymi technologiami.  
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PODSTAWOWE PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII MIESZKAŃCÓW  

 

W pierwszej części badania poprosiliśmy o ocenę ważności różnych problemów 

społecznych w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych 

problemów społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują subiektywnie na 

istotność danego problemu. Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w 

badaniu mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia z dokładnością do 0,1%. 

Tabela 11. Istotne problemy w środowisku lokalnym  

PROBLEM 
Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Zanieczyszczenie powietrza (smog) 10,67% 8,00% 8,67% 72,67% 

Zanieczyszczenie wody 6,67% 12,00% 10% 71,33% 

Zanieczyszczenie krajobrazu 

(zaśmiecenie) 
21,33% 62,67% 13,33% 2,67% 

Bieda, ubóstwo 6,67% 36% 36,67% 20,67% 

Bezrobocie 10,67% 33,33% 24% 32% 

Bezdomność 6% 14% 16,67% 63,33% 

Wzrost przestępczości 8,67% 36% 20,67% 34,67% 

Kryzys rodziny 6,67% 16,67% 10% 66,67% 

Kryzys norm moralnych 6,67% 10% 8,67% 74,67% 

Stygmatyzacja osób starszych 8% 6% 5,33% 80,67% 

Stygmatyzacja osób 

niepełnosprawnych 
8,00% 4,67% 6,67% 80,67% 

Uzależnienia od alkoholu 10% 16% 7,33% 66,67% 

Uzależnienia od narkotyków lub 

dopalaczy 
9,33% 2,67% 9,33% 78,67% 

Za najistotniejsze problemy społeczne w opinii mieszkańców należy uznać przede 

wszystkim zaśmiecenie krajobrazu (smog) – 84%, i w mniejszym stopniu, choć tez 

wysokim, przestępczość – 44,67%, bezrobocie (44%) i bieda i ubóstwo (42,67%)
2
. Za 

najmniej istotne problemy ankietowani uznali: uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy - 

88%
3
, stygmatyzacja osób niepełnosprawnych (87,34%) i starszych (86%), a także 

kryzys norm moralnych (83,34%) i zanieczyszczenie wody (81,33%.)  

 

                                                             

2 Zsumowano odpowiedzi „bardzo istotny” i „raczej istotny”. 

3 Zsumowano odpowiedzi „raczej nieistotny” i „zdecydowanie nieistotny”. 
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Wykres 6. Istotne problemy w środowisku lokalnym  
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RYNEK PRACY I PROBLEM BEZROBOCIA. 

Według aktualnych danych GOV bezrobocie w Polsce w maju 2019 roku wynosiło 6%. 

Według najnowszych danych Eurostatu, wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE-

27  

w kwietniu 2020 r. wyniósł 6,6%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w maju 2020 

r. wyniosło 5119,94 zł
4
. 

W Rumi na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości  

dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,3% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,7% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Rumi 

wynosiło w 2019 roku 4,4% (6,1% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie 

więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie 

mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2018 roku przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto w Rumi wynosiło 4 046,77 PLN, co odpowiada 83.70% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo 

mieszkańców Rumi 5 650 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 986 pracujących 

przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 

664. 12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w 

sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja  

i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

W tym kontekście zapytano badanych o ich aktualną sytuację życiową. Generalnie  

we wszystkich przypadkach oceny pozytywne (uwzględniające odpowiedzi „bardzo dobra” 

i „dobra”) przeważają nad negatywnymi (odpowiedzi „średnia”, „raczej zła” i „bardzo 

zła”), co szczególnie widać przy sytuacjach: rodzinnej (87% pozytywnych, z czego 60% 

bardzo dobrych), społecznej (87%, z czego 55% b.d.) i zdrowotnej (76,5%, z czego 53% b.d.). 

Najgorzej oceniana jest sytuacja mieszkaniowa (35% dla oceny „średnia” i 9% dla 

„raczej zła) i materialna (odpowiednio 27% i 7%). 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 PARP, Grupa PFR Rynek pracy, edukacja, kompetencje, Czerwiec 2020 
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Wykres 7. Ocena osobistej sytuacji życiowej  
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SPOŻYWANIE ALKOHOLU ORAZ ZWIĄZANE Z NIM INNE PROBLEMY 

SPOŁECZNE  

Przyjęło się sądzić, że Polacy piją alkohol często, w dużych ilościach. Należałoby 

 więc wnioskować, że istnieje społeczne przyzwolenie, norma, która nie potępia częstego 

spożywania alkoholu, lecz przeciwnie – czyni je społecznie akceptowalnym wzorem 

postępowania. Jednak nie potwierdza tego rozkład deklaracji, jaki uzyskaliśmy w trakcie 

badania. Ponad połowa Polaków (53%) twierdzi, że pije alkohol, ale tylko od czasu do czasu  

i mając ku temu dobrą okazję. Można to nazwać umiarkowanym stylem picia. Niewielkie 

grupy badanych deklarują częste (4%) i dosyć częste (7%) wykorzystywanie różnych okazji do 

napicia się alkoholu. Co szósty respondent (16%) przyznaje, że unika okazji do tego, żeby pić 

alkohol, a prawie co piąty (19%) deklaruje abstynencję. Warto zauważyć, że pewien 

normatywny styl picia nie zmienił się od dziesięciu lat, gdyż w badaniu z 1997 roku 

respondenci odpowiadali bardzo podobnie
5
 .  

Kolejne badania CBOSu, z 2010 roku, wydają się potwierdzać wskazane wcześniej 

tendencje Polaków w piciu alkoholu. Mianowicie: Od alkoholu nie stroni ponad trzy czwarte 

dorosłych Polaków (76%), przy czym dwie trzecie (65%) twierdzi, że pije czasami,  

a co dziewiąty (11%) – że często. Ponad jedna piąta badanych (22%) deklaruje abstynencję.  

W ciągu ostatnich trzynastu lat zwiększyła się (o 6 punktów procentowych) grupa 

abstynentów, zmalał zaś (o 4 punkty) odsetek tych, którzy rzadko piją alkohol
6
. 

Z kolei badania CBOSu z 2019 r. pokazują, że Ponad połowa Polaków (56%) 

deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany spożywa go często 

(8%), a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust (33%). W 

stosunku do badania z 2010 roku nieznacznie zmniejszył się odsetek deklarujących częste 

picie (z 11% do 8%),  

a nieco więcej ubyło całkowitych abstynentów (z 22% do 16%). Wzrósł więc udział osób 

spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50% do 56%). Odsetek ten 

jest obecnie najwyższy (…). 

W kwestii rodzaju spożywanego alkoholu najczęściej spożywanym alkoholem jest 

piwo, ale jego udział znacząco zmalał od 2010 roku. Wówczas co druga osoba spośród 

pijących alkohol (52%) przyznawała, że najczęściej sięga po piwo. Obecnie wybiera je 39% 

osób,  

które nie rezygnują z napojów procentowych. Na drugim miejscu znajduje się wino (25%),  

a na trzecim – wódka (16%). Odsetek osób najchętniej wybierających wino rośnie od 2007 

roku, natomiast największy wzrost dotyczy alkoholi wysokogatunkowych, np. koniaku, whisky 

                                                             
5  Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Postawy wobec wybranych substancji 
psychoaktywnych, Warszawa, marzec 2007.  
Źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_039_07.PDF (dostęp: 09.10.2019) 
6 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Postawy wobec alkoholu, Warszawa, sierpień 
2010. Źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF (dostęp: 09.10.2019). 
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– obecnie co dziewiąta osoba (11%) pijąca alkohol deklaruje, że, jeśli sięga po kieliszek,  

to najczęściej z tego typu trunkiem.
7 

W przeprowadzonej ankiecie zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców  

na temat alkoholu. 

Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. Dominanta wyniosła 

tutaj 45%, gdyż tyle osób wskazało wiek pomiędzy 16 a 18 lat na pełnoletność. Druga 

najwyższa wartość – 42% - odnosi się do wieku 13-15 lat, a dopiero trzecia wartość – 

13% - do pełnoletności. 8% wśród ankietowanych nigdy nie poznało smaku alkoholu. 

Zdecydowana większość zatem (87%) rozpoczęła zatem picie alkoholu jako osoby 

nieletnie, a wszyscy badani mieli już styczność z alkoholem. 

Wykres 8. Wiek inicjacji alkoholowej wśród dorosłych mieszkańców  

 

 

Kolejną kwestią była częstotliwość spożywania alkoholu. Największa liczba badanych 

(38,5%) przyznała, że pije alkohol kilka razy w miesiącu. Drugą najczęstszą odpowiedzią 

było „kilka razy w roku” (27%). Raz w tygodniu po alkohol sięga 15,5% badanych, a 9,5%  

z nich – kilka razy w tygodniu. Z kolei jako abstynenci zdeklarowało się 8% ankietowanych. 

Wobec powyższych wyników można postawić tezę, że większość badanych sięga  

po alkohol okazjonalnie lub z przyzwyczajenia, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, 

który z tych motywów przeważa. 

 

                                                             

7 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Konsumpcja alkoholu w Polsce, Grudzień 2019 

Źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_151_19.PDF  (dostęp: 7.07.2020) 
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Wykres 9. Częstotliwość spożywania alkoholu  wśród dorosłych mieszkańców 

 

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja 

standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o 

mocy 5%  

(pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki  

o mocy 40% (mały kieliszek wódki).  

Badani deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 3-4 porcje (32%) i 1-2 porcji 

(28,5%) oraz 5-6 porcji (25,5%). 6% badanych to osoby niepijące. W związku z tym, należy 

uznać, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Rumia odzwierciedlają postawy wobec picia 

alkoholu o średnim poziomie ryzyka jeśli chodzi o nietrzeźwość i jeszcze mniejszym, jeśli 

chodzi nałóg alkoholizmu, po uwzględnieniu częstotliwości picia. Społeczność spożywa 

napoje alkoholowe okazjonalnie i z przyzwyczajenia, najczęściej w ilościach 1-6 

standardowych porcji alkoholu.  

Na pytanie o alkoholizm w swojej rodzinie zdecydowana większość, 78% podaje, że nikt 

z rodziny nie nadużywa alkoholu, ale reszta czyli 22% potwierdza problemy alkoholowe  

w swojej rodzinie, z czego 9% twierdzi, że ktoś z rodziny nadużywa alkoholu i szuka pomocy 

w tym nałogu, a 13%, że uzależnieni nie szukają takiej pomocy. 
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Wykres 10. Standardowe porcje z alkoholem wypijane w trakcie typowego dnia 

picia 
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Wykres 11. Uzależnienie od alkoholu w rodzinach  

 

Zdecydowana większość respondentów, bo 88% deklaruje, że nie wie, gdzie może się zgłosić 

osoba uzależniona od alkoholu. Spośród 12%, którzy wiedzą, najczęściej wymienianą 

odpowiedzą były: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd 

Gminy Rumia. 

Wykres 12. Wiedza o miejscach udzielania pomocy osobom uzależnionym  
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Wyniki te pokrywają się z pytaniem uszczegóławiającym, w którym tylko 11,5% badanych 

przyznało, że wie, gdzie znajduje się siedziba MKRPA. 88,5% ankietowanych nie ma takiej 

wiedzy. 

Wykres 13. Wiedza o siedzibie MKRPA 

 

 

W pytaniu o sprzedaż alkoholu nieletnim, 95,5% respondentów nigdy nie było świadkami 

takiego zdarzenia, a odmiennej odpowiedzi udzieliło 4,5% badanych. 

Wykres 14. Sprzedaż alkoholu nieletnim - świadectwo 
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Zachowania związane z piciem alkoholu są w dużej mierze zależne od postaw, czyli 

chociażby wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i motywacji, które 

towarzyszą jego spożywaniu. Stąd podjęto się zbadania owych postaw. 

Pierwsze z pytań dotyczyło mitu, jakoby alkohol zawarty w „słabszych” napojach (piwie, 

winie) był mniej szkodliwy niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce). 

Tutaj zdania podzieliły się po równo tzn. po 50% przypadło na głosy „zdecydowanie 

zgadzam się” (12,5%) i „raczej zgadzam się” (37,5%) oraz na głosy „raczej nie zgadzam 

się” (13,5%) i „zdecydowanie nie zgadzam się” (36,5%), przy czym znacznie więcej osób 

zdecydowanie sprzeciwiło się temu twierdzeniu niż je zdecydowanie poparło.
8
  

Kolejne pytanie dotyczyło ograniczenia dostępności i kontroli sprzedaży alkoholu w porze 

nocnej. Większość, bo 66,5% badanych nie zgadza się (zdecydowanie – 41% i raczej –

 25,5%) ze stwierdzeniem,  że „dostęp do alkoholu powinien być ograniczony 

lub kontrolowany w porze nocnej”. Jednocześnie  aż 82,5% respondentów nie postrzega 

osób pijących alkohol jako zagrażających bezpieczeństwu w środowisku lokalnym 

(„zdecydowanie nie” odpowiedziało 73%, a „raczej nie” – 9,5%). 

Przytłaczająca większość badanych (87,5%, z czego 75% zdecydowanie, a 12,5% - raczej) 

zaprzecza jakoby picie alkoholu pomagało ludziom w ich trudnych sytuacjach 

życiowych. Zdecydowanie wierzy w to zaledwie 0,5% ankietowanych. Z kolei 94,5% z nich,  

z czego aż 93% zdecydowanie, nie zgadza się z tym, że prowadzenie samochodu po 

niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne. Natomiast wszyscy respondenci, z czego 96% 

zdecydowanie, zaprzeczają, by picie nawet niewielkich ilości alkoholu było bezpieczne dla 

kobiet w ciąży. 

Można uznać, że wysoki odsetek badanych mieszkańców przyjmuje prozdrowotne  

i odpowiedzialne postawy wobec spożywania alkoholu choć spora grupa ulega błędnym 

stereotypom o mniejszej szkodliwości alkoholu w napojach „słabszych” niż  

w wysokoprocentowych. Stanowi to przesłankę do podjęcia szerszej kampanii 

informacyjnej na ten temat wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 Niewykluczone, że taki procent odpowiedzi może częściowo wynikać z faktu, że w pytaniu nie 
zaznaczono wyraźnie, że chodzi o alkohol w takich samych „standardowych porcjach alkoholu”, a nie np. 
w 0,5 l wódki i piwa. 
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Tabela 12. Przekonania dotyczące spożywania alkoholu  

Twierdzenia 

Z
d

ec
y

d
o

w
a

n
ie

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

R
a

cz
ej

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

R
a

cz
ej

 n
ie

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

Z
d

ec
y

d
o

w
a

n
ie

 

n
ie

 z
g

a
d

za
m

 

si
ę

 

Alkohol zawarty w piwie jest mniej 

groźny niż ten zawarty w wódce 
12,5% 37,5% 13,5% 36,5% 

Dostęp do alkoholu w porze nocnej 

powinien być ograniczony 
8% 25,5% 25,5% 41% 

Osoby pijące alkohol zagrażają 

bezpieczeństwu w moim 

środowisku lokalnym 

7,5% 10% 9,5% 73% 

Picie alkoholu pomaga w trudnych 

sytuacjach życiowych 
0,5% 12% 12,5% 75% 

Prowadzenie samochodu po 

niewielkiej ilości alkoholu jest 

bezpieczne 

1,5% 4% 1,5% 93% 

Kobiety w ciąży mogą bezpiecznie 

pić niewielkie ilości alkoholu 
0% 0% 4% 96% 
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Wykres 15 . Przekonania dotyczące spożywania alkoholu  
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: NIKOTYNA 

 

Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji nikotynowej rozumiany jako moment, 

w którym dana osoba po raz pierwszy spróbowała papierosa, nie zaś, że zaczęła regularnie 

palić. Okazuje się, że zaledwie 8% badanych nigdy nie paliło papierosów. Ponad połowa, 

bo 57,5% zapaliło swojego pierwszego papierosa jako osoby nieletnie po skończeniu 16 

roku życia, a tylko 12% już jako osoby dorosłe. 16,5% wskazało na wiek pomiędzy 13 a 15 

lat, a w sumie 6% poniżej 12 roku życia (uwzględniając kategorię „9-12 lat” i „poniżej 9 lat”). 

Wiek inicjacji nikotynowej dla większości ankietowanych (w sumie aż dla 80%) 

rozpoczął się jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, a tylko dla jednej piątej z nich  

już w dorosłym życiu. Są to alarmujące dane wskazujące na łatwość dostępu młodych ludzi 

do papierosów i niską wśród nich świadomość szkodliwości na zdrowie tego rodzaju używek. 

Wykres 16. Wiek inicjacji nikotynowej wśród dorosłych mieszkańców 

 

Bardziej optymistycznie sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o obecny stosunek 

ankietowanych do palenia papierosów. Większość z nich, 61,5%, w ogóle nie pali obecnie 

papierosów czy e-papierosów. Okazyjnie pali 4,5%, a odsetek amatorów regularnego 

palenia papierosów i e-papierosów jest zbliżony – odpowiednio 17,5% i 16,5%.  

Z powyższego wynika, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Rumia w większości nie mają 

problemów z uzależnieniem od nikotyny, ale prawie jedna trzecia z nich pali regularnie. 

 

 

 

 

8% 
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Wykres 17. Palenie papierosów wśród dorosłych mieszkańców  

 

Ze względu na rosnącą popularność e-papierosów zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą  

o ich szkodliwości. Producenci tych wyrobów sugerują, że stanowią one zdrowsze 

odpowiedniki klasycznych papierosów. Istotnie nie zawierają one substancji smolistych,  

jednak nadal dostarczają one nikotyny – substancji o działaniu psychoaktywnym, skutkującej 

wieloma negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.  

Wykres 18. Opinia nt. szkodliwości palenia e-papierosów 

 

Połowa respondentów uważa, że e-papierosy są tak samo szkodliwe jak papierosy 

klasyczne, a 21%, że są nawet bardziej szkodliwe. Pozostałe 29% badanych jest 

odmiennego zdania, przypisując większą szkodliwość tradycyjnym papierosom.  

61,5% 

4,5% 

17,5% 

16,5% 

Nie

Tak, palę okazyjnie papierosy
lub e-papierosy

Tak, palę regularnie papierosy

Tak, palę regularnie e-
papierosy

21% 

50% 

29% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Są bardziej szkodliwe niż tradycyjne papierosy

Są tak samo szkodliwe jak tradycyjne papierosy

Są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy

Nie mają negatywnego wpływu na zdrowie
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: NARKOTYKI I DOPALACZE 

Badanie rozpoczęliśmy od pytania niezagrażającego, tj. niebudzącego oporu  

oraz motywującego do wyrażenia swojego rzeczywistego stanowiska. Dotyczy ono osób 

zażywających narkotyki i dopalacze w najbliższym środowisku. Poniższy wykres prezentuje 

otrzymane wyniki.  

90% badanych twierdzi, że nie zna w swoim otoczeniu osób przyjmujących substancje 

odurzające, natomiast 3,3% zna jedną taką osobę, a 6% zna od dwóch do pięciu osób 

przyjmujących narkotyki lub dopalacze.  

Wykres 19. Znajomość osób, które stosują substancje odurzające  

 

Wśród najczęściej stosowanych w środowisku lokalnym substancji znalazły się marihuana  

i haszysz (6,5%) oraz amfetamina i dopalacze (po 1,3%).
9
 6% odpowiedzi sugeruje brak 

wiedzy ankietowanych o tym, jakie substancje przyjmują te osoby, a 84% - na w ogóle 

nieznajomość takich osób. Różnica w stosunku do 90% (Nie znam nikogo) z poprzedniego 

pytania wynika z faktu, że, w przeciwieństwie do tego pytania, w przypadku badania rodzaju 

używanych substancji psychoaktywnych ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną 

                                                             

9 Było to pytanie z serii wielokrotnego wyboru, w których najczęściej liczba odpowiedzi na wszystkie 
pytania przewyższa liczbę respondentów. Stąd np. suma procentów odpowiedzi liczona do ogólnej ilości 
osób przekracza 100%, a liczona do ogólnej liczby odpowiedzi daje właśnie wymagane 100%. Ten drugi 
sposób prezentacji procentów odpowiedzi w pytaniach wielokrotnego wyboru został przyjęty w 
niniejszym raporcie na wykresach. Pojawiająca się w niektórych w tabelach lub na wykresach kategoria 
„Nie dotyczy” oznacza procent braku odpowiedzi, a tabele przedstawiają oba w/w/ sposoby.  

90% 

3,3% 
6% 

0% 0,7% 
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nie znam nikogo 1 osobę 2-5 osób 6-10 osób Ponad 10 osób

Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które 
przyjmują substancje odurzające (narkotyki lub dopalacze)? 
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odpowiedź. Dlatego przy większej ilości odpowiedzi odpowiednio zmalał ich stosunek  

do ogólnej i stałej ilości osób. 

Wykres 20. Substancje odurzające przyjmowane przez osoby znane osobiście  

lub „ze słyszenia” w środowisku mieszkańców 

 

 

 

 

 

6,5% 

1,3% 
0% 0% 0% 

1,3% 
0% 0% 

5,8% 

84,5% 

0,6% 

0,0%
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Jakie substancje odurzające są przyjmowane przez osoby 
(znane osobiście lub „ze słyszenia”) z Pana/Pani otoczenia? 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 78



 

  

  

St
ro

n
a7

8
 

Tabela 13. Substancje odurzające przyjmowane przez osoby znane osobiście  

lub „ze słyszenia” w środowisku mieszkańców  

Substancje 
% odpowiedzi do 

liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

Marihuana, haszysz 6,67% 6,5% 

Amfetamina 1,33% 1,3% 

LSD 0% 0% 

Ekstazy 0% 0% 

Heroina 0% 0% 

Dopalacze 1,33% 1,3% 

Leki używane w celu odurzenia 0% 0% 

Inne 0% 0% 

Nie wiem, jakie oni przyjmują substancje 6,00% 5,8% 

Nie znam takich osób 86,67% 84,5% 

SUMA 102,7% 100% 

 

Prawie nikt spośród respondentów nie wie, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne 

takie, jak narkotyki czy dopalacze (98,5%). 1,5% nie chciało udzielić odpowiedzi  

na to pytanie.   

Wykres 21. Wiedza mieszkańców o tym, gdzie można kupić narkotyki lub 

dopalacze 

 

W polskim społeczeństwie oprócz narkotyków i dopalaczy poważnym problemem są również 

leki dostępne w aptekach. Niektóre z nich np. pseudoefedryna wywierają wpływ na układ 

0,0% 

98,5% 

1,5% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

TAK NIE Nie dotyczy

Czy wie Pan/Pani gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 
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nerwowy i mogą być stosowane niezgodnie z przeznaczeniem w celu wywołania efektów 

odurzających. Wiele osób może być także uzależnionych od powszechnie dostępnych leków 

przeciwbólowych. Co więcej sprzedaż leków w Polsce od kilkunastu lat rośnie. Jak podaje 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

nasz kraj jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie. Pod względem liczby 

opakowań przypadających na jednego mieszkańca zajmujemy drugie miejsce – za Francją10.  

Polska należy do krajów o relatywnie wysokiej konsumpcji leków dostępnych bez recepty 

(OTC, ang. over the counter). Na ich promocję przypada najwięcej środków wydawanych na 

reklamę, co sprawia, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym rynek reklamowy 

produktów farmaceutycznych przewyższa wartością inne1 . W ostatnich latach wartość tego 

rynku rosła 

 i prognozuje się, że w kolejnych latach również będzie się zwiększać11. 

85% badanych mieszkańców twierdzi, że nie zna w swoim otoczeniu osób uzależnionych 

od leków. 8,5% takie osoby zna, a 6,5% nie jest tego pewna, ale ma takie podejrzenia. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że problem zażywania narkotyków i dopalaczy 

wydaje się równie poważny co problem uzależnienia od leków, gdyż i jeden i drugi może 

dotyczyć ok. 15% mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia.  

 Wykres 22. Znajomość osób uzależnionych od leków  

 

 

                                                             
10 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Stosowanie leków dostępnych bez recepty, 
Warszawa, październik 2007. 
Źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_143_10.PDF (dostęp: 16.06.2017). 

11 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Leki dostępne bez recepty i suplementy diety, 
Warszawa, listopad 2016. Źródło: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF (dostęp: 
08.07.2020). 

8,5% 6,5% 

85% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

TAK Nie jestem pewny/a, ale mam
podejrzenia, że tak

NIE

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub „ze 
słyszenia”) uzależnione od leków? 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 80

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_143_10.PDF
https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF


 

  

  

St
ro

n
a8

0
 

HAZARD 

W ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających sondaż, niemal połowa Polaków (49%) 

przynajmniej raz wzięła udział w grze na pieniądze. Największą popularnością cieszyły się 

gry liczbowe i loterie z portfolio Totalizatora Sportowego – dwie piąte badanych (40%) 

 co najmniej raz w tym czasie zawarło zakład Lotto, prawie jedna czwarta (23%) szukała 

szczęścia w zdrapkach, a blisko co dziesiąty (8%) zagrał w inne (poza Lotto) gry liczbowe 

TS. W stosunku do danych z roku 2011, kiedy poprzednio badaliśmy uczestnictwo Polaków 

w grach o charakterze hazardowym, struktura udziału w tego typu aktywnościach uległa 

pewnym zmianom. Znacząco spadła popularność konkursów SMS-owych (z 18% w 2011 

roku do 8% obecnie), natomiast zauważalny jest wzrost zainteresowania ofertą 

Totalizatora Sportowego2 . O połowę zmniejszył się też w tym czasie odsetek osób 

deklarujących grę na automatach (z 4% do 2%), a znikomy odsetek badanych przyznaje 

się do grania na pieniądze w Internecie. 12. 

O hazardzie mówi się, że jest to ukryty nałóg, ponieważ nie widać od razu wyraźnych 

symptomów uzależnienia. Niestety, uzależnienie od hazardu często współwystępuje 

z innymi problemami, jak nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Pierwsze kroki  

w świecie hazardu, to zwykle korzystanie z gier internetowych, automatów czy 

zakładów bukmacherskich. Zapytaliśmy mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia o ich 

doświadczenia z tego typu formami rozrywki.  

W subiektywnej ocenie przebadanych mieszkańców zjawisko uzależnienia od hazardu 

jest bardzo i dość rzadkie – łącznie 89%, a 11% określa je w sumie jako bardzo i dość 

powszechne.  

 

Prawie nikt (99,5%) z respondentów nie ma pojęcia, gdzie mogą się zgłaszać osoby 

uzależnione od hazardu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Centrum Badania Opinii Społecznych, Komunikat z badań: Hazardziści, Warszawa, czerwiec 2017.  
Źródło: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_068_17.PDF (dostęp: 08.07.2020). 

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 81

https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_068_17.PDF


 

  

  

St
ro

n
a8

1
 

 

Wykres 23. Opinie o rozpowszechnieniu uzależnienia od hazardu  

 

Wykres 24. Opinie o miejscu pomocy dla osób uzależnionych od hazardu  
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CYBERPRZEMOC I UZALEŻNIENIE OD INTERNETU  

Kolejnym zagadnieniem badanym w ramach ankiety jest cyberprzemoc. Zjawisko 

cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych. (...) Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie 

z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, 

zdjęć, filmów z użyciem Sieci oraz podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli.  

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta 

elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy 

dyskusyjne, serwisy SMS i MMS
13

. 

Badania wykazały, że cyberprzemoc w lokalnej społeczności może stanowić poważny 

problem, ponieważ aż 40,5% ankietowanych stwierdziło, że ma w swoim otoczeniu 

osoby, które padły ofiarą przestępstwa internetowego. 3,5% badanych nie jest tego pewna,  

a pozostałe 56% zaprzeczyło, aby taka sytuacja w ogóle miała miejsce.  

Wykres 25. Znajomość osób, które padły ofiarą przestępstwa internetowego  

 

Dane związane są z subiektywnym oszacowaniem uzależnienia od komputerów lub internetu 

w środowisku lokalnym są jeszcze bardziej niepokojące.   

Łącznie aż 84% respondentów uważa, że tego typu uzależnienie jest powszechne 

(sumując odpowiedzi dość i bardzo powszechne) w środowisku lokalnym, a zaledwie 

16% ocenia je jako rzadkie zjawisko. 

 

                                                             
13 Wojtasik, Ł. Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska. 

40,5% 

3,5% 

56% 

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub „ze 
słyszenia”), które padły ofiarą przestępstwa internetowego 

(np. włamania na konto, oszustwa, wyłudzenia, zniesławienia)? 

TAK

Nie jestem pewny/a, ale
mam podejrzenia, że tak

NIE
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Wykres 26. Opinia o rozpowszechnieniu uzależnienia od komputerów/Internetu  

w najbliższym otoczeniu 

 

 

PROBLEMY PRZEMOCOWE I WYCHOWAWCZE 

Problemy wychowawcze w rodzinie zostały poddane szerokiej analizie w oparciu o badanie 

trzech obszarów wśród dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia: przekonań 

dotyczących wychowywania dzieci, przemocy w rodzinie i trudności związanych  

z wychowywaniem potomstwa. 

PRZEKONANIA DOTYCZĄCE WYCHOWANIA DZIECI 

Respondenci otrzymali propozycje czterech stwierdzeń dotyczących wychowania dzieci,  

z którymi mogli się zgodzić bądź też nie. Stwierdzenie „aby prawidłowo wychować 

dziecko, należy od czasu do czasu dawać klapsa” spotkało się z akceptacją ponad połowy 

respondentów (58%), w tym 48,5% zgadza się z tym zdecydowanie, a 9,5% - raczej się 

zgadza.  18,5% zdecydowanie sprzeciwia się takiemu przeświadczeniu. Paradoksalnie, 

47,5% 

36,5% 

12% 

4% 

Jak ocenia Pan/Pani rozpowszechnienie uzależnienia od 
komputerów/Internetu w Pana/Pani środowisku? 
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Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 84



 

  

  

St
ro

n
a8

4
 

równocześnie twierdzenia, iż dziecko powinno bać się rodziców, bo wtedy łatwiej o jego 

posłuszeństwo  

i szacunek dla nich, oraz, że kary fizyczne hartują dziecko i pozwalają mu sobie lepiej 

radzić w przyszłości spotkało się z odrzuceniem zdecydowanej większości badanych – 

odpowiednio 82% i 83% (uwzględniając odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie zgadza się). 

Pozwala to od razu rozwiać podejrzenie, iż respondenci popierający łagodne stosowanie kar 

fizycznych (tzw. „klapsa”) czynią tak przede wszystkim z powodu chorobliwej chęci znęcania 

się nad własnymi dziećmi czy ograniczonej wizji „hartowania przez kary”. Bardziej 

prawdopodobna interpretacją wydaje się w związku z tym chęć dyscyplinowania dzieci, 

używając do tego „od czasu do czasu” klapsa. 

Jednocześnie większość badanych (w sumie 73,5%) sprzeciwia się, aby kary fizyczne 

były zakazane prawem, z czego 51,5% w stopniu „raczej”, a 22% w stopniu 

„zdecydowanie”. Z kolei 59% nie traktuje przemocy w rodzinie jako prywatnej sprawy, 

do której nikt nie powinien się wtrącać, a nieco mniej, bo 57,5% nie zgadza się, by policja 

nie mogła interweniować w sprawach rodzinnych, z czego 28% zdecydowanie.  

Jeśli chodzi o ofiary przemocy w rodzinie, to zdecydowana większość respondentów 

zgadza się, że mogą nimi być zarówno kobiety, jak i mężczyźni (77,5%, z czego 55,5% 

zdecydowanie, a 22% raczej się zgadza.), oraz, że przyczyną przemocy w rodzinie jest 

alkohol (75,5%, z czego 37,5% zdecydowanie, a 38% raczej się zgadza). Większość, bo 53% 

(35,5% zdecydowanie, a 17,5% raczej) podziela pogląd, że przemoc zdarza się tylko w 

rodzinach  

z marginesu społecznego oraz, że przemoc może być nie tylko wtedy, gdy zostawia widoczne 

ślady na ciele ofiary (60%). 

Poniższe wartości pozwalają sądzić, że zdecydowana większość badanych opowiada się  

za stosowaniem łagodnych kar fizycznych wobec dzieci tzw. „klapsów”, ale zdecydowanie  

nie traktuje tego jako powszednią regułę, lecz raczej jako środek, po który sięga się 

incydentalnie. Przemawia za tym także fakt, że większość respondentów zaprzecza jakoby 

kary fizyczne hartowały dziecko, oraz, że wzbudzanie strachu u dziecka, m.in. w wyniku kar 

fizycznych, dobrze służy procesowi wychowania. Skłania to do stwierdzenia, że zdecydowana 

większość dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia nie przejawia postaw 

wychowawczych charakterystycznych dla modelu wychowania opartego na przemocy  

i zastraszaniu, ale w procesie wychowawczym dopuszcza stosowanie łagodnych kar 

fizycznych w pewnych sytuacjach, pozwalając jednocześnie na ingerencję policji czy innych 

osób  

na przypadki przemocy w rodzinie, choć bez wprowadzania ogólnego prawnego zakazu 

stosowania kar fizycznych. 
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Wykres 27. Subiektywne opinie o przemocy w rodzinie 
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Zdecydowanie nie zgadzam się Raczej nie zgadzam się

Raczej zgadzam się Zdecydowanie zgadzam się
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TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 

W dalszej części ankiety poddano ocenie kompetencje wychowawcze rodziców Gminy 

Miejskiej Rumia oraz trudności pojawiające się w procesie wychowania dzieci, szukając 

jednocześnie ich źródeł i propozycji poprawy. 

81% respondentów ocenia wysoko, a 4,5% bardzo wysoko poziom kompetencji 

wychowawczych rodziców zamieszkujących Gminę Miejską Rumia. 14,5% określiło ten 

poziom jako raczej niski. 

Wykres 28. Ocena poziomu kompetencji rodziców w gminie Rumia 

 
 

Łącznie 96,5% badanych podziela opinię, że właściwy proces wychowania w rodzinie 

jest kluczowy dla rozwoju dziecka (82,5% badanych zdecydowanie tak, a 14% raczej tak). 

Tylko 3,5% z nich było innego zdania. 

Próbując zidentyfikować przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo 

- wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego respondenci mogli zaznaczyć 

więcej niż jedną opcję.  
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Wykres 29. Opinie nt. właściwego procesu wychowania dziecka 

 

 

Tabela 14. Przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego? (można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź) 

Przyczyny 
% odpowiedzi do 

liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

uzależnienia 50,67% 19,59% 

przemoc w rodzinie 58,67% 22,68% 

bezrobocie 50% 19,33% 

niepełnosprawność / choroby 32% 12,37% 

wielodzietność 20,67% 7,99% 

ubóstwo 15,33% 5,93% 

niepełna rodzina 13,33% 5,15% 

niskie umiejętności wychowawcze 16% 6,19% 

inne - jakie? 2% 0,77% 

SUMA 258,7% 100% 

82,5% 
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3,5% 
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50,0%

60,0%
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90,0%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że właściwy 
proces wychowania w rodzinie jest kluczowy dla rozwoju 

dziecka? 
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Najwięcej, bo 58,67% osób (22,68% odpowiedzi) wskazuje na przemoc w rodzinie. 

Trochę mniej, bo prawie połowa respondentów te przyczyny widzi w uzależnieniach  

i bezrobociu (odpowiednio 50,67% i 50%), a jedna trzecia (32%) – w chorobach  

i niepełnosprawności. Wielodzietność jest postrzegana jako przyczyna bezradności rodziców 

w procesie wychowawczym przez jedną piątą (20,67%) badanych, niskie umiejętności 

wychowawcze - przez 16% z nich. 

Warto zaznaczyć, że niskie umiejętności wychowawcze mogą mieć różne przyczyny 

sięgające korzeniami także wcześniejszych pokoleń, jak na przykład niewłaściwe 

przygotowanie obecnych rodziców przez swoich byłych opiekunów do pełnienia roli 

ojca lub matki, jakie nabywali już w procesie dorastania. 

Wykres 30. Przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo  

- wychowawczych 

 
 

Starając się znaleźć właściwą ofertę działań dla poprawy sytuacji rodzin z trudnościami 

wychowawczymi w Gminie Miejskiej Rumia respondenci również mieli do wyboru wachlarz 

możliwości. Najwięcej osób, 51,33%, poparło oferowanie pomocy terapeutycznej 

prowadzenie profilaktyki i terapii uzależnień (44,67%) oraz zwiększenie ofert instytucji 

19,59% 

22,68% 

19,33% 

12,37% 

7,99% 

5,93% 

5,15% 

6,19% 

0,77% 
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ubóstwo

niepełna rodzina

niskie umiejętności
wychowawcze

inne - jakie?

Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności rodziców 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego?  
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wspierających rodzinę (39,33%). Z kolei po 22% osób wskazało na potrzebę prowadzenia 

działań edukacyjnych i pomocy medycznej. 

Tabela 15. Działania mogące poprawić sytuację rodzin z trudnościami 

wychowawczymi 

Działania 
% odpowiedzi 

do liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

pomoc terapeutyczna 51,33% 21,15% 

profilaktyka i terapia uzależnień 44,67% 18,41% 

praca socjalna 14,67% 6,04% 

pomoc medyczna 22% 9,07% 

wsparcie finansowe 10,67% 4,40% 

zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę 39,33% 16,21% 

działania edukacyjne (kursy, szkolenia, warsztaty 

itp.) 
22% 9,07% 

poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne 

itp.) 
18% 7,42% 

kampanie informacyjne 4,67% 1,92% 

pomoc asystenta rodziny 14,67% 6,04% 

inne 0,67% 0,27% 

SUMA 242,7% 100% 

Wykres 31. Działania mogące poprawić sytuację rodzin z trudnościami 

wychowawczymi 
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem poprawiłyby sytuację 
rodzin z trudnościami wychowawczymi w Gminie Rumia?  
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE 

Według badań przeprowadzonych w 2019 roku z deklaracji badanych wynika,  

że w zdecydowanej większości rodzin zdarzają się nieporozumienia i konflikty (71%), 

 przy czym w większości dochodzi do nich bardzo rzadko (54%), natomiast w co szóstej (17%) 

kłótnie wybuchają przynajmniej kilka razy w miesiącu. W ciągu ostatnich siedmiu lat częstość 

występowania konfliktów w rodzinach w zasadzie się nie zmieniła. 

Dom – obok pracy, szkoły oraz ulic poza najbliższą okolicą – jest miejscem, gdzie najwięcej 

osób doświadczyło przemocy (według deklaracji po 8%). Niewiele mniej ankietowanych 

przyznało, że padło jej ofiarą w najbliższej okolicy (7%). Nieco rzadziej ankietowali zetknęli 

się z agresją w restauracji, kawiarni, na dyskotece (5%), w środkach komunikacji – pociągu, 

autobusie, tramwaju, taksówce (5%) lub w innych miejscach (4%)14. 

Warto też zaznaczyć, że kiedy mówi się o przemocy w rodzinie, to nie chodzi tylko o 

przemoc rodziców wobec dzieci, ale też małżonków wobec siebie czyli np. męża wobec żony  

bądź odwrotnie. Wedle przytaczanych badań CBOS z 2019 r. w sumie aż 46% badanych 

przyznało, że padło ofiarą przemocy i wyniki te są wyższe od danych z lat 2012 i 2009. 

Wyniki z 2019 r. są zbliżone do danych sprzed 3 lat, kiedy CBOS realizował podobne 

badania.  

Wobec powyższego można powiedzieć, że przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna,  

jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym w naszym kraju, dotykającym niemal połowę 

polskiej społeczności i, co gorsza, wykazującym tendencję rosnącą. Jest to zjawisko 

niezwykle trudne do zbadania, ponieważ, z jednej strony sama przemoc może być 

stopniowalna, zależna od różnych okoliczności i nie zawsze jednostronna, a z drugiej, osoby 

doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia, np. 

racjonalizując zachowanie sprawcy lub go usprawiedliwiając. Z tego względu zbadaliśmy 

rozpowszechnienie przemocy fizycznej oraz psychicznej w środowisku lokalnym bez 

kierowania bezpośredniego pytania  

o bycie ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie. 

90% respondentów deklaruje, że nie ma w swoim otoczeniu osób, które doświadczają 

przemocy w rodzinie; 8% taki fakt potwierdza, a 2% nie jest co do tego pewna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 CBOS, Komunikat z badań: Przemoc i konflikty w domu, Warszawa, kwiecień 2019 
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Wykres 32. Wiedza o osobach doświadczających przemocy w rodzinie  

 

 

Wśród badanych mieszkańców 93,5% nie wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba 

doświadczająca przemocy w rodzinie. 

Wykres 33. Wiedza o miejscach, gdzie ofiara przemocy w rodzinie może uzyskać 

pomoc  
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doświadczająca przemocy w Pana/Pani rejonie zamieszkania? 
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NIE
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PROBLEMY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO  

Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa, 

nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym 

ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą 

wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym  

i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym  

jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw 

społecznych oraz deprywacji potrzeb. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na małą powszechność występowania 

problemu wykluczenia społecznego w Gminie Miejskiej Rumia (71%), a 15,5% zaprzecza 

w ogóle istnieniu tego zjawiska. Tylko 13,5% przyznaje, że jest to zjawisko dość 

powszechne. Sugerowałoby to niską skalę wykluczenia społecznego w gminie. 

Wykres 34. Opinie nt. powszechności zjawiska wykluczenia społecznego  

 

 

Próbując zidentyfikować grupy społeczne najbardziej narażone na wykluczenie społeczne 

w otoczeniu ankietowanych najwięcej spośród nich wskazało na cudzoziemców (75%),  

a znacznie mniej na bezdomnych (39%) oraz rodziny dotknięte problemami uzależnień 
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Jak powszechne w Pana/Pani opinii jest zjawisko wykluczenia 
społecznego na terenie Gminy Rumia?  
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(20%) czy osoby o niskim statusie materialnym (18%). Kolejne grupy wymienione  

przez badanych to osoby niepełnosprawne (12%) i osoby o niskim statusie materialnym 

(11,5%). Co ciekawe, tylko 12% uznało, że osoby starsze są narażone na wykluczenie 

społeczne, a tylko 6,5% zidentyfikowało tak osoby niepełnosprawne, co sugerowałoby,  

że w Gminie Miejskiej Rumia integracja osób niepełnosprawnych jest na wysokim poziomie. 

Ale z drugiej strony, nie wykluczone, że taka odpowiedź mogła tez wynikać ze słabej 

znajomości osób niepełnosprawnych i ich problemów przez ankietowanych. 

Wykres 35. Grupy najbardziej narażone na wykluczenie społeczne  
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Jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na 
wykluczenie społeczne w Pana/Pani otoczeniu? 
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Tabela 16. Grupy najbardziej narażone na wykluczenie społeczne  

Jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne w Pana/Pani 

otoczeniu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Grupy społeczne 
% odpowiedzi do 

liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

osoby starsze 12% 6,5% 

osoby niepełnosprawne 6,5% 3,5% 

osoby bezdomne 39% 20,5% 

osoby o niskim statusie materialnym 18% 9,5% 

rodziny wielodzietne 2,5% 1,5% 

osoby samotnie wychowujące dzieci 6% 3% 

dzieci i młodzież 0,5% 0,5% 

cudzoziemcy 75% 39% 

rodziny i osoby dotknięte problemami 

uzależnień 
20% 10,5% 

rodziny zmagające się z problemem 

przemocy 
7,5% 4% 

rodziny i osoby mające problemy 

mieszkaniowe 
2,5% 1,5% 

SUMA 189,5% 100% 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Przypuszczenie, że odpowiedzi z poprzedniego pytania mogły wynikać m.in. z słabej 

znajomości osób niepełnosprawnych i ich problemów przez ankietowanych, potwierdzać 

mogą wyniki z kolejnego pytania, w których 69,5% przyznało, że nie znają nikogo, kto 

regularnie korzysta z pomocy rodziny lub innych osób z powodu swojej choroby lub 

niepełnosprawności. 30,5% respondentów odpowiedziało tutaj twierdząco, z czego 19% 

zna tylko jedną taką osobę, a 10,5%, że zna od 2 do 5 takich osób. 
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Wykres 36. Znajomość osób korzystających z regularnej pomocy ze względu  

na swoją chorobę lub niepełnosprawność  

 

Prawie wszyscy badani (98%) postrzegają nastawienie do osób niepełnosprawnych  

w swoim otoczeniu jako przyjazne (54,5% jako zdecydowanie, a 43,5% jako raczej 

przyjazne). Tylko 2% jest odmiennego zdania. 

Wykres 37. Nastawienie do osób niepełnosprawnych  

 

 

69,5% 

19% 

10,5% 

0,5% 0,5% 
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Nie znam nikogo 1 osobę 2-5 osób 6-10 osób Ponad 10 osób

Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które 
korzystają z regularnej pomocy rodziny lub innych osób – ze 
względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność? 

54,5% 

43,5% 

2% 
0% 0% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Zdecydowanie
przyjazne

Raczej przyjazne Raczej nieprzyjazne Zdecydowanie
nieprzyjazne

Trudno powiedzieć

Jakie jest nastawienie do osób niepełnosprawnych w 
Pana/Pani otoczeniu? 
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STAROŚĆ 

Wśród największych problemów osób starszych ankietowani wymienili: 

o niskie emerytury i renty – 85,5%, 

o choroby – 71%, 

o samotność – 41,5% 

o niepełnosprawność – 34% 

o brak opieki rodziny – 33% 

Można powiedzieć, że wyniki te nie odbiegają zbytnio od powszechnych przekonań  

we współczesnym społeczeństwie o typowych problemach osób starszych, choć na 

szczególną uwagę zasługuje wysokie wskazanie na niskie emerytury i renty. 

Wykres 38. Największe problemy osób starszych  w opinii mieszkańców 

 

 

 

 

 

1,5% 

22% 

10,5% 

13% 

6,5% 

27% 

10,5% 

2,5% 

1% 

2,5% 

1% 

1,5% 

0,25% 

0,25% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ubóstwo

choroby

niepełnosprawność

samotność

nieporadność

niskie renty, emerytury

brak opieki rodziny

zaniedbania w szpitalach, domach…

przemoc fizyczna, psychiczna,…

bariery architektoniczne,…

brak akceptacji w środowisku…

dyskryminacja na rynku pracy

niewystarczająca oferta kulturalna,…

inne

Jakie są Pana/Pani zdaniem największe problemy osób starszych?  
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Tabela 17. Największe problemy osób starszych w opinii mieszkańców  

Problemy 
% odpowiedzi 

do liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

ubóstwo 4,5% 1,5% 

choroby 71% 22% 

niepełnosprawność 34% 10,5% 

samotność 41,5% 13% 

nieporadność 20% 6,5% 

niskie renty, emerytury 85,5% 27% 

brak opieki rodziny 33% 10,5% 

zaniedbania w szpitalach, domach opieki itp.. 8% 2,5% 

przemoc fizyczna, psychiczna, finansowa itp. 2,5% 1% 

bariery architektoniczne, komunikacyjne itp. 8% 2,5% 

brak akceptacji w środowisku lokalnym 2,5% 1% 

dyskryminacja na rynku pracy 4,5% 1,5% 

niewystarczająca oferta kulturalna, rekreacyjna 0,5% 0,25% 

inne 0,5% 0,25% 

SUMA 316% 100% 

 

Wśród działań podejmowanych w Gminie Miejskiej Rumia dla poprawy sytuacji osób 

starszych ankietowani wymienili przede wszystkim edukowanie dzieci i młodzieży  

w szkołach na temat postrzegania starości (32%) oraz propagowanie aktywnego modelu 

starzenia i aktywnej starości (25,5%), a w mniejszym stopniu tworzenie lokalnych 

programów aktywizacji i wsparcia seniorów (16,5%). Niestety, najwięcej osób (44%) 

wskazało brak podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz osób starszych.  

W związku z powyższym, należałoby w Gminie Miejskiej Rumia stymulować więcej 

działań na szczeblu lokalnym, a więc czy to przez gminę czy różne organizacje i 

stowarzyszenia, na rzecz poprawy sytuacji osób starszych. 
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Wykres 39. Działania podejmowane na szczeblu lokalnym wobec osób starszych 

 
 

Uzupełniając temat z poprzedniego pytania poproszono ankietowanych o opinię na temat 

potrzeby realizacji konkretnych działań dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Miejskiej 

Rumia. Powyżej 50% odpowiedzi uzyskały następujące propozycje: 

o zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych – 99%, 

o zwiększenie dostępności do bezpłatnej specjalistycznej opieki zdrowotnej – 98%, 

o zajęcia informatyczne – 96% 

o usługi opiekuńcze – 94%, 

o zajęcia z rozwoju pasji i talentów – 91% 

o zajęcia sportowe – 87% 

o zajęcia kulturalne – 75% 

o dzienny dom pobytu dla seniorów – 55%, 

o system teleopieki (zapewniający zdalny nadzór i opiekę przez całą dobę) – 54% 

 

 

 

 

34% 

13% 

5% 

3% 

20% 

25% 

0% 10% 20% 30% 40%

brak działań

tworzenie lokalnych programów aktywizacji i
wsparcia seniorów

adresowanie programów zdrowotnych dla
seniorów

zapewnienie warunków dla samodzielności i
niezależności osób starszych

propagowanie aktywnego modelu starzenia i
aktywnej starości

edukowanie dzieci i młodzieży w szkołach na temat
postrzegania starości
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Tabela 18. Działania podejmowane na szczeblu lokalnym wobec osób starszych  

Działania 
% odpowiedzi do 

liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

brak działań 44% 34% 

tworzenie lokalnych programów 

aktywizacji i wsparcia seniorów 
16,5% 13% 

adresowanie programów zdrowotnych dla 

seniorów 
6,5% 5% 

zapewnienie warunków dla samodzielności 

i niezależności osób starszych 
4% 3% 

propagowanie aktywnego modelu starzenia 

i aktywnej starości 
25,5% 20% 

edukowanie dzieci i młodzieży w szkołach 

na temat postrzegania starości 
32% 25% 

inne 0% 0% 

SUMA 128,5% 100% 

 

Zastanawiające jest, że więcej osób widzi potrzebę zajęć informatycznych dla seniorów 

(96%) niż usług opiekuńczych (94%) czy zajęć kulturalnych (75%). Sugerowałoby to dość 

powszechne problemy osób starszych w gminie w obsłudze komputera czy smartfona i pilną 

potrzebę edukacji seniorów w tym zakresie. 
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Wykres 40. Działania potrzebne w gminie w opinii mieszkańców  

 

 

 

55% 

99% 

98% 

43% 

13% 

28% 

19% 

47% 

94% 

54% 

28% 

75% 

91% 

87% 

96% 

45% 

1% 

2% 

57% 

87% 

72% 

81% 

53% 

6% 

46% 

72% 

25% 

9% 

13% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dzienny dom pobytu dla seniorów

Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych

Zwiększenie dostępności do bezpłatnej
specjalistycznej opieki zdrowotnej

Dostęp do poradni zdrowia psychicznego

Lektoraty językowe (nauka języka obcego)

Programy profilaktyczne

Poradnictwo prawne

Ośrodek wsparcia dla osób mających problemy
rodzinne (kryzysy, przemoc)

Usługi opiekuńcze

System teleopieki (zapewniający zdalny nadzór i
opiekę przez całą dobę)

Teleopieka (telefon zaufania)

Zajęcia kulturalne

Zajęcia z rozwoju pasji i talentów

Zajęcia sportowe

Zajęcia informatyczne

Czy widzi Pan/Pani potrzebę realizacji następujących działań 
dla osób w wieku powyżej 60 lat na terenie Gminy Rumia? 

NIE TAK
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BEZDOMNOŚĆ 

Zdecydowana większość badanych przyznaje, że w ich otoczeniu występuje problem 

bezdomności, z czego 59% ocenia jego skalę jako niską, a 13,5% jako średnią. 27,5% 

twierdzi, że nie spotykają się z tym problemem w swoim otoczeniu.  

Wykres 41. Ocena skali problemu bezdomności w gminie Rumia  

 

Wykres 42. Działania potrzebne na rzecz osób bezdomnych w opinii mieszkańców  

 

13,5% 

59% 

27,5% 

Jaka jest skala problemu bezdomności w Pana/Pani 
otoczeniu? 

Wysoka

Średnia

Niska

Nie
występuje

5,5% 

6,5% 

8,5% 

31% 

25% 

5,5% 

11% 

7% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Praca socjalna

Pomoc finansowa (np. zasiłki)

Udzielanie porad

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wsparcie rzeczowe (np. w postaci posiłku, ubrań)

Promowanie aktywnych postaw np. pomoc
sąsiedzka

Przyznawanie tymczasowych miejsc noclegowych

Tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych

Jakie działania powinno się Pana/Pani zdaniem podejmować 
na rzecz osób dotkniętych bezdomnością?  
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Wśród sugerowanych działań, które powinny zostać podjęte na rzecz osób bezdomnych 

ankietowani wymienili przede wszystkim działania konkretne czyli pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia (70%) i wsparcie rzeczowe (np. w postaci posiłku, ubrań) (56%), a na 

dalszym miejscu: przyznawanie tymczasowych miejsc noclegowych (25%) i udzielanie porad 

(19,5%). 

Tabela 19. Działania potrzebne na rzecz osób bezdomnych w opinii mieszkańców  

Jakie działania powinno się Pana/Pani zdaniem podejmować na rzecz osób dotkniętych 

bezdomnością? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Działania 
% odpowiedzi 

do liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

Praca socjalna 12% 5,5% 

Pomoc finansowa (np. zasiłki) 15,5% 6,5% 

Udzielanie porad 19,5% 8,5% 

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia 70% 31% 

Wsparcie rzeczowe (np. w postaci posiłku, 

ubrań) 56% 25% 

Promowanie aktywnych postaw np. pomoc 

sąsiedzka 12,5% 5,5% 

Przyznawanie tymczasowych miejsc noclegowych 25% 11% 

Tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych 15,5% 7% 

Inne 0,0% 0,0% 

SUMA 226% 100% 
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ZACHOWANIA W CZASIE EPIDEMII – COVID19 

W obecnej sytuacji panującej epidemii koronawirusa zadano badanym pytania dotyczące 

percepcji zagrożeń zarażeniem koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. 

Pierwsze z nich dotyczyło oceny własnego samopoczucia w związku z epidemią COVID-19. 

Zdania były tutaj podzielone i mniej więcej po tyle samo procent uzyskały odpowiedzi 

„raczej dobre” (25,5%) i „raczej złe” (24,5%). Więcej natomiast jest osób, które mają 

samopoczucie „bardzo złe” (5,5%) niż „bardzo dobre” (2%). Najwięcej osób określiło swoje 

samopoczucie jako przeciętne (42,5%). 

Wykres 43. Ocena samopoczucia w związku z epidemią Covid-19 

 

 

Kolejne pytanie dotyczyło towarzyszących emocji podczas epidemii COVID-19. Najczęściej 

podającymi odpowiedziami były: obawa o czas trwania epidemii (64,5%), zmęczenie 

epidemią (56%) oraz obawa o zdrowie najbliższych (47,5%). Prawie jedna trzecia 

badanych (34%) obawia się o stan swoich dochodów w związku z epidemią. 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

25,5% 

42,5% 

24,5% 

5,5% 

Jak określa Pan/Pani swoje samopoczucie w związku z 
epidemią COVID-19? 

Bardzo dobre

Raczej dobre

Przeciętne

Raczej złe

Bardzo złe
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Tabela 20. Ocena własnych emocji w związku z epidemią Covid-19 

Jakie emocje najczęściej towarzyszą Panu/Pani podczas epidemii COVID-19?  (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Działania 
% odpowiedzi 

do liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

Obawa o zdrowie najbliższych 47,5% 20,5% 

Obawa o czas trwania epidemii 64,5% 28% 

Zmęczenie epidemią 56% 24,5% 

Obawa o środki finansowe 34% 14,5% 

Frustracja z powodu niemożności wykonywania 

obowiązków 
18% 8% 

Poczucie bezczynności i utraty czasu 10,5% 4,5% 

inne - jakie? 0% 0% 

SUMA 230,5% 100% 

Wykres 44. Ocena własnych emocji w związku z epidemią Covid-19 

 

20,5% 

28% 

24,5% 

14,5% 

8% 

4,5% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Obawa o zdrowie najbliższych

Obawa o czas trwania epidemii

Zmęczenie epidemią

Obawa o środki finansowe

Frustracja z powodu niemożności wykonywania
obowiązków

Poczucie bezczynności i utraty czasu

Jakie emocje najczęściej towarzyszą Panu/Pani podczas 
epidemii COVID-19?  
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W pytaniu o stosowanie się do obostrzeń sanitarnych odpowiedzi nie są zaskakujące i 

przystają do ogólnych zaleceń sanitarnych ogłaszanych przez rząd. Prawie wszyscy 

ankietowani przyznają, że zakrywają usta i nos (98%), zaś 69%, że częściej myje ręce. Z kolei 

44% używa płynów dezynfekujących, a 40,5% utrzymuje dystans społeczny. 17,5% twierdzi, 

że obecnie pracuje zdalnie, a po 14,5%, że ogranicza kontakty z rodziną i znajomymi oraz 

korzystanie z komunikacji publicznej. 

Tabela 21. Stosowanie się do zaleceń sanitarnych w związku z epidemią Covid-19 

W jaki sposób stosuje się Pan/Pani do zaleceń sanitarnych w związku z epidemią COVID-

19? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Czynności 
% odpowiedzi 

do liczby osób 

% do liczby 

odpowiedzi 

Zakrywam usta i nos 98% 29,5% 

Używam płynów dezynfekujących 44% 13% 

Częściej myję ręce 69% 21% 

Utrzymuję dystans społeczny 40,5% 12% 

Pracuję zdalnie 17,5% 5% 

Ograniczam wychodzenie z domu 16% 5% 

Ograniczam kontakty z rodziną i znajomymi 14,5% 4,5% 

Nie witam się z innymi przez uściśnięcie dłoni, 

objęcie itp. 
16% 5% 

Ograniczam korzystanie z komunikacji 

publicznej 
14,5% 4,5% 

Inne 1,0% 0,5% 

SUMA 331% 100% 
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Wykres 45. Stosowanie się do zaleceń sanitarnych w związku z epidemią Covid -19 

 

Na pytanie o znajomość osób, które w ostatnim roku odczuwały nasilone wahania nastrojów  

i lęki, zdecydowana większość, bo 79%, odpowiedziała, że nie zna nikogo takiego, zaś 21% 

respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 8%, że zna jedna taką osobę, 10%,  

że od 2 do 5 osób, a 3% zna więcej niż sześć takich osób. Oznaczałoby to, że większość 

mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia dobrze radzi sobie pod względem psychicznym 

i generalnie zachowuje spokój w okresie epidemii. 

Wykres 46. Znajomość osób odczuwających nasilone wahania nastroju  
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W jaki sposób stosuje się Pan/Pani do zaleceń sanitarnych w 
związku z epidemią COVID-19?  
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8% 

10% 
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Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy odczuwały nasilone wahania nastroju, lęki, fobie? 

Nie znam nikogo

1 osobę

2-5 osób

6-10 osób

Ponad 10 osób
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Prawie połowa badanych mieszkańców (49,5%) ocenia dostępność służby zdrowia  

w dziedzinie zdrowia psychicznego na terenie Gminie Miejskiej Rumia jako „średnią”, a 

oceny „raczej dobra” (32,5%) ponad dwukrotnie przeważają nad „raczej zła” (14%). Tylko 

3,5% ankietowanych oceniło tę dostępność jako fatalną (3,5% - „zdecydowanie zła”). 

Wykres 47. Ocena dostępności służby zdrowia zajmującej się zdrowiem 

psychicznym na terenie miasta Rumia 

 

Na pytanie o reakcję ankietowanych na wypadek poważnych problemów emocjonalnych 

większość (59,5%) odpowiedziała, że nie skorzystałaby z pomocy specjalisty w tym zakresie, 

z czego 18,5% osób jest tego pewne, a 41% wyraża taką opinię jako najbardziej 

prawdopodobną. Dla 32,5% badanych bardziej prawdopodobne w takiej sytuacji wydaje się 

jednak udanie się po pomoc do specjalisty, a dla 8% jest to wręcz sprawa oczywista. Wobec 

powyższego można stwierdzić, że większość mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia czuje 

się na tyle pewnie w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, że nie czuje nawet 

potencjalnej potrzeby korzystania w tej mierze z pomocy specjalisty. Jednak prawie 

40% badanych wyraża potencjalnie taką potrzebę. 

Wykres 48. Ocena potrzeby korzystania z pomocy psychologa  
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14% 
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Średnia
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8% 
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Gdyby miał/a Pan/Pani poważny problem emocjonalny to: 

Z pewnością skorzystał(a)bym z
pomocy specjalisty
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z pomocy specjalisty

Prawdopodobnie nie
skorzystał(a)bym z pomocy
specjalisty
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BADANIA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów 

związanych z alkoholem występujących w Gminie Miejskiej Rumia są sami pracownicy 

punktów sprzedaży alkoholu, spotykający się codziennie w swojej pracy z 

konsumentami. Ich postawy wobec osób nabywających/konsumujących alkohol oraz 

przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu mogą w znaczącym stopniu 

przyczynić się  

do ograniczenia problemów związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez 

nieletnich jak i dorosłych. 

GRUPA BADANA  

Badanie zostało przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych w punktach 

sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Rumia.  

Grupa badana wynosiła 50 osób i stanowiło ją 38 kobiet i 12 mężczyzn. 

 44 spośród respondentów, to pracownicy punktów, natomiast 6 osoby to właściciel 

badanego punktu. Średnia wieku przebadanych sprzedawców wyniosła 35 lat. 

CEL BADANIA  

Ten obszar przeprowadzonych badań miał na celu poznanie postawy sprzedawców 

napojów alkoholowych względem następujących zagadnień:  

 sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,  

 sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, 

 spożywania alkoholu w miejscu jego sprzedaży,  

 nieprzyjemne sytuacje zainicjowane przez osoby spożywające alkohol. 
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WYNIKI BADAŃ  

Jednym z pierwszych zagadnień poruszonych w kwestionariuszu ankiety 

dla sprzedawców alkoholu było określanie poziomu świadomości na temat 

niebezpieczeństw wynikających z zawartości alkoholu w poszczególnych rodzajach 

napojów alkoholowych.  

Łącznie 64%
15

 badanych sprzedawców napojów alkoholowych nie zgodziło się, że 

alkohol zawarty w piwie oraz winie jest mniej groźny, jak ten zawarty w wódce. 

Przeciwnego zdania było 36%. Świadczy to o stosunkowo średnim poziomie świadomości 

badanych  

na temat szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości procentowej alkoholu. 

Łącznie 72% sprzedawców nie zgadza się, że dostęp do napojów alkoholowych w porze 

nocnej powinien być ograniczony. Raczej zgadza się z tym 28% badanych. W sumie  

aż 94% respondentów zaprzecza, aby osoby pijące alkohol zagrażały bezpieczeństwu  

w ich lokalnym środowisku. Świadczyłoby to o dość wysokiej kulturze picia alkoholu 

wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia. 

Wszyscy respondenci zaprzeczyli jakoby osoby poniżej 18 roku życia miały łatwy dostęp  

do kupna alkoholu, z czego 92% zdecydowanie, a 8% „raczej”.  

Te i kolejne pytania i uzyskane odpowiedzi ilustruje poniższa tabela i wykres. 

86% sprzedawców nie uważa, aby spożywanie alkoholu pomagało w trudnych 

sytuacjach życiowych.  Z kolei, łącznie 94% (88% zdecydowanie a 6% raczej) nie zgadza 

się,  

że prowadzenie alkoholu po niewielkiej ilości jest bezpieczne prowadzenie samochodu  

po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne. 

Ponadto, sprzedawcy jednogłośnie (100%) nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że kobiety 

w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu oraz że alkohol powinien być 

dostępny dla osób poniżej 18. roku życia. 

Łącznie tylko 6% badanych uważa, że w okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, a przeciwnego zdania jest w sumie 94% respondentów. 

Połowa badanych sprzedawcy napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Rumia deklaruje,  

że spotyka się kilka razy w skali roku z sytuacją próby kupna alkoholu przez osobę poniżej 

18 roku życia – 50%. Natomiast po 20% badanych twierdzi, że zdarza się to kilka razy 

w miesiącu i kilka razy w tygodniu. Tylko 10% deklaruje, że nie zdarza się to wcale. 

Wobec tego, należy uznać, że próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie zdarzają się 

dosyć często.  

 

                                                             

15 Uwzględniając odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się” i „raczej nie zgadzam się”. 
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Wykres 49. Opinie na temat spożywania alkoholu  
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Tabela 22. Opinie na temat spożywania alkoholu  

Twierdzenia 

Z
d

ec
y

d
o

w
a

n
ie

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

 

R
a

cz
ej

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

R
a

cz
ej

 n
ie

 

zg
a

d
za

m
 s

ię
 

Z
d

ec
y

d
o

w
a

n
ie

 

n
ie

 z
g

a
d

za
m

 

si
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Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny 

niż ten zawarty w wódce 2% 34% 28% 36% 

Dostęp do alkoholu w porze nocnej 

powinien być ograniczony 0% 28% 28% 44% 

Osoby pijące alkohol zagrażają 

bezpieczeństwu w moim środowisku 

lokalnym 0% 6% 4% 90% 

Osoby nieletnie mogą z łatwością kupić 

alkohol w lokalnych sklepach 0% 0% 8% 92% 

Picie alkoholu pomaga w trudnych 

sytuacjach życiowych 0% 14% 0% 86% 

Prowadzenie samochodu po niewielkiej 

ilości alkoholu jest bezpieczne 0% 6% 6% 88% 

Kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić 

niewielkie ilości alkoholu 0% 0% 0% 100% 

Alkohol powinien być dostępny dla osób 

poniżej 18 roku życia 0% 0% 0% 100% 

W okolicy jest zbyt dużo punktów 

sprzedaży alkoholu 0% 6% 6% 88% 

Wykres 50. Częstotliwość prób zakupu alkoholu przez osoby nieletnie  
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Wykres 51. Częstotliwość spożywania alkoholu w obrębie sklepu  

 

Zdecydowana większość sprzedawców (80%) twierdzi, że przypadki spożywania 

alkoholu w obrębie punktu sprzedaży w ogóle nie występują. 12% przyznaje, że zdarza się 

to kilka razy w miesiącu, a 8%, że kilka razy w roku. Należy zatem uznać, że do 

przypadków spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży dochodzi relatywnie 

rzadko. 

96% przebadanych sprzedawców przyznaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie miały 

miejsca żadne nieprzyjemne zajścia związane z używaniem alkoholu w obrębię sklepu. 

Wszyscy sprzedawcy zaprzeczają też, aby w tym okresie z tego powodu trzeba było wzywać 

policję. 
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Wykres 52. Częstotliwość nieprzyjemnych zajść w obrębie sklepu  

 

Wykres 53. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej 

 

Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim pokazuje, że 70% spośród 

badanych sprzedawców nigdy nie sprzedało alkoholu osobom, co do których miały 

wiedzę, że są nieletnie. Jednakże zdarzyło się to kilka razy 12% badanych, a 18% nie 

jest tego pewnych.  

W przypadku wątpliwości, co do wieku, zaledwie 34% badanych zawsze sprawdza 

dokumenty potwierdzające wiek, a często robi to 46% osób. 16% czyni to rzadko, a 4% 

nigdy.  

4% 

96% 

Czy zdarzyło się w ciągu ostatnich 3 miesięcy jakieś 
nieprzyjemne zajście związane z używaniem alkoholu w 

obrębie sklepu? 
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Czy kiedykolwiek sprzedał Pan/sprzedała Pani alkohol osobie, 
o której wiedział/a Pan/ Pani, że jest nieletnia? 
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Wykres 54. Sprawdzanie pełnoletności osoby nieletniej 

 

W związku z powyższymi deklaracjami sprzedawców, należy przyjąć, że sprzedawcy  

nie wykazują się wystarczającą czujnością i asertywnością podczas sprzedaży alkoholu 

oraz wiedzą, nie wyłączając prawnej, z zakresu konsekwencji wynikających ze 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Wskazuje to na konieczność 

prowadzenia kampanii na rzecz większej  samodyscypliny sprzedawców i asertywności  

w przestrzeganiu zakazów prawnych w kwestii sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

Ostatnie badane zagadnienie dotyczyło subiektywnej oceny funkcjonowania kontroli punktów 

sprzedaży alkoholu w Gminie Miejskiej Rumia. Tylko 4 % badanych oceniło jej 

funkcjonowanie na bardzo słabym poziomie, natomiast łącznie 96% oceniło jako raczej 

dobrze i bardzo dobrze. 

Wykres 55. Ocena stanu kontroli sprzedaży alkoholu  
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PROBLEMY SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Grupę badanych stanowiło 7 osób: 6 kobiet i 1 mężczyzna, a ich średnia wieku 

wyniosła 57 lat.  

Pierwsze pytanie dotyczyło, tego jak poważne/istotne są poniższe problemy w opinii 

przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. 

 

Tabela 23. Istotne problemy w środowisku lokalnym 

PROBLEM 
Bardzo 

istotny 

Raczej 

istotny 

Raczej 

nieistotny 

Zdecydowanie 

nieistotny 

Zanieczyszczenie powietrza (smog) 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% 

Zanieczyszczenie wody 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% 

Zanieczyszczenie krajobrazu 

(zaśmiecenie) 71,43% 28,57% 0,00% 0% 

Bieda, ubóstwo 42,86% 42,86% 14,29% 0% 

Bezrobocie 42,86% 28,57% 28,57% 0% 

Bezdomność 28,57% 28,57% 42,86% 0% 

Wzrost przestępczości 28,57% 28,57% 42,86% 0% 

Kryzys rodziny 28,57% 42,86% 14,29% 14,29% 

Kryzys norm moralnych 28,57% 57,14% 14,29% 0% 

Stygmatyzacja osób starszych 42,86% 28,57% 28,57% 0% 

Stygmatyzacja osób 

niepełnosprawnych 
42,86% 28,57% 28,57% 0% 

Uzależnienia od alkoholu 42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 

Uzależnienia od narkotyków lub 

dopalaczy 
28,57% 28,57% 28,57% 14,29% 
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Wykres 56. Istotne problemy w środowisku lokalnym  
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Za najistotniejsze problemy społeczne w opinii przedstawicieli NGO należy uznać 

przede wszystkim zaśmiecenie krajobrazu (smog) – 100%
16

, bieda i ubóstwo (85,7%), 

kryzys norm moralnych (85,7%), i w mniejszym stopniu, choć tez wysokim: smog, 

zanieczyszczenie wody, stygmatyzacja osób niepełnosprawnych (odpowiednio po 

71,4%), oraz bezrobocie, kryzys rodziny i stygmatyzacja osób starszych (po 71%). 

Natomiast  

za najmniej istotne problemy ankietowani uznali: uzależnienie od alkoholu, narkotyków  

lub dopalaczy, bezdomność – po 43%
17

, oraz przestępczość (42,9%). 

Respondenci mogli się wypowiedzieć na pytanie jak oceniają swoją sytuację życiową. 

Zdecydowana większość odpowiedzi jest pozytywnych w przypadku oceny sytuacji 

zdrowotnej, społecznej, rodzinnej i mieszkaniowej (sumując oceny „raczej dobra” i 

„bardzo dobra”). Tylko sytuacja materialnej zyskała najwięcej ocen średnich (71,4%) i 

tylko tam pojawiła się opcja oceny „raczej zła” w wielkości powyżej zera (14,3%). 

Wykres 57. Ocena osobistej sytuacji życiowej 

 

 

                                                             

16 Licząc łącznie odpowiedzi „bardzo istotny” i „raczej istotny”. 

17 Zsumowano odpowiedzi „raczej nieistotny” i „zdecydowanie nieistotny”. 
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Na pytanie czy respondenci znają osoby, które przyjmują substancje odurzające (narkotyki  

lub dopalacze), najwięcej osób (42,8%) odpowiedziało, że nie zna nikogo; po 14,3% 

badanych zna jedną i ponad 10 osób, ponad 28% zna do 2 do 5 takich osób. Świadczy to 

niepokojącej popularności wśród badanej grupy tego typu używek. 

Wykres 58. Znajomość osób, które stosują substancje odurzające 

 

 

Jednakże, mimo to, nikt z badanych nie wie gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze.  

Natomiast w pytaniu wielokrotnego wyboru o rodzaj substancje odurzające przyjmowanych 

przez osoby znane respondentom, najbardziej popularnymi narkotykami okazały się:: 

43% marihuana i haszysz, 29% amfetamina, dopalacze i leki - odpowiednio po 14% 

badanych. 

29% badanych nie zna nikogo kto przyjmuje środki odurzające i tyle samo nie wie co 

przyjmują osoby, które wie, że coś przyjmują. 
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Wykres 59. Substancje odurzające przyjmowane przez osoby znane osobiście  

lub „ze słyszenia” w środowisku OPP 

 

Na pytanie czy w środowisku badanych są osoby uzależnione od leków, 43% odpowiedziało, 

że ma podejrzenia, że są, ale nie są pewni, a równo po 29% odpowiedziało, że tak, zna 

i, że nie zna takich osób.  

Wykres 60. Znajomość osób uzależnionych od leków  
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Badani stosunkowo wcześnie rozpoczęli swoją inicjację nikotynową; aż 86% jeszcze jako 

nieletni, z czego 29%  wieku 9-12 lat i 29% w wieku 16-18 lat. Tylko 14% ankietowanych 

zapaliło pierwszego papierosa już jako osoby dorosłe. 

Wykres 61. Wiek inicjacji nikotynowej 

 

 

Obecnie nie pali 86% badanych, a okazyjnie pali 14%, w tym e-papierosy.  

Wykres 62. Palenie papierosów 
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Określając wpływ e-papierosów na zdrowie większość respondentów uznała, że są bardziej 

szkodliwe niż tradycyjne papierosy (57%), a 43% że są tak samo szkodliwe jak papierosy 

tradycyjne. Świadczy to o wysokiej świadomości szkodliwości e-papierosów wśród badanej 

grupy. 

Wykres 63. Opinia nt. szkodliwości e-papierosów 
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PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU DZIECI  

I MŁODZIEŻY  

METODOLOGIA 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono przy użyciu internetowego narzędzia 

CORIGO. Jest to program pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,  

który pozwala na efektywne badanie postaw uczniów. Forma ankiety internetowej jest  

dla dzieci i młodzieży atrakcyjna oraz pozwala na upewnienie się, że wszystkie pytania 

zostaną wypełnione. 

CEL BADANIA 

Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku 

uczniowskim, w szczególności obejmujących zagadnienia związane: 

 z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, 

 ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz problematyką 

uzależnienia, 

 z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów, 

 z uzależnieniem od hazardu, 

 z przemocą w szkole, 

 z cyberprzemocą,  

 z uzależnieniami od środków przekazu i nowych technologii. 

 z organizacją i spędzaniem czasu wolnego 

 reakcją na epidemię koronawirusa 
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADANEJ 

W badaniu wzięli uczniowie szkół podstawowych w przedziałach wiekowych: klasy 4-6  

i klasy 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

Tabela 24. Liczebność grup badanych  

 

Uczniowie odpowiedzieli na kilka ogólnych pytań związanych z uczęszczaniem do szkoły. 

Uzyskane odpowiedzi pozwalają na przedstawienie szkolnego środowiska w kontekście 

kwestii, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na częstość występowania 

niepożądanych zjawisk i zachowań wśród dzieci oraz młodzieży. 

 

  

Szkoły Podstawowe (4-6) 467 

Szkoły Podstawowe (7-8) 375 

Szkoły ponadpodstawowe 547 

ŁĄCZNIE 1389 
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WYNIKI 

SAMOPOCZUCIE W SZKOLE 

W pierwszej kolejności uczniowie zostali zapytani o to, jak czują się w swojej klasie. Wyniki 

są zadowalające, ponieważ z udzielonych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość 

uczniów lubi swoją klasę i raczej czuje się w niej dobrze: uczniowie klas 4-6 - łącznie 

92%18, 83% uczniów klas 7-8, i 83% w SPP, przy czym najbardziej pozytywne opinie  

o swojej klasie panują wśród najmłodszych, a raczej pozytywne i raczej złe  

wśród najstarszych. Wśród tych ostatnich jest też najwięcej tych, którzy źle się czują 

w swojej klasie (w sumie 17%). 

Wykres 64. Samopoczucie uczniów w klasie  

 
Wyniki prezentujące odpowiedzi uczniów na temat wagarowania w poszczególnych grupach 

odzwierciedlają tendencję związane z rozwojem wiekowym. Uczniowie klas 4-6 szkół 

podstawowych, którzy nigdy nie byli na wagarach stanowią 83%. Odsetek osób  

nie wagarujących maleje w klasach 7-8 szkół podstawowych do 54%,  a  wśród 

najstarszych uczniów spada do 29%.  

                                                             
18 Zsumowane wyniki odpowiedzi: bardzo dobrze, lubię swoją klasę i raczej dobrze. 
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Uczniowie szkół podstawowych najczęściej wagarowali raz (SP 4-6 – 9%, SP 7-8 – 25%) 

lub tylko kilka razy (SP 4-6 – 6%, SP 7-8 – 17%), natomiast starsza młodzież najczęściej 

uciekała z lekcji kilkukrotnie (37%) lub wielokrotnie (18%). 

Wykres 65. Częstotliwość wagarowania 

 

Od tego, jak często uczniowie wagarują, istotniejsze wydają się być powody,  

dla których decydują się to robić. Na pytanie (wielokrotnego wyboru) „Jeśli byłeś/byłaś  

na wagarach, to z jakiego powodu?” uzyskaliśmy odpowiedzi jak poniżej. 

 

Starsi uczniowie w Gminie Miejskiej Rumia najczęściej jako powód samowolnego 

opuszczania zajęć wskazywali stres z powodu nieprzygotowania się do zajęć (SPP – 

17%), namowa znajomych (16%) oraz nudę (12,5%).  

Nuda była najczęstszym powodem opuszczania zajęć dla uczniów klas 7-8 (10%). Z kolei 

przyzwolenie rodziców było najczęstszym powodem wagarowania dla najmłodszych 

uczniów (SP 4-6 – 16%, SP 7-8 – 7%), choć w przypadku klas 7-8 nieznacznie częściej 

podano inne powody (8%).  
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Wykres 66. Powody wagarowania 

. 
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RODZINA 

 

Czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i niepożądanych  

u dzieci i młodzieży są niewątpliwie dobre relacje z osobami dorosłymi, którzy stanowić 

mogą dla nich oparcie i źródło wiedzy. Uczniowie Gminy Miejskiej Rumia deklarują w 

przeważającej większości bardzo dobre lub raczej dobre relacje z opiekunami.  

Należy zauważyć, że rozkład wyników, wbrew oczekiwaniom, nie zmienia się wraz z 

wiekiem – i uczniowie starsi oceniają związki z rodzicami lub opiekunami, podobnie jak 

uczniowie szkół podstawowych, jako mocne i zażyłe. 

Dobre relacje z rodzicami uczniów to niewątpliwie zasób chroniący, który może zostać 

wykorzystany w planowaniu oddziaływań profilaktycznych poprzez tworzenie sojuszu rodzic 

– nauczyciel w przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. poprzez uzupełniającą się edukację 

dotyczącą zagrożeń, a także kształtowanie konstruktywnych postaw i budowanie sieci 

wsparcia.  

Najlepsze oceny relacji z rodzicami/opiekunami dominują uczniów szkół podstawowych 

(bardzo dobre – SP 4-6 – 73%, SP 7-8 – 44%, SPP – 37%, a raczej dobre - SP 4-6 – 20%,  

SP 7-8 – 38%, SPP – 39%,). Większość dzieci ma lepsze relacje z mamą niż z tatą, choć są to 

różnice nieznaczne. 

Wykres 67. Ocena relacji z rodzicami lub opiekunami  

 
 

Zdecydowana większość dzieci powiedziałaby swoim rodzicom o swoich problemach  

(w sumie 86% SP 4-6, 74% SP 7-8, 70% SPP). Widać jednak, że zaufanie do rodziców  

/ opiekunów maleje tutaj wraz z wiekiem, zapewne na rzecz radzenia sobie samemu  

z napotykanymi problemami, zwłaszcza w relacjach z rówieśnikami. 
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Wykres 68. Zaufanie do rodzica/opiekuna w sytuacji zagrożenia  

 

Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w swoim domu, ale pewność ta 

zmniejsza się wraz z wiekiem (tak  – SP 4-6 – 86%, SP 7-8 – 72%, SPP – 67%, a raczej tak  

- SP 4-6 – 13%, SP 7-8 – 23%, SPP – 26%,). 

Wykres 69. Poczucie bezpieczeństwa w domu  
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Zdecydowana większość dzieci nigdy nie doświadczyła krzywdy od swego rodzica  

/ opiekuna (SP 4-6 – 87%, SP 7-8 – 87,5%, SPP – 84%), ale mniej niż jednej dziesiątej 

zdarza się to kilka razy w roku (SP 4-6 – 9%, SP 7-8 – 6,4%, SPP – 9%,).  

Wykres 70. Częstotliwość doznawania krzywdy ze strony rodziców / opiekunów  

 

Najczęściej spotykanym rodzajem przemocy ze strony rodziców/ opiekunów jest 

przemoc psychiczna (SP 4-6 – 11%, SP 7-8 – 4,5%, SPP – 19%,) i fizyczna (SP 4-6 – 9%, 

SP 7-8  

– 4,7%, SPP – 9%,). Najmniej osób wskazało przemoc seksualną, niemniej już samo istnienie 

tego zjawiska jest alarmujące. 

Wykres 71. Rodzaj doświadczanej krzywdy  ze strony rodziców / opiekunów  
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA 

Choroba COVID-19 to choroba zakaźna wywołana przez nowo odkrytego koronawirusa 

SARS-CoV-2. Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie drogą kropelkową, 

które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są 

zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie. 

Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba 

chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa 

lub ust. 

Zapytaliśmy młodych ludzi jak radzą sobie w czasach trwającej epidemii i związanych z nią 

obostrzeń. 

Na pytanie o jak czujesz się w myśląc o pandemii koronawirusa najwięcej pozytywnych 

odpowiedzi – sumując odpowiedzi „bardzo dobrze” i „raczej dobrze” - udzielili uczniowie 

klas 7-8 (SP 4-6 – 34%, SP 7-8 – 75%, SPP – 62%). Najbardziej przygnębieni tą sytuacją 

wydają się być najmłodsi uczniowie – w sumie 66% z nich źle się czuje z tego powodu. 

Wykres 72. Samopoczucie w związku z epidemią Covid-19 

 

Wśród uczniów szkoły podstawowej przeważa poczucie strachu o zdrowie najbliższych  

(SP 4-6 - 61%, SP 7-8 – 46%), a wśród najmłodszych dodatkowo niezadowolenie bo nie 

można wykonywać codziennych czynności (34%). Poza tym uczniom klas 7-8 często 

towarzyszy zmęczenie sytuacją (41%), które z kolei dominuje wśród uczniów szkół średnich 

(55%),  

oraz niezadowolenie, bo nie można się spotykać z kolegami / koleżankami (SPP – 35%,  

SP 7-8 – 37%). 
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Wykres 73. Uczucia towarzyszące w związku z epidemią Covid-19 

 

 

Odczuwanie zmartwienia, lęku, smutku czy niepokoju w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy najczęściej towarzyszyło najstarszym uczniom (SP 4-6 - 15%, SP 7-8 – 28%, SPP 

– 46%), a najrzadziej najmłodszym (SP 4-6 - 33%, SP 7-8 – 26%, SPP – 15%), z których 29% 

w ogóle takich uczuć nie miało w tym czasie. 
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Wykres 74. Częstotliwość odczuwania lęku i smutku 

 

O takich odczuciach lęku swoim rodzicom, opiekunom lub nauczycielom najchętniej 

powiedziałyby dzieci najmłodsze (42% zdecydowanie tak, a 39% - raczej tak). Najmniej 

chętne do dzielenia się takimi odczuciami są najstarsi uczniowie (32% - raczej nie, 24 – 

zdecydowanie nie). 

Wykres 75. Dzielenie się swoimi odczuciami lęku z rodzicami/opiekunami  

 

 

15% 

24% 

33% 

29% 28,27% 28% 
26,13% 

17,80% 

46% 

29% 

15% 

10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Tak, często Tak, czasami tak rzadko nie odczuwałem

Czy odczuwałeś lęk, zmartwienie, smutek, niepokój? 

klasa 4-6 klasa 7-8 SPP

42% 
39% 

13% 

6% 

17,00% 

37,00% 

27,00% 

19,00% 
16% 

27% 

32% 

24% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Czy o tym co czujesz powiedziałbyś rodzicom, opiekunom? 

klasa 4-6 klasa 7-8 SPP

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 133



 

  

  

St
ro

n
a1

3
3

 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: ALKOHOL 

Według badań „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną” opartych  

na Europejskim Programie Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD z 2019r.19 Napoje 

alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. 

Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80,0% uczniów z młodszej grupy i 92,8% 

uczniów z starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione,  

że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 46,7% piętnasto-szesnastolatków i 76,1% 

siedemnasto-osiemnastolatków. 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że inicjację alkoholową ma za sobą: 6% badanych 

uczniów klas młodszych SP, 24% uczniów klas starszych SP  i 57% najstarszej 

młodzieży.  

Wykres 76. Wiek inicjacji alkoholowej wśród uczniów 

 

 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej uczniów szkoły 

podstawowej jest towarzystwo rodziny (SP 4-6 – 57%; SP 7-8 – 51%). Starsi uczniowie 

również wskazywali spotkania z rodziną (24%), lecz w ich przypadku przeważa 

okoliczność spotkania ze znajomymi (44%), a na trzecim miejscu zabawa na domówce, 

imprezie (15%). 

 

 

 

 

                                                             
19 Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań 
ankietowych zrealizowanych w 2019 r.; KBPN, PARPA; Warszawa 2020. 
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Wykres 77. Okoliczności inicjacji alkoholowej wśród uczniów  

 

Wynik wśród starszych uczniów wydaje się potwierdzać prawidłowość związaną 

z   psychospołecznym rozwojem człowieka w wieku dorastania. Dla młodzieży najważniejszą 

społeczną grupą odniesienia są rówieśnicy. To utrzymanie pozycji w grupie znajomych jest 

jedną z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po alkohol. Prawidłowość tę można 

wykorzystać w dobrym celu. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci  

i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której 

dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela  

czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów 

profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, 

uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z 

grupą. 

Oprócz okoliczności inicjacji ważne było dla nas także to, jak często młodzi ludzie sięgają  

po alkohol. Z odpowiedzi uzyskanych tylko od uczniów, którzy mieli już wcześniej kontakt  

z alkoholem (stąd wysoki procent poniższych danych), wynika, że uczniowie najczęściej 
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mieli tylko jednorazowy kontakt z alkoholem (SP 4-6 – 91%; SP 7-8 – 72%, SPP – 32%),  

ale część wciąż sięga po trunki alkoholowe kilka lub kilkanaście razy w roku (w sumie 

SP 4-6 – 9%; SP 7-8 – 22%, SPP – 50%).  

Wykres 78. Częstotliwość picia alkoholu  

 

W następnej kolejności zapytaliśmy uczniów o rodzaj wypijanego alkoholu i uzyskane 

odpowiedzi także odnoszą się tutaj tylko do uczniów, którzy już wcześniej potwierdzili, że 

pili alkohol. Uczniowie najstarsi generalnie najczęściej sięgali po piwo (SP 4-6 – 38%;  

SP -7-8 – 35%, SPP – 52%), a młodsi po inne trunki  (SP 4-6 – 47% i SP 7-8 – 41%).  
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Wykres 79. Rodzaj spożywanego alkoholu  

 

Najczęstszym powodem sięgania po alkohol wśród uczniów szkół podstawowych  była 

ciekawość ( SP 4-6 – 53%, SP 7-8 – 62%, SPP – 17%), zaś wśród starszych uczniów 

relaks (SPP – 17%) i ucieczka od problemów (16%). 

Wykres 80. Powód inicjacji alkoholowej  
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Kolejnym ważnym pytaniem, na które odpowiadali uczniowie było to dotyczące subiektywnej 

oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia. Pokazane poniżej wyniki 

sugerują, że 51% uczniów klas 4-6 SP, 38% uczniów klas 7-8 SP oraz 20% SPP nie wie, 

czy da się kupić alkohol, gdy nie ma się ukończonych 18 r.ż. Może to sugerować, że ta 

część uczniów nigdy nie podejmowała próby nabycia alkoholu. 

Niepokojące jest, że prawie połowa najstarszej młodzieży (47%) wskazuje, że jest to 

bardzo lub raczej łatwe, co oznacza, że mogą oni lub ich rówieśnicy być klientami  

w punktach  ze  sprzedażą  alkoholu.  Takiego samego zdania jest łącznie 26% SP 7-8. 

Wykres 81. Ocena trudności zakupu alkoholu przez nieletnich  

 

 

W większości oboje rodziców wie, że ich dzieci piją alkohol, przy czym wiedza ta jest 

najwyższa wśród rodziców dzieci najmłodszych, a najmniejsza wśród rodziców uczniów 

klas 7-8 (wiedzą -  SP 4-6 – 69%, SP 7-8 – 38%, SPP – 49%,  nie wiedzą - SP 4-6 – 24%,  

SP 7-8 – 42%, SPP – 35%,). W 20% przypadkach pijących alkohol uczniów klas 7-8 tylko 

jedno z rodziców wie o tym fakcie. 
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Wykres 82. Wiedza rodziców o tym, że dziecko pije alkohol  

 
 

 

Zdecydowana większość uczniów nie żyje w towarzystwie osób, które nadużywają 

alkoholu (SP 4-6 – 97%, SP 7-8 – 82%, SPP – 67%), przy czym im starsi uczniowie, tym 

ten odsetek maleje, a im młodsi to wzrasta. 

 

Wykres 83. Obecność osób nadużywających alkohol w otoczeniu uczniów  
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Opinie na temat spożywania alkoholu wyraźnie zmieniają się wraz z wiekiem. 

Zdeklarowanych przeciwników picia alkoholu jest najwięcej wśród najmłodszych,  

a najmniej wśród najstarszych uczniów (SP 4-6 – 48,2%, SP 7-8 – 27%, SPP – 14%). 

Natomiast osób uważających takie picie za coś normalnego (SP 4-6 – 1,1%, SP 7-8 – 

2,4%, SPP – 13%) lub za normalne samo próbowanie, bo jeszcze są za młodzi na picie 

(SP 4-6  

– 6,2%, SP 7-8 – 24,8%, SPP – 52%) jest najwięcej wśród najstarszych uczniów, a 

najmniej wśród najmłodszych. 

Wykres 84. Opinie o piciu alkoholu 
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: PAPIEROSY 

Jak wiadomo, wyroby tytoniowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia, szczególnie dla dzieci  

i młodzieży, którzy wciąż się rozwijają. Są m. in. czynnikiem wpływającym na rozwój 

nowotworów. Zapytaliśmy uczniów w Gminie Miejskiej Rumia, czy kiedykolwiek próbowali 

papierosa, oraz w jakich okolicznościach. Inicjację nikotynową ma za sobą 2% uczniów 

klas 4-6 i 17% klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 46% młodzieży z klas 

ponadpodstawowych. Zgodnie z przewidywaniami, odsetek inicjacji nikotynowej rośnie 

wraz z wiekiem 

Wykres 85. Inicjacja nikotynowa wśród uczniów 

 
 

 

 

Szczegółowe pytania o palenie papierosów odnoszą się już tylko do tej części uczniów,  

która wcześniej odpowiedziała twierdząco, że próbowała palenia papierosów. Najczęściej 

wskazywaną przez uczniów okolicznością zapalenia pierwszego papierosa było spotkanie 

ze znajomymi (SP 4-6 – 67%; SP 7-8 – 62%; SPP – 62%), a w przypadku najmłodszych 

uczniów także szkoła (22%). 

Większość uczniów szkół podstawowych, którzy mają za sobą inicjację nikotynową, 

aktualnie nie pali papierosów (SP 4-6 – 78%, SP 7-8 – 71%), lecz odwrotnie jest  

w przypadku szkół średnich – tam większość uczniów dalej sięga po papierosy  

(SPP – 58%), z czego 11% pali regularnie papierosy, a 18% regularnie e-papierosy. Prawie 

jedna piąta uczniów pali papierosy lub e-papierosy od czasu do czasu (SP 7-8 – 21%;  

SP 4-6 – 22%). 
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Wykres 86. Okoliczności inicjacji nikotynowej wśród uczniów  

 

Wykres 87. Palenie papierosów wśród uczniów  
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Wykres 88. Wiedza o tym ile osób ze szkoły pali papierosy  

 
 

Na pytanie ile osób z twojej szkoły pali papierosy najwyższy wskaźnik obserwujemy w 

szkole średniej, gdzie aż 80% uczniów twierdzi, że pali ponad 20 osób, a tylko 4%, że nikt nie 

pali. Podobnie, najwięcej uczniów klas 7-8 wskazuje na więcej niż 20 osób palących w szkole 

(38%).    Odwrotne proporcje widać wśród najmłodszych uczniów, gdzie 38% wskazuje, że 

„raczej nikt nie pali” lub kilka osób (26%), a 14%, że więcej niż 20 osób. 

 

W kolejnym pytaniu uczniowie udzielali odpowiedzi na temat subiektywnej oceny łatwości,  

z jaką można dokonać zakupu papierosów. Uczniowie szkół podstawowych w większości 

uznali, że jest to bardzo lub raczej trudne (SP 4-6: 89%, SP 7-8: 51%). Natomiast 70% 

uczniów SPP stwierdziło, że jest to bardzo i raczej łatwe, i podobnego zdania było 48% 

uczniów klas 7-8 oraz 11% klas 4-6. Sugerowałoby to, że uczniowie ci lub ich koledzy 

podejmowali już wcześniej próby zakupu papierosów w sklepie i zakończyły się one 

powodzeniem. 
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Wykres 89. Ocena trudności zakupu papierosów przez nieletnich  
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SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: NARKOTYKI I DOPALACZE 

Wyniki badań wskazują, że 9% uczniów z klas 7-8 SP i 10% najstarszej młodzieży miało 

kontakt z substancjami psychoaktywnymi, tj. narkotykami i dopalaczami. Najmłodsi 

jednogłośnie zaprzeczyli takim kontaktom. 

Wykres 90. Pierwszy kontakt z narkotykami lub dopalaczami  

 

 

Kolejnym pytaniem zadanym uczniom, którzy mieli kontakt z substancjami 

psychoaktywnymi brzmiało: „W jakich okolicznościach pierwszy raz spróbowałeś/aś 

narkotyków lub dopalaczy?” 

Uczniowie klas 7-8 i wyższych wskazywali najczęściej spotkanie ze znajomymi (SP 7-8  

– 14%, SPP – 56%) i imprezę (SPP – 15%) oraz rodzinę (SP 7-8: 14%) jako okoliczności 

inicjacji. Wysoką pozycję zajmują też „inne” okoliczności (SP 7-8 – 43%, SPP – 21%). 
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Wykres 91. Okoliczności inicjacji narkotykowej 

 

Na pytanie: „Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze?” większość uczniów szkoły 

podstawowej, którzy mieli kontakt z tymi substancjami, przyznała, że przyjmowała je tylko 

kilka razy w życiu (SP 7-8: 57%). Podobnej odpowiedzi udzieliła też część uczniów szkoły 

średniej (24%), a w przypadku 34% z nich było to zdarzanie jednorazowe. Niemniej 18%  

z nich bierze te substancje kilka razy w miesiącu, a 10% prawie codziennie. Niemniej, 
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alarmujący jest odsetek uczniów z klas 7-8, którzy biorą narkotyki lub dopalacze prawie 

codziennie – 43%! 

 

Wykres 92. Częstotliwość przyjmowania narkotyków / dopalaczy  

 

Wykres 93. Rodzaje przyjmowanych substancji psychoaktywnych  
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43% 

24% 

34% 

9% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Spróbowałem/am tylko raz.
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Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze?  
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Inne

Rodzaj przyjmowanych substancji 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

SPP SP7-8 SP4-6
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Substancje, które przyjmowały osoby deklarujące kontakt z narkotykami to w przypadku 

uczniów szkoły średniej głównie marihuana (SPP – 91%), amfetamina (35%) i haszysz 

(33%), ale popularną są też ekstazy (22%) i dopalacze (21%). Wśród uczniów klas 7-8 

najpopularniejszym narkotykiem jest marihuana (71%) i ekstazy (29%), a także haszysz  

i dopalacze (po 14%). 

 

POSTAWY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

Oprócz zachowań zbadaliśmy również postawy i przekonania uczniów na temat różnych 

substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie w Gminie Miejskiej Rumia w większości 

przyjmują konstruktywne postawy. Mają świadomość szkodliwości alkoholu  

oraz substancji psychoaktywnych. Jednakże mocno da się zauważyć panujący  

wśród dzieci i młodzieży mit o mniejszej szkodliwości napojów niskoprocentowych  

np. piwa niż wódki. Takie przekonanie żywi w sumie 56% SP 4-6, 62,5% SP 7-8 i 60,7% 

SPP. Wyniki zamieszczone są w tabelach i na wykresach poniżej.  

Tabela 25. Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SP 4-6, 7-8 

Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SP 4-6 

Twierdzenia 

Z
d
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y
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o
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a

n
ie
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a

d
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m
 s

ię
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a
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a
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 s
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a
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 n
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a

d
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ię
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y
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o
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a
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n
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g

a
d
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m

 

si
ę 

Alkohol zawarty w piwie jest mniej 

groźny niż ten zawarty w wódce. 
16,5% 38,8% 19,1% 25,6% 

Picie alkoholu pomaga się wyluzować i 

zapomnieć o smutkach. 
4,5% 18,8% 27,4% 49% 

Alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla 

osób poniżej 18 roku życia. 
73,0% 13,1% 2,8% 11% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

piją regularnie alkohol. Warto korzystać 

ze wszystkich sposobów na dobrą 

zabawę. 

0,6% 1,5% 11,3% 87% 

Bez alkoholu nie można się dobrze 

bawić na imprezie. 
5,6% 7,1% 20,3% 67% 

Dopalacze są mniej szkodliwe niż 

narkotyki. 
5,6% 15,4% 24,2% 55% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

próbują narkotyków i dopalaczy. 
0,9% 1,9% 10,7% 86,5% 
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Wszystko jest dla ludzi! 

Od dopalaczy można uzależnić się tak 

samo jak od narkotyków. 
66,4% 19,7% 3,6% 10% 

Jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to 

się nie uzależni. 
6,0% 9,2% 20,3% 65% 

Palenie papierosów jest modne w mojej 

szkole. 
3,9% 7,7% 26,8% 61,6% 

Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SP 7-8 

Twierdzenia 

Z
d
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y
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o
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a
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e 
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a
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m
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ię
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a
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a
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 n
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a

d
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n
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a

d
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m
 s

ię
 

Alkohol zawarty w piwie jest mniej 

groźny niż ten zawarty w wódce. 
21,1% 41,3% 20,3% 17,3% 

Picie alkoholu pomaga się wyluzować i 

zapomnieć o smutkach. 
13,9% 31,5% 26,1% 28,5% 

Alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla 

osób poniżej 18 roku życia. 
52,5% 30,7% 8,8% 8,0% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

piją regularnie alkohol. Warto korzystać 

ze wszystkich sposobów na dobrą 

zabawę. 

3,5% 5,3% 26,9% 64,3% 

Bez alkoholu nie można się dobrze 

bawić na imprezie. 
10,7% 6,1% 23,7% 59,5% 

Dopalacze są mniej szkodliwe niż 

narkotyki. 
4,3% 17,3% 30,4% 48,0% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

próbują narkotyków i dopalaczy. 

Wszystko jest dla ludzi! 

2,7% 4,3% 19,2% 73,9% 

Od dopalaczy można uzależnić się tak 

samo jak od narkotyków. 
63,7% 24,0% 4,8% 7,5% 

Jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to 

się nie uzależni. 
6,1% 12,0% 33,3% 48,5% 

Palenie papierosów jest modne w mojej 

szkole. 
13,6% 28,5% 32,3% 25,6% 

Również większość najstarszej młodzieży raczej i zdecydowanie zgadza się,  

że alkohol pozwala się wyluzować i zapomnieć o smutkach (SPP: ok. 55%, SP 7-8: 

45,5%). Niemniej zdecydowana większość wszystkich uczniów oficjalnie 
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przyznaje, że alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla osób nieletnich; 

uwzględniając odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i „raczej zgadzam się”, 

twierdzi tak 86% SP 4-6, 83% SP 7-8 i 75% SPP. Zdecydowana większość 

wszystkich ankietowanych (ponad 80%) widzi możliwość dobrej zabawy na 

imprezie bez alkoholu. 

Wyższy stopień świadomości daje się zauważyć w opiniach uczniów na temat 

narkotyków i dopalaczy. W znacznej większości nie zgadzają się oni z twierdzeniem20, iż 

dopalacze są mniej szkodliwe niż narkotyki (w sumie 79% SP 4-6, 78% SP 7-8 i 86% SPP), 

podobnie  

jak z przekonaniem, że branie narkotyków z umiarem chroni przed uzależnieniem się od nich 

(85% SP 4-6, 82% SP 7-8 i 86% SPP).  

Tabela 26. Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SPP 

Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SPP 

Twierdzenia 
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Alkohol zawarty w piwie jest mniej 

groźny niż ten zawarty w wódce. 
14,3% 46,4% 22,5% 16,8% 

Picie alkoholu pomaga się wyluzować i 

zapomnieć o smutkach. 
14,8% 41,9% 25,2% 18,1% 

Alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla 

osób poniżej 18 roku życia. 
38,8% 36,7% 16,6% 7,9% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

piją regularnie alkohol. Warto korzystać 

ze wszystkich sposobów na dobrą 

zabawę. 

8,2% 21,9% 37,8% 32,0% 

Bez alkoholu nie można się dobrze 

bawić na imprezie. 
4,8% 9,1% 25,2% 60,9% 

Dopalacze są mniej szkodliwe niż 

narkotyki. 
2,2% 12,1% 24,7% 61,1% 

To normalne, że osoby w moim wieku 

próbują narkotyków i dopalaczy. 

Wszystko jest dla ludzi! 

3,1% 10,4% 24,9% 61,6% 

Od dopalaczy można uzależnić się tak 

samo jak od narkotyków. 
65,3% 25,4% 3,8% 5,5% 

                                                             

20 Zsumowanie odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się” i „raczej nie zgadzam się”. 
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Jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to 

się nie uzależni. 
4,8% 9,3% 28,0% 58,0% 

Palenie papierosów jest modne w mojej 

szkole. 
25,6% 33,3% 28,0% 13,2% 

 

Również większość uczniów przyznaje, że od dopalaczy można się uzależnić tak samo jak 

od narkotyków (SP 4-6 – 86,5%, SP 7-8 – 88%, SPP – 91%). Jak widać opinie na temat 

szkodliwości dopalaczy i narkotyków są generalnie powszechniejsze między starszymi 

niż młodszymi uczniami. 

Większość uczniów szkół podstawowych nie zgadza się z opinią jakoby palenie 

papierosów było modne w ich szkole (SP6 – 88,4%, SP 7-8 – 58%, SPP – 41%). Tutaj z 

kolei widać tendencję, iż palenie papierosów jest modniejsze w starszych niż młodszych 

klasach.  

Wykres 94. Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SP 4-6 
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imprezie
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Wykres 95. Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SP 7-8 
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Wykres 96. Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych – SPP 
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Najwięcej przeciwników brania narkotyków jest wśród najmłodszych uczniów,  

a najmniej wśród najstarszych (SP 4-6: 88%, SP 7-8: 70%, SPP – 63%). Co ciekawe, 

odwrotna tendencja jest zauważalna w stosunku do odpowiedzi „Jestem ciekawy/ciekawa 

jak działają, ale boję się że się uzależnię albo stanie mi się coś złego, więc nie spróbuję”  

(SP 4-6: 10%, SP 7-8: 21%, SPP – 22%), ale wynika to z wybrania bardziej wyrazistej opcji 

postawy przez młodszych uczniów. 

Wykres 97. Opinie o braniu narkotyków 

 

  

1% 1% 

10% 

88% 

6% 
3% 

21% 

70% 

10% 

4% 

22% 

63% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4

Co sądzisz o braniu narkotyków? 

SP4-6 SP7-8 SPP

1 - Nie widzę w tym nic złego, trzeba spróbować wszystkiego w życiu. 
 
2 - Chciałbym/chciałabym kiedyś ich spróbować, ale poczekam aż będę 
starszy/starsza. 
 
3 - Jestem ciekawy/ciekawa jak działają, ale boję się że się uzależnię albo 
stanie mi się coś złego, więc nie spróbuję. 
 
4 - Jestem przeciwnikiem/przeciwniczką narkotyków. Nigdy ich nie wezmę. 
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PRZEMOC W SZKOLE 

Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej 

aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. Agresja ujawniająca się  

w szkole często ma swoje źródła w przemocy domowej, kiedy rodzice uczą swoje dzieci 

niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów z innymi ludźmi. 

Przeprowadzone ankiety w Gminie Miejskiej Rumia pozwalają przyjrzeć się dokładniej 

nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym. 

W ankiecie wytłumaczyliśmy uczniom, że przemoc może mieć formę fizyczną  

(np. bicie, popychanie) lub psychiczną (np.: przezywanie, straszenie, wykluczanie z grupy). 

Zapytaliśmy ich, jak często doświadczają jakichkolwiek form przemocy ze strony inny 

uczniów. 

Wykres 98. Częstotliwość doświadczania przemocy w szkole  

 

Uczniowie odpowiadali, że padają ofiarami przemocy fizycznej ze strony innych uczniów 

najczęściej kilka razy w roku (SP 4-6 – 28,5%; SP 7-8 - 25%; SPP – 16,5%). Wraz z wiekiem 

zjawisko przemocy w szkołach podstawowych nie maleje i we wszystkich grupach 

wiekowych utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie. Zauważany jest natomiast spadek 

przemocy 

 w szkole średniej – tam zdecydowana większość (72,8%) nie doświadczyła nigdy przemocy, 

podczas gdy w szkole podstawowej ta grupa dotyczy około połowy badanych (SP 4-6 – 50%, 

SP 7-8 – 50%). 
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Są dwa rodzaje przemocy – przemoc fizyczna 
(np. bicie, popychanie) lub przemoc psychiczna 

(np. przezywanie, straszenie, wyśmiewanie). Jak 
często doświadczasz przemocy w szkole ? 

kl 6 kl 7 - 8 SPP
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Na pytanie o rodzaj doświadczanej przemocy w szkole, prawie połowa uczniów szkoły 

podstawowej deklaruje, że nigdy nie doznała przemocy, przy czym najwyższy odsetek 

notowany jest tutaj w szkołach średnich (SP 4-6 – 51,5%; SP 7-8 - 47%, SPP – 59%). 

Najczęściej spotykaną przemocą wśród uczniów klas 7-8 i najstarszych była przemoc 

psychiczna (SP 7-8  - 33%, SPP – 34%), a wśród najmłodszych klas – przemoc fizyczna  

(SP 4-6 – 27%). Widać tutaj pewną tendencję do zanikania wśród uczniów wraz z wiekiem 

przemocy fizycznej w szkole na rzecz przemocy psychicznej. Może to mieć związek z tym,  

że przemoc fizyczna sama w sobie jest bardziej prymitywna niż przemoc psychiczna, 

opierająca się nierzadko o jakiś stopień wyrafinowania.   

Wykres 99. Rodzaje doświadczanej przemocy w szkole 
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UZALEŻNIENIE OD MEDIÓW, INTERNETU I CYBERPRZEMOC 

Nadmierne korzystanie z internetu staje się dziś niezwykle poważnym problemem 

społecznym. Na ryzyko uzależnienia szczególnie narażone są dzieci i młodzież, dla których 

internet jest nieodłącznym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego  

oraz rozrywki. Badania pokazują, że problem staje się coraz poważniejszy i wymaga 

szybkiej reakcji rodziców, opiekunów i pedagogów. W Polsce 23% badanych nastolatków  

(w wieku 11–16 lat) stwierdziło u siebie przynajmniej jeden z badanych symptomów 

nadużywania Internetu. Najczęściej występujący symptom to surfowanie po Internecie 

nawet wtedy, kiedy to specjalnie nie jest interesujące (38%) oraz zaniedbywanie rodziny, 

znajomych i nauki szkolnej (35%)21. 

Poczynając od 2013 roku coraz więcej czasu spędzają w Internecie – w 2018 roku było to 

przeciętnie ponad cztery godziny na dobę. Do najpopularniejszych aktywności w sieci 

należy kontaktowanie się ze znajomymi, co deklaruje trzy czwarte badanych, a trzy piąte 

twierdzi, że w zasadzie cały czas są online, na bieżąco otrzymując wiadomości i reagując 

na nie. 

 Trzy czwarte słucha muzyki, ponad połowa głównie ogląda seriale, połowa spędza czas  

na portalach społecznościowych (z których najpopularniejszy jest Facebook – 98% 

badanych deklaruje, że ma konto na Facebooku), jedna trzecia badanych szuka tam 

informacji potrzebnych do nauki.  

W tym „życiu w sieci” na pewno pomagają smartfony – posiadane przez niemal wszystkich 

badanych uczniów – które łączą w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera.  

O tym, jak bardzo „wrósł” on w życie młodych ludzi, świadczy choćby fakt, że ponad połowa 

uczniów nie uważa za niewłaściwe używania smartfonów do przeglądania internetu, 

portali społecznościowych lub aplikacji podczas lekcji.22 

 

 

 

Najwięcej czasu przed telewizorem spędzają w sumie najmłodsi uczniowie, 50% SP 4-6 

zarówno do 1 godziny, jak i 2-3 godzin dziennie (28%), a najmniej najstarsi (odpowiednio 

31,2% i 15,3%), z których prawie połowa w ogóle nie ogląda telewizji (48,5%). Uczniowie  

z klas 7-8 w wymienionych kategoriach zajmują miejsce środkowe, dominując  

tylko w spędzaniu przed telewizorem więcej niż 4 godziny w ciągu dnia (4%). 

 

 

 

                                                             
21 L. Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań 
EU Kids Online II, SWPS, Warszawa 2011. 

22 Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda, na podstawie danych Centrum Badania Opinii Społecznej 
oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Młodzież 2018, Warszawa 2019 
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Wykres 100. Czas spędzany przed telewizorem 

 

 

Największą oglądalnością wśród wszystkich badanych uczniów Gminy Miejskiej Rumia 

cieszą się filmy i seriale (SP 4-6 – 49%, SP 7-8 – 55%, SPP – 40%), zostawiając daleko w 

tyle takie pozycje jak serwisy informacyjne (cieszące się największym zainteresowaniem 

wśród uczniów SP 7-8 – 10%), programy dokumentalne i edukacyjne czy programy 

rozrywkowe. W przypadku uczniów szkół średnich potwierdza się tu tendencja, iż wraz z 

wiekiem maleje zainteresowanie uczniów spędzaniem czasu przed telewizorem. 

 

 

 

 

 

16% 

50% 

28% 

4% 

2% 

32% 

42% 

21% 

1% 

4% 

48,45% 

31,26% 

15,36% 

29,30% 

2,01% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nie korzystam z telewizora

Do 1 godziny

2 – 3 godziny 

4 – 5 godzin 

Więcej niż 5 godzin

Częstotliwość korzystania z telewizora 

SPP SP 7-8 SP 4-6

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 159



 

  

  

St
ro

n
a1

5
9

 

Wykres 101. Najczęściej oglądane programy w telewizji  

 

 

Większa cześć uczniów spędza przed komputerem od 2 do 3 godzin (SP 4-6 –36%; SP 7-

8 - 31%; SPP - 27,5%), choć wśród najmłodszych najczęstszy czas dziennego kontaktu  

z komputerem to 1 godzina (41%). Wśród ich starszych kolegów jest to odpowiednio 

24% dla SP 7-8 i 24,5% dla SPP). Z tym, że może to być spowodowane nauczeniem 

zdalnym  

w ostatnim czasie oraz dużo ilością czasu spędzanego w domach i mieszkaniach. 

Bardziej zauważalna i zastanawiająca jest odpowiedź najstarszej i najmłodszej grupy,  

które deklaruje, że nie korzysta z komputera (SPP 20%, SP 4-6 18%). Może to być 

spowodowane popularnością urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Co ciekawe, 

uczniowie ze szkół średnich i SP 7-8 mają najwyższe wskaźniki, gdy czas spędzony  

przed komputerem wydłuża się ponad 4 godzin dziennie (dla kategorii „4-5 godzin” 

 oraz „5 i więcej godzin” jest to w sumie po 28% dla SP 7-8 i SPP). Tutaj z kolei najmłodsi 

uczniowie notują najniższe dane (odpowiednio po 7%). Może to wynikać niekoniecznie z 

ich większej samodyscypliny, ale raczej z większej kontroli rodziców nad czasem, jaki ich 

młodsze dzieci spędzają przed komputerem w porównaniu do starszego potomstwa. 

 

 

49% 

18% 

2% 

3% 

6% 

1% 

9% 

55% 

0% 

10% 

4% 

3% 

1% 

5% 

39,67% 

0% 

5,85% 

1,83% 

5,30% 

0% 

3,29% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

filmy seriale

bajki

 wiadomości serwisy informacyjne

programy dokumentalne

programy rozrywkowe

programy sportowe

Inne

Na co poświęcasz najwięcej czasu korzystając  
z telewizora? 

SP 4-6 SP 7-8 SPP

Id: F9A41AEC-8B9E-4760-B519-1C13960B0572. Podpisany Strona 160



 

  

  

St
ro

n
a1

6
0

 

Wykres 102. Czas spędzany przy komputerze 

 

Zapytaliśmy uczniów, w jaki sposób najczęściej wykorzystują komputer, kiedy spędzają przy 

nim czas. Niemały odsetek uczniów zaznaczyło naukę: SP 4-6 - 26%; SP 7-8 – 19%;  

SPP - 25%.  

Zdecydowanie przeważającymi formami rozrywki okazują się gry komputerowe  

(SP 4-6 - 38%; SP 7-8 - 38%; SPP – 25,5%) oraz bliżej nieokreślone „inne strony”  

(SP 4-6 - 10%; SP 7-8 - 19%; SPP – 11,7%). Stosunkowo niewielki odsetek notują tutaj 

portale społecznościowe (SP 4-6 – 4%; SP 7-8 - 4%; SPP – 10,2%), zainteresowanie 

którymi największe jest wśród najstarszych uczniów. Może to mieć związek z coraz 

większą popularnością urządzeń mobilnych kosztem komputerów.  
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Wykres 103. Najczęstsze zajęcie na komputerze 

 

Potwierdza to kolejne pytanie,  które wykazało, że uczniowie szkół średnich przeważają  

w korzystaniu z telefonu dłuższym niż 4 godziny dziennie. Aż 41% uczniów SPP 

przyznało, że korzysta z telefonu więcej niż 5 godzin dziennie, a 22,5%, że 4-5 godzin  

w ciągu dnia. W przypadku klas 7-8 jest to odpowiednio 23% i 22% uczniów, a klas 4-6 – 

8% i 11% uczniów. Ci ostatni najmniej czasu spędzają przed telefonem – 37% do 1 godziny i 

37% od 2 do 3 godzin, a największa ich część (6%) w ogóle nie korzysta z telefonu (przy 2 

SP 7-8  

i 1% SPP). Najpopularniejszym czasem spędzonym dziennie przed telefonem dla klas 7-8  

to 2-3 godzin (39%). 
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Wykres 104. Częstotliwość korzystania z telefonu  

 

 

Ulubionym zajęciem przed telefonem dla wszystkich uczniów jest przeglądanie portali 

społecznościowych (SP – 53%, SP 7-8 – 38% , SP 4-6 – 20%), przy czym uczniowie klas 7-8 

równie chętnie wybierają wirtualne gry i tylko oni używają telefonu do nauki (19%). 

14% uczniów szkół średnich czyta na telefonie e-booki. 
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Wykres 105. Najczęstsze zajęcie na telefonie 
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Prawie połowa uczniów wszystkich klas deklaruje, że brak dostępu do internetu byłby 

dal nich czymś normalnym, choć trochę by im go brakowało ((SP 4-6 – 48%; SP 7-8 – 

51%; SPP – 48%). Dla części uczniów, zwłaszcza szkół średnich brak dostępu do 

internetu oznaczałby jednak odczuwalny dyskomfort (SP 4-6 – 13%; SP 7-8 – 9%; SPP 

– 25%). Jednocześnie relatywnie niewielka grupa uczniów stwierdziła, że korzystanie 

z komputera jest dla nich na tyle istotne, że brak takiej możliwości odczuliby bardzo 

negatywnie (SP 4-6 – 6%; SP 7-8 – 10%; SPP – 9%). 

Należy tutaj zaznaczyć, że dzieci i młodzież, tak samo jak dorośli, nie zawsze potrafią 

dokonać „uczciwej” samooceny swoich negatywnych przyzwyczajeń czy nawyków, dlatego 

należy mieć na uwadze, że ten odsetek w rzeczywistości może być jeszcze wyższy. 

Wykres 106. Reakcja na tygodniowy brak dostępu do internetu 
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Internet jako nieocenione narzędzie komunikacji, edukacji oraz rozrywki jest atrakcyjnym 

medium. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z internetu może wiązać się z 

występowaniem licznych zagrożeń: przestępstw internetowych, cyberbullyingu, stalkingu, 

sekstingu, szantażu, podszywania się, hatingu. W badaniu postanowiliśmy sprawdzić 

doświadczenia związane  

z cyberprzemocą. W grupie młodszych uczniów relatywnie znikoma część deklaruje 

styczność z omawianymi zagrożeniami. Nieco inaczej wyniki kształtują się wśród starszych 

uczniów. Wyniki badań wskazują, że starszym uczniom w Gminie Miejskiej Rumia 

bynajmniej nie są obce wymienione poniżej doświadczenia. 

Spora część uczniów doświadczyła osobiście w przestrzeni internetowej zjawiska 

hatingu, nazywanego potocznie „hejtowaniem” (21,5% uczniów klas 4-6, 38% z klas 7-8 

oraz 45,7% uczniów SPP). Polega ono na otrzymywaniu obraźliwych komentarzy 

atakujących bezpośrednio osobę. Komentarze takie są widoczne publicznie w serwisach 

społecznościowych i często występują w formie zmasowanej – jeden negatywny komentarz 

powoduje falę kolejnych. Dla dorastającej młodzieży doświadczenie hatingu może być 

niezwykle traumatyczne. Okres dojrzewania jest czasem, gdy środowisko rówieśnicze 

stanowi najmocniejszy punkt odniesienia. Odrzucenie, a wręcz nienawiść ze strony innych 

młodych osób może stanowić zagrożenie dla poczucia własnej wartości i rozwijającej się 

tożsamości. Powyższe dane wskazują na konieczność uświadamiania uczniów o 

niebezpieczeństwach wynikających z „hejtowania”,  o nierzadko poważnych skutkach 

psychologicznych  

dla ofiar takiego rodzaju przemocy, oraz konsekwencjach prawnych dla ich sprawców. 

Uczniowie również często otrzymywali wiadomości z przezwiskami i obelgami  

(SP 4-6 – 26,1%; SP 7-8 – 40%; SPP – 46%), a niejednokrotnie ktoś włamywał się na ich 

konta na portalach społecznościowych (SP 4-6 – 10,3%; SP 7-8 – 24,8%; SPP – 29,6%). 

Jeszcze częściej występowało zjawisko udostępniania prywatnych wiadomości uczniów 

osobom trzecim (SP 4-6 - 18%; SP 7-8 – 37,6%; SPP – 49,4%). 

Uzyskane dane uzasadniają konieczność prowadzenia edukacji z zakresu bezpiecznego 

korzystania z internetu: wspierania świadomości prawnej, umiejętności ochrony  

przed niebezpiecznymi sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych. 
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Wykres 107. Styczność z cyberprzemocą – SP 4-6 
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Wykres 108. Styczność z cyberprzemocą – SP 7-8 
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Wykres 109. Styczność z cyberprzemocą – SPP 
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Tabela 27 Styczność z cyberprzemocą – SP 4-6, 7-8, SPP 

Styczność z cyberprzemocą - SP 4-6 

Twierdzenia 
Tak, mnie to 

spotkało 

Tak, spotkało 

to inne osoby 

ze szkoły 

Nie, nigdy się 

z czymś 

takim nie 

spotkałem 

Otrzymywanie złośliwych komentarzy, tzw. 

hejtów 
21,4% 12,2% 66,4% 

Umieszczanie filmików lub obrazków, które 

ośmieszały mnie lub inne osoby ze szkoły 
10,1% 9,4% 80,5% 

Otrzymywanie wiadomości z przezwiskami, 

obelgami 
26,1% 10,5% 63,4% 

Otrzymywanie wiadomości z groźbami lub 

szantażem 
7,1% 4,1% 88,9% 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 
10,3% 5,1% 84,6% 

Podszywanie się pode mnie lub inne osoby 

ze szkoły 
8,6% 3,4% 88,0% 

Udostępnianie mojej prywatnej 

wiadomości innej osobie 
18,0% 4,7% 77,3%  

Styczność z cyberprzemocą - SP 7-8 

 

Twierdzenia 
Tak, mnie to 

spotkało 

Tak, spotkało 

to inne osoby 

ze szkoły 

Nie, nigdy się 

z czymś 

takim nie 

spotkałem 

Otrzymywanie złośliwych komentarzy, tzw. 

hejtów 
37,9% 18,7% 43,5% 

Umieszczanie filmików lub obrazków, które 

ośmieszały mnie lub inne osoby ze szkoły 
14,1% 18,4% 67,5% 

Otrzymywanie wiadomości z przezwiskami, 

obelgami 
38,9% 13,1% 48,0% 

Otrzymywanie wiadomości z groźbami lub 

szantażem 
14,4% 6,1% 79,5% 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 
24,8% 8,5% 66,7% 

Podszywanie się pode mnie lub inne osoby 

ze szkoły 
12,3% 9,6% 78,1% 

Udostępnianie mojej prywatnej 37,6% 10,1% 52,3% 
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wiadomości innej osobie 

 

Styczność z cyberprzemocą - SPP 

Twierdzenia 
Tak, mnie to 

spotkało 

Tak, 

spotkało to 

inne osoby ze 

szkoły 

Nie, nigdy się 

z czymś 

takim nie 

spotkałem 

Otrzymywanie złośliwych komentarzy, 

tzw. hejtów 
45,7% 23,8% 30,5% 

Umieszczanie filmików lub obrazków, 

które ośmieszały mnie lub inne osoby ze 

szkoły 

15,2% 30,5% 54,3% 

Otrzymywanie wiadomości z 

przezwiskami, obelgami 
45,9% 16,8% 37,3% 

Otrzymywanie wiadomości z groźbami 

lub szantażem 
24,9% 10,1% 65,1% 

Włamanie na konto np. na portalu 

społecznościowym 
29,6% 21,2% 49,2% 

Podszywanie się pode mnie lub inne 

osoby ze szkoły 
12,8% 21,9% 65,3% 

Udostępnianie mojej prywatnej 

wiadomości innej osobie 
49,4% 10,2% 40,4% 
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HAZARD 

Prawie 5% młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej gra na automatach o niskich 

wygranych stanowi jedną z często praktykowanych form spędzania czasu wolnego 

(przynajmniej raz na tydzień lub prawie codziennie)23. Nastolatki w stopniu większym 

niż osoby dorosłe są podatne na patologiczny hazard, a zwłaszcza na negatywne skutki 

gier24. Faktem jest, że – szczególnie dla młodzieży – hazard w Internecie jest generalnie 

dużo łatwiej dostępny niż hazard tradycyjny, ze względu na mniejszą kontrolę wieku  

oraz możliwość grania o dużo niższe stawki25. 

Poniższe wykresy ilustrują popularność gier hazardowych wśród młodych mieszkańców 

Gminy Miejskiej Rumia.  

Zdecydowana większość uczniów nie wie czym jest hazard, przy czym wiedza ta jest 

najmniejsza wśród najmłodszych (SP 4-6– 86%; SP 7-8 – 70%; SPP – 70%). 

Wykres 110. Wiedza o tym czym jest hazard  

 

 

Zdecydowana większość uczniów (SP 4-6– 86%; SP 7-8 – 70%; SPP – 70%) nie 

korzystało nigdy z formy „rozrywki”, jaką jest gra na automatach, jednakże odsetek 

młodych ludzi mających styczność z tą formą rozrywki jest zauważalny i największy w 

klasach 7-8  

i szkole średniej.  

                                                             
23  P. Sobierajski, J. Szczepkowski, Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011. 
24 M. Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004. 
25 M. Griffiths M., Gambling Addiction on the Internet, w: Young K. S., Abreu N. de (ed.), Internet Addiction. 
 A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Hoboken: John Wiley and Sons. 
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Czy wiesz czym jest hazard? 

Nie Tak
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Wykres 111. Kontakt z grą na automatach na pieniądze 

 

W porównaniu do gier na automatach znacznie mniej młodych ludzi z Gminy Miejskiej 

Rumia korzystało z internetowych gier „na pieniądze” (SP 4-6 – 4%; SP 7-8 – 12%;  

SPP – 10%). Niewątpliwie wiąże się to z faktem, że do prowadzenia takich gier potrzebny jest 

dostęp do karty kredytowej lub innych elektronicznych form płatności. Jednakże odsetek 

młodych ludzi posiadających doświadczenie w tym zakresie jest zauważalny i znacznie rośnie 

wraz z wiekiem.  
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Czy kiedykolwiek grałeś na automatach (takich, 
gdzie wygraną są pieniądze) np. w centrach rozrywki? 

TAK NIE
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Wykres 112. Kontakt z grami internetowymi na pieniądze  

 

CZAS WOLNY 

W odpowiedziach na pytanie o osoby, z którymi najczęściej spędza się czas wolny, widać 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi grupami ankietowanych. Najmłodsi wskazywali 

najczęściej rodzinę (SP 4-6 - 46,5%) i znajomych ze szkoły (SP 4-6 – 16,1%), najstarsi  

– znajomych spoza szkoły (SPP – 37,7%) i samotne spędzanie czasu (22,5%), która to 

kolejność okazała się odwrotna wśród uczniów z klas 7-8, gdzie dominuje samotne spędzanie 

czasu wolnego (29,1%) oraz spotkania z kolegami ze szkoły (24%). 

Zauważalne są tutaj pewne prawidłowości, a mianowicie, że z wiekiem maleje tendencja  

do spędzania czasu z kolegami ze szkoły (SP 7-8 – 24%; SPP – 14,4%) na rzecz 

kontaktów ze znajomymi spoza własnej szkoły (SP 4-6 – 12,8%; SP 7-8 – 18,4%). Wraz z 

wiekiem widoczne są też wskazania na indywidualne spędzanie czasu z równolegle 

malejącym lawinowo rozmiarem czasu spędzanym z rodziną. 
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Czy kiedykolwiek grałeś w gry internetowe, w 
których można wygrać pieniądze (np. poker)? 

TAK NIE
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Wykres 113. Z kim uczniowie najczęściej spędzają czas wolny 
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kl 4-6 kl 7 - 8 SPP
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Wykres 114. Rodzice a czas wolny dzieci i młodzieży  

 

O tym jak nastolatkowie i młodzież Gminy Miejskiej Rumia spędza swój wolny czas  

w zdecydowanej większości wiedzą ich rodzice, przy czym pewne rozbieżności pojawiają 

się, jeśli chodzi o częstotliwość informowania o tym swoich rodziców. I tak, najwięcej 

rodziców  najmłodszych uczniów (49,5%) wie zawsze, gdzie ich pociechy spędzają swój 

wolny czas, a rodzice uczniów szkół średnich i klas 7-8 wiedzą to najczęściej „zwykle”  

(SP 4-6 – 42,%, SP 7-8 – 52,5%, SPP – 51%). Mniejsza część rodziców wszystkich uczniów 

wie o tym „czasami” (SP 4-6 – 8,%, SP 7-8 – 20,7%, SPP – 21%).  

 

Jeśli chodzi o  sposób spędzania czasu wolnego, to do najbardziej popularnych odpowiedzi 

uczniów szkół podstawowych zalicza się:  granie w gry, czytanie, spotkania rodzinne, 

malowanie, rysowanie, sport, spacery po lesie, zabawa z rodzeństwem. Z kolei uczniowie 

szkół ponadpodstawowych najczęściej słuchają muzyki, spotykają się ze znajomymi, grają w 

gry, oglądają seriale, programy telewizyjne, rozmawiają z rodzicami, bieganie, czytanie, gra 

w piłkę nożną, spacery, przeglądanie internetu, oglądanie Netfliksa. 

 

Wśród organizacji, które pomagają zapełnić wolny czas uczniom wysokie miejsce 

zajmuje szkoła, zwłaszcza dla najmłodszych (SP 4-6 – 24,6,%, SP 7-8 – 9%, SPP – 10%),  

a dla najstarszych uczniów – klub sportowy (SP 4-6 – 15,6,%, SP 7-8 – 10%, SPP – 19%) 

i szkoła językowa (SP 4-6 9,9%, SP 7-8 – 5%, SPP – 10%). Niepokojące jest, że dzieci z klas 

7-8 najrzadziej korzystają z oferty lokalnych organizacji na spędzenie wolnego czasu,  
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Czy rodzice wiedzą co robisz w czasie wolnym? 

kl 4-6 kl 7 - 8 SPP
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o czym świadczy wysoki odsetek nie uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne,  

który dla SP 7-8 wynosi 65,2%, podczas gdy najmłodszych uczniów jest on najniższy (tylko 

25,3%), a dla najstarszych sięga prawie 44%. 

Wykres 115. Instytucje pomagające uczniom organizować czas wolny 

 
 

Na pytanie o ilość wartościowych propozycji spędzania wolnego czasu w okolicy tylko 

najmłodsi ankietowani odpowiadają w większości twierdząco, że jest „dużo fajnych 

propozycji” (SP 4-6 - 61,5%), a przypadku starszych uczniów ta odpowiedź również 

dominuje, choć na mniejszym poziomie (SP 7-8 45%, SPP – 35,5%). Jeśli chodzi o 

możliwości uatrakcyjnienia oferty spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi w Gminie 

Miejskiej Rumia, to najwięcej odpowiedzi przychyla się do rozbudowy parków i terenów 
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Jakie organizacje, instytucje pomagają Ci organizować czas 
wolny i rozwijać zainteresowania? 

SPP kl 7 - 8 kl 4-6
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zielonych  (SP 4-6 – 8,5%, SP 7-8 - 19%, SPP – 26,5%), a w drugiej kolejności – 

zwiększenia ilości organizacji młodzieżowych i propozycji wolontariatów, głównie dzięki 

głosom uczniów klas 7-8 i szkół średnich (SP 4-6 – 10%, SP 7-8 – 15,5%, SPP – 16,5%). 

Trzecią najbardziej popularną propozycją jest zwiększenie ilości obiektów sportowych 

(boisk i pływalni) 

(SP 4-6 – 13,5%, SP 7-8 – 11%, SPP – 11,5%). 

Wśród własnych propozycji poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu uczniowie klas 4-6 

podawali głównie, że mogłoby być więcej siłowni, miejsc do jeżdżenia rowerem, kółek 

zainteresowań, skyteparków (SP 4-6 – 6,5%), zaś uczniowie klas 7-8, iż mogłoby być więcej 

siłowni, miejsc do jeżdżenia rowerem, galerii handlowych (9,5%), a uczniowie szkół średnich 

proponowali zwiększenie ilości kawiarni, miejsc do organizacji koncertów, parków, stajni, 

sklepów z alkoholem itp. (10%). 

Wykres 116. Opinia nt. propozycji spędzania wolnego czasu w okolicy  
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Niezwykle istotna przy omawianiu sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci  

i młodzież jest sprawa posiadania przez nie własnych pasji, własnego hobby. 

Większość uczniów Gminy Miejskiej Rumia posiada jakąś swoją pasję i zainteresowania 

(SP 4-6 – 62%; SP 7-8 – 75%; SPP – 84%), przy czym, że rozwijanie własnego hobby 

wzrasta wraz z wiekiem. 

Wykres 117. Posiadanie swoich pasji / hobby 
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PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

 W podsumowaniu badań przeprowadzonych w Gminie Miejskiej Rumia można 

wyróżnić zasadnicze problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców.  

Na podstawie otrzymanych wyników zostaną również podkreślone najważniejsze kwestie, 

wymagające uwagi ze strony władz samorządowych. 

 

Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców 

 Za najistotniejsze problemy społeczne w opinii mieszkańców należy uznać  

przede wszystkim zaśmiecenie krajobrazu (smog) – 84%, i w mniejszym stopniu,  

choć też wysokim, przestępczość – 44,67%, bezrobocie (44%) i bieda i ubóstwo 

(42,67%). Z pewnością w tych sferach są największe oczekiwania wobec władz, 

związane z podjęciem działań oraz wspieraniem różnego rodzaju akcji promujących 

czyste powietrze np. ekologiczne palenie, alternatywne źródła energii itp. Za najmniej 

istotne problemy ankietowani uznali: uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy - 88%26, 

stygmatyzacja osób niepełnosprawnych (87,34%) i starszych (86%), a także kryzys norm 

moralnych (83,34%) i zanieczyszczenie wody (81,33%). 

 Zdecydowana większość mieszkańców dobrze ocenia swoją sytuację życiową.  

We wszystkich przypadkach oceny pozytywne (uwzględniające odpowiedzi „bardzo 

dobra” i „dobra”) przeważają nad negatywnymi (odpowiedzi „średnia”, „raczej zła” 

i „bardzo zła”), co szczególnie widać przy sytuacjach: rodzinnej (87% pozytywnych,  

z czego 60% bardzo dobrych), społecznej (87%, z czego 55% b.d.) i zdrowotnej (76,5%, 

z czego 53% b.d.). Świadczy to o stosunkowo niewielkiej skali problemów 

występujących w tych sferach. Najgorzej oceniana jest sytuacja mieszkaniowa (35% 

dla oceny „średnia” i 9% dla „raczej zła) i materialna (odpowiednio 27% i 7%). 

 Dorosłe pokolenie Gminy Miejskiej Rumia w większości (87%) swój wiek inicjacji 

alkoholowej rozpoczęło wcześnie, bo przed 18 rokiem życia, z czego 45% w wieku 

między 16 a 18 lat, a 42% w wieku 13-15 lat. Tylko 13% skosztowało alkoholu już jako 

osoby pełnoletnie. Większość badanych sięga po alkohol okazjonalnie lub z 

przyzwyczajenia,  

ale trudno jednoznacznie stwierdzić, który z tych motywów przeważa, gdyż największa 

liczba badanych (38,5%) przyznała, że pije alkohol kilka razy w miesiącu,  

a drugą najczęstszą odpowiedzią było „kilka razy w roku” (27%). Raz w tygodniu  

po alkohol sięga 15,5% badanych, a 9,5% z nich – kilka razy w tygodniu. 86% badanych 

jednorazowo spożywa napoje alkoholowe najczęściej w ilościach 1-6 standardowych 

porcji alkoholu. Uwzględniając częstotliwości picia, należy uznać, że mieszkańcy 

Gminy Miejskiej Rumia odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o średnim 

poziomie ryzyka jeśli chodzi o nietrzeźwość i jeszcze mniejszym, jeśli chodzi nałóg 

alkoholizmu. 

                                                             

26 Zsumowano odpowiedzi „raczej nieistotny” i „zdecydowanie nieistotny”. 
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 Problem alkoholizmu może dotykać ponad 20% rodzin w gminie, gdyż 78%, 

badanych podało, że nikt z rodziny nie nadużywa alkoholu, ale reszta czyli 22% 

potwierdza problemy alkoholowe w swojej rodzinie, z czego 9% twierdzi, że ktoś z 

rodziny nadużywa alkoholu i szuka pomocy w tym nałogu, ale większość (13%) że 

uzależnieni nie szukają takiej pomocy. 

 Zdecydowana większość respondentów, bo 88% deklaruje, że nie wie, gdzie może się 

zgłosić osoba uzależniona od alkoholu. Spośród 12%, którzy wiedzą, najczęściej 

wymienianą odpowiedzą są: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Urząd Gminy Rumia. 

 Tylko 4,5% badanych twierdzi, że było świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. 

 Wysoki odsetek badanych mieszkańców przyjmuje prozdrowotne i odpowiedzialne 

postawy wobec spożywania alkoholu choć spora grupa ulega błędnym stereotypom  

o mniejszej szkodliwości alkoholu w napojach „słabszych” niż w wysokoprocentowych. 

Stanowi to przesłankę do podjęcia szerszej kampanii informacyjnej na ten temat  

wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia. 

 Połowa respondentów podziela mit o mniejszej szkodliwości alkoholu w napojach 

„słabszych” niż wysokoprocentowych. Mniej niż jedna piąta mieszkańców (17,5%),  

ma poczucie zagrożenia ze strony osób spożywających alkohol, a przytłaczająca 

większość (87,5%) zaprzecza, by alkohol był „lekiem” na codzienne problemy. Spożycie 

niewielkiej ilości alkoholu przed prowadzeniem pojazdu jest przez mieszkańców w 

zdecydowanej większości uważane za niebezpieczne, natomiast wszyscy respondenci, z 

czego 96% zdecydowanie, zaprzeczają, by picie nawet niewielkich ilości alkoholu było 

bezpieczne  

dla kobiet w ciąży.  

 Zaledwie 8% badanych nigdy nie paliło papierosów. Ponad połowa, bo 57,5% zapaliło 

swojego pierwszego papierosa jako osoby nieletnie po skończeniu 16 roku życia, a tylko 

12% już jako osoby dorosłe. 16,5% wskazało na wiek inicjacji nikotynowej pomiędzy 13 

a 15 rokiem życia. 

 Zjawisko palenia papierosów i e-papierosów dotyczy 38,5% mieszkańców. Mieszkańcy 

gminy są w większości świadomi szkodliwości palenia e-papierosów w nie mniejszym 

stopniu niż ich tradycyjnych odpowiedników.  

 Wyniki wskazują, że problem zażywania substancji psychoaktywnych ma w gminie 

raczej niepokojący zasięg – łącznie 10% zna osoby, które przyjmują substancje 

odurzające.  

Do najczęściej stosowanych zaliczyć można marihuanę, haszysz, amfetaminę i 

dopalacze. 

 Przytłaczająca większość badanych mieszkańców (85%) twierdzi, że nie zna w swoim 

otoczeniu osób uzależnionych od leków, ale 8,5% jest pewna, że zna takie osoby. 

 Należy stwierdzić, że zarówno uzależnienie od narkotyków i dopalaczy, jak i od 

leków jest wśród mieszańców na stosunkowo niskim poziomie, który jednak sięgając 
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kilkunastu procent może być uznany za niepokojący i przy braku odpowiednich 

działań przeciwko temu zjawisku może przerodzić się w poważniejszy problem  

dla ludności Gminy Miejskiej Rumia. 

 Zjawisko uzależnienia od hazardu jest rzadkie wśród mieszkańców i tylko 11% określa je 

w sumie jako powszechne. Tylko znikoma część z nich (0,5%) wie, gdzie może się 

zgłosić osoba uzależniona od hazardu. Wskazuje to na konieczność prowadzenia 

kampanii informacyjnych w zakresie uświadamiania potencjalnych uzależnionych i ich 

bliskich  

o możliwych sposobach i miejscach terapii w tym zakresie. 

 Badania wykazały, że cyberprzemoc w lokalnej społeczności stanowi raczej poważny 

problem, ponieważ ponad 40% ankietowanych stwierdziło, że, mają w swoim otoczeniu 

osoby, które padły ofiarą przestępstwa internetowego  

 Niepokojące rozmiary przybierają dane związane są z subiektywnym oszacowaniem 

uzależnienia od komputerów lub internetu w środowisku lokalnym: łącznie 84% określa 

je jako bardzo i dość powszechne. Wskazuje to na konieczność szerokiej edukacji 

z zakresu zrównoważonego korzystania z internetu: wspierania świadomości prawnej, 

umiejętności ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony 

własnych danych oraz sposobów racjonalnego korzystania z nowych technologii, a także 

alternatywnych metod spędzania czasu. 

 W kwestii wychowywania dzieci większość badanych (58%) zgadza się na stosowanie 

łagodnych kar fizycznych tzw. klapsa, przy czym nie traktują oni tego jako powszednią 

regułę, lecz raczej jako środek, po który sięga się incydentalnie. Przemawia za tym także 

fakt, że jeszcze więcej respondentów zaprzecza jakoby kary fizyczne hartowały dziecko 

(83%), a 82% zgodnie odrzuca przekonanie, że wzbudzanie strachu u dziecka, 

m.in. w wyniku kar fizycznych, dobrze służy procesowi wychowania. Skłania to do 

stwierdzenia, że zdecydowana większość dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej 

Rumia nie przejawia postaw wychowawczych charakterystycznych dla modelu 

wychowania opartego na przemocy i zastraszaniu, ale w procesie wychowawczym 

dopuszcza stosowanie łagodnych kar fizycznych w pewnych sytuacjach, pozwalając 

jednocześnie  

na ingerencję policji czy innych osób na przypadki przemocy w rodzinie (57,5%),  

choć bez wprowadzania ogólnego prawnego zakazu stosowania kar fizycznych. 

 Społeczność gminy nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu świadomość w tematyce 

przemocy w rodzinie, choć większość się jej sprzeciwia, ponieważ mniej niż dwie trzecie 

mieszkańców nie zgadza się z twierdzeniami, że: przemoc w rodzinie to prywatna 

sprawa, do której nikt nie powinien się wtrącać (59%), oraz, że przemoc jest tylko wtedy,  

gdy są widoczne ślady na ciele ofiary (60%), czy że policja nie powinna interweniować  

w sprawach rodzinnych (57,5%). Znamienne jest, że jeszcze więcej badanych (75,5%) 

kojarzy przemoc domową z problemem nadużywania alkoholu. 

 Same wyniki badań dot. przemocy w rodzinie pokazują, że jest to zjawisko rzadkie  

wśród lokalnej społeczności, ponieważ: 90% deklaruje, że nie ma w swoim otoczeniu 
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osób, które doświadczają przemocy w rodzinie, a 2% nie jest tego pewna. Wśród 

badanych mieszkańców tylko 6,5% wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba 

doświadczająca przemocy w rodzinie. Niemniej wskazana jest kontynuacja działań 

gminy zwalczających zjawisko przemocy domowej, gdyż tak niski jej poziom może być 

także wynikiem owych przedsięwzięć i oddziaływać na zasadzie profilaktyki. 

 W kwestii wychowywania potomstwa mieszkańcy Gminy Miejskiej Rumia prezentują 

dużą wiedzę na temat  pojawiających się w tym procesie trudnościach i ich przyczynach. 

Zdecydowana większość (96,5%) uważa że właściwy proces wychowania w rodzinie jest 

kluczowy dla rozwoju dziecka, a 81% respondentów ocenia wysoko, a 4,5% bardzo 

wysoko poziom kompetencji wychowawczych rodziców zamieszkujących Gminę 

Miejskiej Rumia. 14,5% określiło ten poziom jako raczej niski. 

 Wśród przyczyn bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

oraz prowadzenia gospodarstwa domowego respondenci najczęściej wskazywali na 

niskie umiejętności wychowawcze (58,67%), uzależnienia (50,67%), bezrobocie (50%) 

oraz  na niepełnosprawność/choroby (32%). 

 Z kolei wśród propozycji działań dla poprawy sytuacji rodzin z trudnościami 

wychowawczymi w Gminie Miejskiej Rumia najwięcej osób, 51,33%, poparło 

oferowanie pomocy terapeutycznej prowadzenie profilaktyki i terapii uzależnień 

(44,67%)  

oraz zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę (39,33%). Z kolei po 22% osób 

wskazało na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych i pomocy medycznej. 

 Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na małą powszechność występowania 

problemu wykluczenia społecznego w Gminie Miejskiej Rumia (71%), a 15,5% 

zaprzecza w ogóle istnieniu tego zjawiska. Tylko 13,5% przyznaje, że jest to zjawisko  

dość powszechne. Sugerowałoby to niską skalę wykluczenia społecznego w gminie. 

Próbując zidentyfikować grupy społeczne najbardziej narażone na wykluczenie społeczne 

w otoczeniu ankietowanych najwięcej spośród nich wskazało na cudzoziemców (75%),  

a znacznie mniej na bezdomnych (39%) oraz rodziny dotknięte problemami uzależnień 

(20%) czy osoby o niskim statusie materialnym (18%). Kolejne grupy wymienione  

przez badanych to osoby niepełnosprawne (12%) i osoby o niskim statusie materialnym 

(11,5%). Co ciekawe, tylko 12% uznało, że osoby starsze są narażone na wykluczenie 

społeczne, a tylko 6,5% zidentyfikowało tak osoby niepełnosprawne, co sugerowałoby,  

że w Gminie Miejskiej Rumia integracja osób niepełnosprawnych jest na wysokim 

poziomie. Ale z drugiej strony, nie wykluczone, że taka odpowiedź mogła tez wynikać 

ze słabej znajomości osób niepełnosprawnych i ich problemów przez ankietowanych. 

Potwierdzać to mogą wyniki z kolejnego pytania, w których 69,5% przyznało, że nie 

znają nikogo, kto regularnie korzysta z pomocy rodziny lub innych osób z powodu swojej 

choroby lub niepełnosprawności.  

 Prawie wszyscy badani (98%) postrzegają nastawienie do osób niepełnosprawnych  

we własnym otoczeniu większość jako przyjazne.  
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 Wśród najpoważniejszych problemów osób starszych respondenci wymienili niskie 

emerytury i renty (85,5%) i choroby (71%). Mniej niż połowa ankietowanych wskazała  

na samotność (41,5%), niepełnosprawność (34%) i brak opieki ze strony rodziny (33%). 

Niskie wskazania na bariery architektoniczne i komunikacyjne (8%) świadczyć mogą  

o dobrej adaptacji architektury gminy do ograniczeń osób starszych i niepełnosprawnych. 

 Wśród działań podejmowanych w Gminie Miejskiej Rumia dla poprawy sytuacji osób 

starszych ankietowani wymienili przede wszystkim edukowanie dzieci i młodzieży  

w szkołach na temat postrzegania starości (32%) oraz propagowanie aktywnego modelu 

starzenia i aktywnej starości (25,5%), a w mniejszym stopniu tworzenie lokalnych 

programów aktywizacji i wsparcia seniorów (16,5%). Niestety, najwięcej osób (44%) 

wskazało brak podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz osób starszych. W związku 

z powyższym, należałoby w Gminie Miejskiej Rumia stymulować więcej działań  

na szczeblu lokalnym, a więc czy to przez gminę czy różne organizacje i stowarzyszenia, 

na rzecz poprawy sytuacji osób starszych. 

 W ofercie dodatkowych działań na rzecz seniorów w Gminie Miejskiej Rumia większość 

czyli ponad połowa opowiedziała się za takimi działaniami jak: zwiększenie dostępu 

do usług rehabilitacyjnych – 99%, zwiększenie dostępności do bezpłatnej specjalistycznej 

opieki zdrowotnej – 98%, zajęcia informatyczne – 96%, usługi opiekuńcze – 94%, 

zajęcia z rozwoju pasji i talentów – 91%, zajęcia sportowe – 87%, zajęcia kulturalne – 

75%, dzienny dom pobytu dla seniorów – 55%, oraz system teleopieki (zapewniający 

zdalny nadzór i opiekę przez całą dobę) – 54%.  

 Zastanawiające jest, że więcej osób widzi potrzebę zajęć informatycznych dla seniorów 

(96%) niż usług opiekuńczych (94%) czy zajęć kulturalnych (75%). Sugerowałoby to 

dość powszechne problemy osób starszych w gminie w obsłudze komputera czy 

smartfona 

i pilną potrzebę edukacji seniorów w tym zakresie 

 Zdecydowana większość badanych przyznaje, że w ich otoczeniu występuje problem 

bezdomności, z czego 59% ocenia jego skalę jako niską, a 13,5% jako średnią. 27,5% 

twierdzi, że nie spotykają się z tym problemem w swoim otoczeniu.  

 Wśród sugerowanych działań, które powinny zostać podjęte na rzecz osób bezdomnych 

ankietowani wymienili przede wszystkim działania konkretne czyli pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia (70%) i wsparcie rzeczowe (np. w postaci posiłku, ubrań) (56%), a na 

dalszym miejscu: przyznawanie tymczasowych miejsc noclegowych (25%) i udzielanie 

porad (19,5%). 

 Samopoczucie mieszkańców w związku z epidemią COVID-19 jest najczęściej oceniane 

przez nich samych jako przeciętne (42,5%), a mniej więcej tyle samo osób określa je jako 

„raczej dobre” (25,5%) i „raczej złe” (24,5%). 

 Emocjami najczęściej towarzyszącymi mieszkańcom Gminy Miejskiej Rumia podczas 

epidemii COVID-19 są: obawa o czas trwania epidemii (64,5%), zmęczenie epidemią 

(56%) oraz obawa o zdrowie najbliższych (47,5%). Prawie jedna trzecia badanych (34%) 

obawia się także o stan swoich dochodów. 
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 Jeśli chodzi o stosowanie się do obostrzeń sanitarnych odpowiedzi ankietowanych nie są 

zaskakujące i przystają do ogólnych zaleceń sanitarnych ogłaszanych przez rząd. Prawie 

wszyscy ankietowani przyznają, że zakrywają usta i nos (98%), zaś 69%, że częściej 

myje ręce. Z kolei 44% używa płynów dezynfekujących, a 40,5% utrzymuje dystans 

społeczny. 17,5% twierdzi, że obecnie pracuje zdalnie, a po 14,5%, że ogranicza kontakty 

z rodziną  

i znajomymi oraz korzystanie z komunikacji publicznej. 

 Zdecydowana większość, bo 79%, nie zna osób, które w ostatnim roku odczuwały 

nasilone wahania nastrojów i lęki, a pozostałe 21% zna takie osoby. 

 Prawie połowa badanych mieszkańców (49,5%) ocenia dostępność służby zdrowia  

w dziedzinie zdrowia psychicznego na terenie Gminy Miejskiej Rumia jako „średnią”,  

a oceny „raczej dobra” (32,5%) ponad dwukrotnie przeważają nad „raczej zła” (14%). 

 Większość ankietowanych (59%) nie jest skłonna do korzystania z pomocy specjalisty  

na wypadek poważnych problemów emocjonalnych. Wobec powyższego można 

stwierdzić, że większość mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia czuje się na tyle pewnie  

w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, że nie czuje nawet potencjalnej potrzeby 

korzystania w tej mierze z pomocy specjalisty. Jednak prawie 40% badanych wyraża 

potencjalnie taką potrzebę. 

 

Badania sprzedawców napojów alkoholowych 

 Większość sprzedawców nie ulega najpopularniejszym mitom dotyczącym spożywania 

alkoholu. 64% z nich uważa, bowiem, że alkohol nie jest mniej groźny w piwie  

niż w wódce. Przeciwnego zdania było 36%. Świadczy to o stosunkowo średnim 

poziomie świadomości badanych na temat szkodliwości napojów o potencjalnie niższej 

zawartości procentowej alkoholu. Sprzedawcy jednogłośnie (100%) nie zgadzają się ze 

stwierdzeniem, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu, a 

przytłaczająca większość (94%), że prowadzenie alkoholu po niewielkiej ilości jest 

bezpieczne. Zdają sobie również sprawę, że alkohol nie jest dobrym rozwiązaniem 

życiowych problemów (86%).  

 Nikt spośród sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Rumia nie 

uważa, że alkohol powinien być dostępny dla osób poniżej 18. roku życia, oraz, że 

młodzi ludzie mogą z łatwością kupić alkohol na terenie gminy,  a 72% sprzedawców 

uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien być ograniczony lub 

kontrolowany. Badani twierdzą, że próby zakupu przez osoby nieletnie w większości 

sklepów zdarzają się najczęściej kilka razy na rok (50%), a jedna piąta uważa, że zdarza 

się to częściej tzn. kilka razy w miesiącu (20%) lub kilka razy w tygodniu (20%).  

 Sprzedawcy w większość (70%) deklarują, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie,  

która była nieletnia. 12% przyznaje, że zdarzyło się to kilka razy, a 18% nie jest pewne  

czy takie zdarzenie miało miejsce. W przypadku wątpliwości, co do wieku, zaledwie 34% 

badanych zawsze sprawdza dokumenty potwierdzające wiek, a często robi to 46% osób. 
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16% czyni to rzadko, a 4% nigdy. Powyższe dane świadczą, iż sprzedawcy nie wykazują 

się zbyt wysoką czujnością i asertywnością podczas sprzedaży alkoholu oraz wiedzą,  

nie wyłączjąc prawnej, z zakresu konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu 

osobom poniżej 18 roku życia. Wskazuje to na konieczność szerszej edukacji i kontroli  

w tym zakresie wśród sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. 

 Zdecydowana większość sprzedawców (80%) twierdzi, że przypadki spożywania 

alkoholu w obrębie punktu sprzedaży w ogóle nie występują. 12% przyznaje, że zdarza 

się to kilka razy w miesiącu, a 8%, że kilka razy w roku. Należy zatem uznać, że do 

przypadków spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży dochodzi relatywnie 

rzadko. 

 96% przebadanych sprzedawców przyznaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie miały 

miejsca żadne nieprzyjemne zajścia związane z używaniem alkoholu w obrębię sklepu. 

Wszyscy sprzedawcy zaprzeczają też, aby w tym okresie z tego powodu trzeba było 

wzywać policję. 

 Prawie wszyscy badani sprzedawcy alkoholu (96%) pozytywnie oceniają funkcjonowanie 

kontroli punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Miejskiej Rumia. 

 

Lokalne zagrożenia społeczne wśród organizacji pożytku publicznego 

 Za najistotniejsze problemy społeczne w opinii przedstawicieli organizacji pożytku 

publicznego należy uznać przede wszystkim zaśmiecenie krajobrazu (smog) – 100% , 

bieda i ubóstwo (85,7%), kryzys norm moralnych (85,7%), i w mniejszym stopniu,  

choć tez wysokim: smog, zanieczyszczenie wody, stygmatyzacja osób 

niepełnosprawnych (odpowiednio po 71,4%), oraz bezrobocie, kryzys rodziny i 

stygmatyzacja osób starszych (po 71%). Natomiast za najmniej istotne problemy 

ankietowani uznali: uzależnienie  

od alkoholu, narkotyków lub dopalaczy, bezdomność – po 43% , oraz przestępczość 

(42,9%). 

 W przypadku oceny sytuacji zdrowotnej, społecznej, rodzinnej i mieszkaniowej 

zdecydowana większość odpowiedzi jest pozytywnych, a tylko sytuacja materialnej 

zyskała najwięcej ocen średnich (71,4%) i tylko tam pojawiła się opcja „raczej zła” 

(14,3%). 

 Większość respondentów (67,2%) zna osoby, które przyjmują substancje odurzające 

(narkotyki lub dopalacze), z czego po 14,3% zna jedną i ponad 10 osób, ponad 28% zna  

do 2 do 5 takich osób. Świadczy to niepokojącej popularności wśród badanej grupy tego 

typu używek. Jednakże, mimo to, nikt z badanych nie wie gdzie można kupić narkotyki 

lub dopalacze. 

 Najbardziej popularnymi substancjami odurzającymi przyjmowanymi przez osoby znane 

respondentom, okazały się:: 43% marihuana i haszysz, 29% amfetamina, dopalacze i leki 

- odpowiednio po 14% badanych. 
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 Niepokojąco wysoki jest odsetek osób, które znają w swoim otoczeniu osoby uzależnione 

od leków: jest to 29% badanych wraz 43% osób, które nie są tego pewne, ale mają takie 

podejrzenia. 

 Badani stosunkowo wcześnie rozpoczęli swoją inicjację nikotynową; aż 86% jeszcze jako 

nieletni, z czego 29%  wieku 9-12 lat i 29% w wieku 16-18 lat. Tylko 14% 

ankietowanych zapaliło pierwszego papierosa już jako osoby dorosłe. Niemniej, obecnie 

nie pali aż 86% badanych, a okazyjnie pali 14%, w tym zwykłe papierosy i e-papierosy. 

 Większość respondentów uznała, że e-papierosy są bardziej szkodliwe niż tradycyjne 

papierosy (57%), a 43% że są tak samo szkodliwe jak papierosy tradycyjne. Świadczy to  

o wysokiej świadomości szkodliwości e-papierosów wśród badanej grupy. 

 

 

Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzieży 

 Zdecydowana większość uczniów lubi swoją klasę i raczej czuje się w niej dobrze: 

uczniowie klas 4-6 - łącznie 92% , 83% uczniów klas 7-8, i 83% w SPP, przy czym 

najbardziej pozytywne opinie o swojej klasie panują wśród najmłodszych, a raczej 

pozytywne i raczej złe wśród najstarszych. Wśród tych ostatnich jest też najwięcej tych, 

którzy źle się czują w swojej klasie (w sumie 17%). 

 Wyniki prezentujące odpowiedzi uczniów na temat wagarowania w poszczególnych 

grupach odzwierciedlają tendencję związane z rozwojem wiekowym. Uczniowie klas 4-6 

szkół podstawowych, którzy nigdy nie byli na wagarach stanowią 83%. Odsetek osób  

nie wagarujących maleje w klasach 7-8 szkół podstawowych do 54%, a  wśród 

najstarszych uczniów spada do 29%. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej 

wagarowali raz  

(SP 4-6 – 9%, SP 7-8 – 25%) lub tylko kilka razy (SP 4-6 – 6%, SP 7-8 – 17%), 

natomiast starsza młodzież najczęściej uciekała z lekcji kilkukrotnie (37%) lub 

wielokrotnie (18%). Starsi uczniowie w Gminie Miejskiej Rumia najczęściej jako powód 

samowolnego opuszczania zajęć wskazywali stres z powodu nieprzygotowania się do 

zajęć,  namowa znajomych oraz nudę. Nuda była najczęstszym powodem opuszczania 

zajęć dla uczniów klas 7-8. Z kolei przyzwolenie rodziców było najczęstszym powodem 

wagarowania  

dla najmłodszych uczniów, choć w przypadku klas 7-8 nieznacznie częściej podano inne 

powody. 

 Najlepsze oceny relacji z rodzicami/opiekunami dominują wśród uczniów szkół 

podstawowych. Większość dzieci ma lepsze relacje z mamą niż z tatą, choć są to różnice 

nieznaczne. Zdecydowana większość dzieci powiedziałaby swoim rodzicom o swoich 

problemach (w sumie 86% SP 4-6, 74% SP 7-8, 70% SPP). Widać jednak, że zaufanie 

do rodziców / opiekunów maleje tutaj wraz z wiekiem, zapewne na rzecz radzenia sobie 

samemu z napotykanymi problemami, zwłaszcza w relacjach z rówieśnikami. 
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Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w swoim domu, ale pewność 

ta zmniejsza się wraz z wiekiem. 

 Zdecydowana większość dzieci nigdy nie doświadczyła krzywdy od swego rodzica 

/ opiekuna (SP 4-6 – 87%, SP 7-8 – 87,5%, SPP – 84%), ale mniej niż jednej dziesiątej 

zdarza się to kilka razy w roku. 

 Najczęściej spotykanym rodzajem przemocy ze strony rodziców/ opiekunów jest 

przemoc psychiczna (SP 4-6 – 11%, SP 7-8 – 4,5%, SPP – 19%,) i fizyczna (SP 4-6 – 

9%,  

SP 7-8 – 4,7%, SPP – 9%,). Najmniej osób wskazało przemoc seksualną, niemniej już 

samo istnienie tego zjawiska jest alarmujące. 

 Jeśli chodzi o samopoczucie uczniów wynikające z epidemii koronawirusa, to najwięcej 

pozytywnych odpowiedzi udzielili uczniowie klas 7-8 (SP 4-6 – 34%, SP 7-8 – 75%,  

SPP – 62%). Najbardziej przygnębieni tą sytuacją wydają się być najmłodsi uczniowie  

– w sumie 66% z nich źle się czuje z tego powodu. 

 Wśród uczniów szkoły podstawowej przeważa poczucie strachu o zdrowie najbliższych,  

a wśród najmłodszych dodatkowo niezadowolenie bo nie można wykonywać 

codziennych czynności. Poza tym uczniom klas 7-8 często towarzyszy zmęczenie 

sytuacją, które z kolei dominuje wśród uczniów szkół średnich, oraz niezadowolenie, bo 

nie można się spotykać z kolegami / koleżankami. Odczuwanie zmartwienia, lęku, 

smutku czy niepokoju w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najczęściej towarzyszyło 

najstarszym uczniom. O takich odczuciach lęku swoim rodzicom, opiekunom lub 

nauczycielom najchętniej powiedziałyby dzieci najmłodsze, a najmniej chętne do 

dzielenia się takimi odczuciami są najstarsi uczniowie. 

 inicjację alkoholową ma za sobą: 6% badanych uczniów klas młodszych SP, 24% 

uczniów klas starszych SP  i 57% najstarszej młodzieży. Jako towarzyszące temu 

okoliczności uczniowie szkoły podstawowej wskazują przede wszystkim spotkania z 

rodziną,  

a uczniowie szkół średnich - spotkania ze znajomymi. Alkohol to substancja,  

do której uczniowie mają dostęp o wiele prostszy, niż do narkotyków i dopalaczy. 

Jego spożywanie jest również dużo bardziej tolerowalne i traktowane niejednokrotnie 

jako nieodłączny element tradycji oraz kultury. W związku  tym należy prowadzić 

kampanie informacyjne i wydarzenia o charakterze profilaktycznym, prowadzone przez 

specjalistów, skierowane do ogółu mieszkańców, podczas których będą mieli oni okazję 

zapoznać się  

ze specyfiką problemów i sposobami ich przeciwdziałania. Jeśli uczniowie nie otrzymują 

informacji od osób dorosłych, że tego typu zachowania nie powinny być akceptowane, 

mogą zacząć z biegiem czasu włączać je, mniej lub bardziej świadomie, w repertuar 

własnych zachowań. Niebagatelna rola w przeciwdziałaniu tego typu sytuacjom przypada 

szkołom i nauczycielom mających kontakt z rodzicami, ale także władzom 

samorządowym, które mogą postarać się włączać w lokalne programy przeciwdziałania 

problemom uzależnień oddziaływania skierowane na edukację i promocję zachowań 

pożądanych u rodziców oraz pozostałych mieszkańców gminy. Grupa rówieśnicza 
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stanowi nieodłączny element prawidłowego rozwoju społecznego nastolatków,  

dzięki której nabywają umiejętności komunikacyjnych, empatii, pracy w grupie itp.  

Ważne przy tym, by środowisko szkolne, rodzinne itd. umożliwiało młodym ludziom 

spędzanie wolnego czasu w sposób, który będzie dla nich bardziej atrakcyjny  

niż np. wspólne picie alkoholu. Warto, więc zadbać o dostępność różnego rodzaju zajęć 

sportowych oraz rozwijających inne pasje i hobby oraz organizację różnego rodzaju akcji 

i wydarzeń, które będą mogły być alternatywą dla spotkań „zakrapianych” alkoholem  

czy innymi używkami (należy tutaj zaznaczyć, że spotkania ze znajomymi stanowią  

dla prawie połowy uczniów główny sposób spędzania wolnego czasu). Równie przydatne 

będzie organizowanie szkolnych warsztatów, podczas których młodzież będzie mogła 

wspólnie wypracowywać pożądane postawy wobec zagrożeń. 

 Z udzielonych odpowiedzi wynika, że uczniowie szkół podstawowych, nie wszyscy,  

ale tylko ci, którzy już mieli kontakt z alkoholem, najczęściej mieli tylko jednorazowy 

kontakt z alkoholem, zaś najstarsi uczniowie najczęściej sięgają po alkohol kilka  

lub kilkanaście razy w roku. Uczniowie najstarsi generalnie najczęściej sięgali po, a 

młodsi po inne trunki niż piwo, wódka, wino czy drinki. 

 Najczęstszym powodem sięgania po alkohol wśród uczniów szkół podstawowych była 

ciekawość, zaś wśród starszych uczniów relaks (SPP – 17%) i ucieczka od problemów 

(16%). 

 Niepokojące jest, że prawie połowa (47%) najstarszej młodzieży wskazuje, że kupno 

alkoholu przez osoby nieletnie jest w gminie bardzo lub raczej łatwe, co oznacza, że 

mogą oni lub ich rówieśnicy być klientami w punktach ze sprzedażą alkoholu. Takiego  

samego zdania jest łącznie prawie jedna czwarta uczniów klas 7-8. 

 Zastanawiający jest wysoki poziom przyzwolenia rodziców na sięganie po alkohol  

przez ich dzieci. W większości bowiem uczniowie przyznają, że oboje rodziców wie,  

że one piją alkohol, przy czym wiedza ta jest najwyższa wśród rodziców dzieci 

najmłodszych, a najmniejsza wśród rodziców uczniów klas 7-8. 

 Zdecydowana większość uczniów nie żyje w towarzystwie osób, które nadużywają 

alkoholu, przy czym im starsi uczniowie, tym ten odsetek maleje, a im młodsi to wzrasta. 

 Opinie na temat spożywania alkoholu wyraźnie zmieniają się wraz z wiekiem. 

Zdeklarowanych przeciwników picia alkoholu jest najwięcej wśród najmłodszych,  

a najmniej wśród najstarszych uczniów. Natomiast osób uważających picie alkoholu  

za coś normalnego lub za normalne samo jego próbowanie, bo jeszcze są za młodzi na 

picie jest najwięcej wśród najstarszych uczniów, a najmniej wśród najmłodszych. 

 Inicjację nikotynową ma za sobą 2% uczniów klas 4-6 i 17% klas 7-8 szkoły 

podstawowej oraz 46% młodzieży z klas ponadpodstawowych. Zgodnie z 

przewidywaniami, odsetek inicjacji nikotynowej rośnie wraz z wiekiem. Większość 

uczniów szkół podstawowych, którzy mają za sobą inicjację nikotynową, aktualnie nie 

pali papierosów, lecz odwrotnie jest w przypadku szkół średnich – tam większość 

uczniów dalej sięga po papierosy 
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 Jeśli chodzi o kupno papierosów przez osoby nieletnie to uczniowie szkół podstawowych 

w większości uznali, że jest to bardzo lub raczej trudne, natomiast 70% uczniów SPP 

stwierdziło, że jest to bardzo i raczej łatwe, i podobnego zdania było 48% uczniów klas  

7-8 oraz 11% klas 4-6. Sugerowałoby to, że uczniowie ci lub ich koledzy podejmowali 

już wcześniej próby zakupu alkoholu w sklepie i zakończyły się one powodzeniem. 

 Wyniki badań wskazują, że 9% uczniów z klas 7-8 SP i 10% najstarszej młodzieży miało 

kontakt z substancjami psychoaktywnymi, tj. narkotykami i dopalaczami. Najmłodsi 

jednogłośnie zaprzeczyli takim kontaktom. Spośród osób, które miały kontakt  

z narkotykami, większość uczniów szkoły podstawowej przyznała, że przyjmowała je 

tylko kilka razy w życiu (SP 7-8: 57%). Podobnej odpowiedzi udzieliła też część uczniów 

szkoły średniej (24%), a w przypadku 34% z nich było to zdarzanie jednorazowe. 

Niemniej 18% z nich bierze te substancje kilka razy w miesiącu, a 10% prawie 

codziennie. Niemniej, alarmujący jest odsetek uczniów z klas 7-8, którzy biorą 

narkotyki lub dopalacze prawie codziennie – aż 43%. 

 Jako okoliczności inicjacji wskazują najczęściej spotkanie ze znajomymi (SP 7-8 – 

14%, SPP – 56%) i imprezę (SPP – 15%) oraz rodzinę (SP 7-8: 14%) jako okoliczności 

inicjacji. Ta ostatnia okoliczność powinna budzić niepokój i skłaniać do intensyfikacji 

działań edukacyjnych, zarówno wśród dzieci jaki i rodziców, na temat szkodliwości 

narkotyków i dopalaczy. Wysoką pozycję zajmują też „inne” okoliczności (SP 7-8 – 

43%, SPP – 21%). Najpopularniejszymi substancjami psychoaktywnymi wśród uczniów 

szkoły średniej są głównie marihuana (SPP – 91%), amfetamina (35%) i haszysz 

(33%),  

ale popularne są też ekstazy (22%) i dopalacze (21%). Wśród uczniów klas 7-8 

najpopularniejszym narkotykiem jest marihuana (71%) i ekstazy (29%), a także haszysz  

i dopalacze (po 14%). 

 Warto zaznaczyć, że młodzi ludzie w Gminie Miejskiej Rumia w większości przyjmują 

konstruktywne postawy na temat różnych substancji psychoaktywnych. Mają 

świadomość szkodliwości alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Jednakże mocno 

da się zauważyć panujący wśród dzieci i młodzieży mit o mniejszej szkodliwości 

napojów niskoprocentowych np. piwa niż wódki. Takie przekonanie żywi w sumie 56% 

SP 4-6, 62,5% SP 7-8 i 60,7% SPP. Również większość najstarszej młodzieży raczej  

i zdecydowanie zgadza się, że alkohol pozwala się wyluzować i zapomnieć o smutkach 

(SPP: ok. 55%). Niemniej zdecydowana większość wszystkich uczniów oficjalnie 

przyznaje, że alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla osób nieletnich; łącznie twierdzi tak 

86% SP 4-6, 83% SP 7-8 i 75% SPP. Zdecydowana większość wszystkich 

ankietowanych (ponad 80%) widzi możliwość dobrej zabawy na imprezie bez alkoholu. 

Wyższy stopień świadomości daje się zauważyć w opiniach uczniów na temat 

narkotyków i dopalaczy.  

W znacznej większości nie zgadzają się oni z twierdzeniem , iż dopalacze są mniej 

szkodliwe niż narkotyki (w sumie 79% SP 4-6, 78% SP 7-8 i 86% SPP), podobnie  

jak z przekonaniem, że branie narkotyków z umiarem chroni przed uzależnieniem się  

od nich (85% SP 4-6, 82% SP 7-8 i 86% SPP). Również większość uczniów przyznaje,  
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że od dopalaczy można się uzależnić tak samo jak od narkotyków (SP 4-6 – 86,5%,  

SP 7-8 – 88%, SPP – 91%). Jak widać opinie na temat szkodliwości dopalaczy  

i narkotyków są generalnie powszechniejsze między starszymi niż młodszymi uczniami. 

 Większość uczniów szkół podstawowych nie zgadza się z opinią jakoby palenie 

papierosów było modne w ich szkole. Tutaj widać tendencję, iż palenie papierosów jest 

modniejsze w starszych niż młodszych klasach 

 Uczniowie odpowiadali, że padają ofiarami przemocy fizycznej ze strony innych 

uczniów najczęściej kilka razy w roku (SP 4-6 – 28,5%; SP 7-8 - 25%; SPP – 16,5%).  

Wraz z wiekiem zjawisko przemocy w szkołach podstawowych nie maleje i we 

wszystkich grupach wiekowych utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie. 

Zauważany jest natomiast spadek przemocy fizycznej w szkole średniej – tam 

zdecydowana większość (72,8%) nie doświadczyła nigdy przemocy, podczas gdy w 

szkole podstawowej ta grupa dotyczy około połowy badanych. 

 Prawie połowa uczniów szkoły podstawowej deklaruje, że nigdy nie doznała przemocy, 

przy czym najwyższy odsetek notowany jest tutaj w szkołach średnich. Najczęściej 

spotykaną przemocą wśród uczniów klas 7-8 i najstarszych była przemoc psychiczna,  

a wśród najmłodszych klas – przemoc fizyczna. Widać tutaj pewną tendencję do 

zanikania wśród uczniów wraz z wiekiem przemocy fizycznej w szkole na rzecz 

przemocy psychicznej. Może to mieć związek z tym, że przemoc fizyczna sama w sobie 

jest bardziej prymitywna niż przemoc psychiczna, opierająca się nierzadko o jakiś stopień 

wyrafinowania. Ponadto należy pamiętać, że przemoc psychiczna jest trudniejsza  

do wykrycia. Wskazuje to na potrzebę szerszych kampanii informacyjno-edukacyjnych  

na temat identyfikacji przemocy psychicznej w szkołach. Ponadto, otrzymane wyniki 

mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych warsztatów, podczas których 

dzieci  

i młodzież będą mieli okazję do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi 

sposobami rozładowywania negatywnych emocji i skutecznymi sposobami 

rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy. Należy także ciągle udoskonalać 

szkolny system przeciwdziałania i reagowania na przemoc, w które powinno się włączać 

rodziców,  

od których dzieci i młodzież czerpią wzorce w zakresie stosowania przemocy jako 

sposobu rozwiązania codziennych problemów. 

 Jeśli chodzi o zagrożenia związane z uzależnieniem od mediów to najwięcej czasu  

przed telewizorem spędzają w sumie najmłodsi uczniowie, 50% SP 4-6 zarówno  

do 1 godziny, jak i 2-3 godzin dziennie (28%), a najmniej najstarsi (odpowiednio 31,2% 

i 15,3%), z których prawie połowa w ogóle nie ogląda telewizji (48,5%). Uczniowie z 

klas 7-8 w wymienionych kategoriach zajmują miejsce środkowe, dominując tylko w 

spędzaniu przed telewizorem więcej niż 4 godziny w ciągu dnia. 

 Największą oglądalnością wśród wszystkich badanych uczniów Gminy Miejskiej Rumia 

cieszą się filmy i seriale, zostawiając daleko w tyle takie pozycje jak serwisy 

informacyjne, programy dokumentalne i edukacyjne czy programy rozrywkowe. W 
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przypadku uczniów szkół średnich potwierdza się tu tendencja, iż wraz z wiekiem maleje 

zainteresowanie uczniów spędzaniem czasu przed telewizorem. 

 Większa cześć uczniów spędza przed komputerem od 2 do 3 godzin,  

choć wśród najmłodszych najczęstszy czas dziennego kontaktu z komputerem to 1 

godzina. Takie wyniki mogą być spowodowane nauczeniem zdalnym w ostatnim czasie 

oraz sporą ilością czasu spędzanego w domach i mieszkaniach. Bardziej zauważalna i 

zastanawiająca jest odpowiedź najstarszej i najmłodszej grupy, które deklaruje, że nie 

korzysta  

z komputera (SPP 20%, SP 4-6 18%). Może to być spowodowane popularnością 

urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Zdecydowanie przeważającymi formami 

rozrywki okazują się gry komputerowe oraz bliżej nieokreślone „inne strony”. 

Stosunkowo niewielki odsetek notują tutaj portale społecznościowe. zainteresowanie 

którymi największe jest wśród najstarszych uczniów. Uzyskane wyniki mogą stanowić 

przesłankę do szerszej edukacji dzieci i młodzieży w zakresie lepszej identyfikacji 

zagrożeń czyhających na nich w sieci. uczniowie szkół średnich przeważają w 

korzystaniu z telefonu dłuższym  

niż 4 godziny dziennie.  

 Aż 41% uczniów SPP przyznało, że korzysta z telefonu więcej niż 5 godzin dziennie,  

a 22,5%, że 4-5 godzin w ciągu dnia. Ulubionym zajęciem przed telefonem dla 

wszystkich uczniów jest przeglądanie portali społecznościowych, przy czym uczniowie 

klas 7-8 równie chętnie wybierają wirtualne gry i tylko oni używają telefonu do nauki 

(19%). 14% uczniów szkół średnich czyta na telefonie e-booki. 

 Wyniki uczniów dotyczące zagrożeń związanych z nowymi technologiami 

(doświadczenia w zakresie cyberprzemocy) wskazują na potrzebę edukacji z zakresu 

bezpiecznego korzystania z internetu: wspierania świadomości prawnej, umiejętności 

ochrony  

i reagowania na niebezpieczne sytuacje, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych,  

ale także profilaktyki zachowań agresywnych i nauki polubownego rozwiązywania 

konfliktów rówieśniczych w przestrzeni wirtualnej.  

 Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że spora część uczniów doświadczyła osobiście  

w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu, nazywanego potocznie „hejtowaniem” 

(21,5% uczniów klas 4-6, 38% z klas 7-8 oraz 45,7% uczniów SPP). Uczniowie również 

często otrzymywali wiadomości z przezwiskami i obelgami, a niejednokrotnie ktoś 

włamywał się na ich konta na portalach społecznościowych. Jeszcze częściej 

występowało zjawisko udostępniania prywatnych wiadomości uczniów osobom trzecim. 

Powyższe dane wskazują na konieczność uświadamiania uczniów o niebezpieczeństwach 

wynikających 

z „hejtowania” o nierzadko poważnych skutkach psychologicznych dla ofiar takiego 

rodzaju przemocy, oraz konsekwencjach prawnych dla ich sprawców. Uzasadniają one 

także istotność prowadzenia edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu: 

wspierania świadomości prawnej, umiejętności ochrony przed niebezpiecznymi 

sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych. Należy tutaj również mieć  
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na uwadze potrzebę wspierania wszelkich inicjatyw rozwijających różnorodne pasje 

uczniów, tak, aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po szkole niż 

surfowanie po mało wartościowych stronach internetowych. Warto wskazać na 

konstruktywne postawy przy korzystaniu z internetu. 

 W kwestii zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu zdecydowana większość 

uczniów nie wie czym jest hazard, przy czym wiedza ta jest najmniejsza wśród 

najmłodszych. zdecydowana większość uczniów nie korzystała nigdy z formy 

„rozrywki”, jaką jest gra na automatach, jednakże odsetek młodych ludzi mających 

styczność z tą formą rozrywki jest zauważalny i największy w klasach 7-8 i szkole 

średniej. W porównaniu  

do gier na automatach znacznie mniej młodych ludzi z Gminy Miejskiej Rumia 

korzystało z internetowych gier „na pieniądze” (SP 4-6 – 4%; SP 7-8 – 12%; SPP – 

10%). 

 Badanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów skłania do podkreślenia 

prawidłowości, iż z wiekiem maleje tendencja do spędzania czasu z kolegami ze szkoły  

na rzecz kontaktów ze znajomymi spoza własnej szkoły. Wraz z wiekiem widoczne są też 

wskazania na indywidualne spędzanie czasu z równolegle malejącym lawinowo 

rozmiarem czasu spędzanym z rodziną. 

 Wśród organizacji, które pomagają zapełnić wolny czas uczniom wysokie miejsce 

zajmuje szkoła, zwłaszcza dla najmłodszych, a dla najstarszych uczniów – klub sportowy 

i szkoła językowa. Niepokojące jest, że dzieci z klas 7-8 najrzadziej korzystają z oferty 

lokalnych organizacji na spędzenie wolnego czasu, o czym świadczy wysoki odsetek  

nie uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, który dla SP 7-8 wynosi 65,2%,  

podczas gdy najmłodszych uczniów jest on najniższy (tylko 25,3%), a dla najstarszych 

sięga prawie 44%. 

 Ilość wartościowych propozycji spędzania wolnego czasu w okolicy jest tylko  

przez  najmłodszych ankietowanych oceniana w większości pozytywnie - jest „dużo 

fajnych propozycji”, a przypadku starszych uczniów ta odpowiedź również dominuje, 

choć na mniejszym poziomie. 

 Jeśli chodzi o możliwości uatrakcyjnienia oferty spędzania wolnego czasu dla młodych 

ludzi w Gminie Miejskiej Rumia, to najwięcej odpowiedzi przychyla się do rozbudowy 

parków i terenów zielonych, a w drugiej kolejności – zwiększenia ilości organizacji 

młodzieżowych i propozycji wolontariatów, głównie dzięki głosom uczniów klas 7-8 

i szkół średnich. Trzecią najbardziej popularną propozycją jest zwiększenie ilości 

obiektów sportowych (boisk i pływalni). 

 Wśród własnych propozycji poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu uczniowie klas 

4-6 podawali głównie, że mogłoby być więcej siłowni, miejsc do jeżdżenia rowerem, 

kółek zainteresowań, skyteparków, zaś uczniowie klas 7-8, iż mogłoby być więcej 

siłowni, miejsc do jeżdżenia rowerem, galerii handlowych, a uczniowie szkół średnich 

proponowali zwiększenie ilości kawiarni, miejsc do organizacji koncertów, parków, 

stajni, sklepów z alkoholem itp. 
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 Większość uczniów Gminy Miejskiej Rumia posiada jakąś swoją pasję i zainteresowania, 

przy czym, że rozwijanie własnego hobby wzrasta wraz z wiekiem. 

ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych metod 

analitycznych. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strengths- Mocne 

(silne) strony; Weakneeses- Słabe strony; Opportunities- Szanse; Threats- Zagrożenia. 

Analiza SWOT przeważnie wykorzystywana jest do oceny wewnętrznych  i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwojowych. Diagnoza i ocena szans oraz zagrożeń, wynikających z 

otoczenia, oraz potencjału wewnętrznego stanowi zbiór informacji na podstawie, których 

możliwe jest wytyczanie celów strategicznych. 

Analiza SWOT została oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie 

sytuacji społecznej w Gminie. Stanowi ona podstawę do identyfikacji i określenia kierunków 

działań. W poniższej tabeli zestawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w 

zakresie rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Rumia. 

 

Tabela 28. Analiza SWOT  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- Dobrze działający system pomocy społecznej 

zapewniający wsparcie osobom i rodzinom 

pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, 

- Wprowadzenie pomocy w formie asystenta 

rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej; 

- Wprowadzenie mediacji rodzinnych; 

- Wykształcona i stale doskonaląca swoje 

umiejętności kadra pracowników służb 

społecznych, 

- Dobra organizacja służby zdrowia, brak 

problemów z dostępem do podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

- Dobrze rozwinięty system szkolnictwa  

wraz z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, 

-   Dostęp mieszkańców do bibliotek, ośrodka 

kultury 

- Działalność Klubu Integracji Społecznej, 

Centrum Usług Społecznych, Centrum Integracji 

Społecznej, 

- Mała liczba osób bezrobotnych, 

- Niewielka liczba przestępstw,  

- - Występowanie zjawiska ubóstwa  

i dziedziczonej biedy obserwowane 

szczególnie na osiedlu na Zagórzu,  

gdzie znajduje się dużo lokali komunalnych  

(Ul. Kombatantów, Szkolna, Zakole, Sabata, 

Młyńska) 

- k- Kumulacja różnego rodzaju problemów 

społecznych w jednym miejscu, utrudniająca 

podjęcie skutecznej interwencji 

Na -Brak ofert pracy dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych.  

- Niska wiedza wśród mieszkańców  

co do miejsc, gdzie może zgłosić się  

o pomoc osoba uzależniona od alkoholu, 

- Wysoki poziom przyzwolenia rodziców  

na sięganie po alkohol przez ich dzieci. 

- Niż demograficzny,  

- Bariery architektoniczne i społeczne 

uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym 

udział w życiu społecznym, 

- Niewystarczająca na terenie miasta liczba 

placówek dla ofiar przemocy, osób starszych, 
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-Odpowiednia postawa władz miejskich  

i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie 

sprzedaży alkoholu, 

- Prowadzenie profilaktyki wśród dzieci, 

młodzieży ich rodziców i nauczycieli,  

- Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- Działalność punktu konsultacyjnego, 

- Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, placówek oświatowych, Straży 

Miejskiej, Policji w zakresie wspólnych działań  

na rzecz rodziny. 

- Warunki do rozwoju aktywności ruchowej  

wśród dzieci i młodzieży, 

- Dobre położenie geograficzne w strefie 

rozwijającej się turystycznie i gospodarczo,  

- Dobrze rozwinięta sieć dróg komunikacyjnych  

i łatwy dojazd do sąsiednich gmin i miast, 

- Aktywna postawa władz gminy w zakresie 

działań na rzecz społeczności lokalnej, 

opracowanie programów profilaktycznych, 

- Dobra infrastruktura sportowa i środowiskowa 

chorych, niepełnosprawnych 

- Niedostateczny przepływ informacji 

pomiędzy podmiotami, 

- Słabo rozwinięta sieć poradnictwa 

specjalistycznego, 

- Wyuczona bezradność i roszczeniowość 

klientów, 

- Rosnąca liczba rodzin dotkniętych 

zjawiskiem przemocy domowej i wzrost liczby 

założonych Niebieskich Kart, 

- Brak specjalistycznego przedszkola dla 

dzieci z problemami zdrowotnymi lub 

psychicznymi,  

- Problem nadużywania alkoholu  

wśród mieszkańców gminy, 

- Występowanie zjawiska przemocy domowej  

i problemów z nim związanych, 

- Silne zróżnicowanie społeczne, gospodarcze  

i warunków życia w przestrzeni miasta; 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Tworzenie i wdrażanie specjalnych programów 

pomocowych i profilaktycznych, 

- Możliwość pozyskania środków  z funduszy 

Unii Europejskiej,  

- Rozwój infrastruktury odpowiadającej 

zmieniającym się potrzebom społecznym   

w tym zmiany w prowadzeniu pracy socjalnej 

przez ośrodek pomocy społecznej,  

- Sprawnie działający samorząd, 

- Atrakcyjne położenie gminy, 

- Napływ nowych, młodych mieszkańców, 

-  Dalszy rozwój inwestycji w mieście. 

- Atrakcyjne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

i mieszkaniowe o wysokim standardzie; 

- Rozwinięty sektor organizacji pozarządowych  

o zróżnicowanym profilu działalności. 

- Malejąca liczba osób bezdomnych 

 

- Alarmujący odsetek uczniów z klas 7-8, 

którzy deklarują niemal codzienne zażywanie 

narkotyków lub dopalaczy (43%) 

- Rosnące koszty utrzymania, 

- Duże obciążenie zawodowe pracowników 

pomocy społecznej (biurokracja),  

- Wzrost wydatków w pomocy społecznej, 

- Wzrost występowania problemów 

opiekuńczo- wychowawczych, 

- Wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym; 

- Wpływ epidemii COVID-19 na wiele sfer 

życia społecznego i gospodarczego – 

problemy budżetowe. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA 

GMINY MIEJSKIEJ  RUMIA NA LATA 2021-2024 

MISJA I PROGNOZA ZMIAN 

Zasadniczym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Miejskiej Rumia jest wytyczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

określonych problemów społecznych oraz poprawa ogólnej sytuacji życiowej mieszkańców. 

Punktem wyjścia dla opracowania strategii jest diagnoza stanu faktycznego, analiza danych 

wynikających ze specyfiki gminy. Zebrany materiał źródłowy oraz wyniki badań 

przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia pozwoliły wskazać grupę 

najważniejszych problemów społecznych w gminie. Realizacja zadań zawartych w strategii 

jest przewidziana na lata 2021 - 2024, co powinno zapewnić możliwość długofalowych 

działań. 

W Strategii wyróżniono: 

 misję gminy - stanowi cel nadrzędny przy planowaniu działań rozwojowych w gminie; 

 cele strategiczne - wskazują najważniejsze obszary, których wsparcie jest niezbędne  

dla rozwiązywania problemów społecznych w gminie; 

 cele operacyjne - są celami szczegółowymi dla celów strategicznych, zawierają 

propozycje kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia poszczególnych celów 

operacyjnych. 

W oparciu o dostępne dane sformułowano prognozę rozwoju sytuacji społecznej w Gminie 

Miejskiej Rumia. Przybierając układ celów strategicznych, prognoza przedstawia się  

w następujący sposób: 

 

I Rozwój postaw propartycypacyjnych wśród mieszkańców gminy oraz lokalnego 

trzeciego sektora. 

Prognozuje się:  

 pogłębianie partnerskich relacji pomiędzy władzami samorządowymi a podmiotami 

sektora pozarządowego; 

 dalszą współpracę sektora pozarządowego z administracją samorządową w organizacji 

usług społecznych; 

 działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie 

problemów występujących na ich terenie zamieszkania. 

 

II Doskonalenie systemu wsparcia rodzin, w tym rodzin z dysfunkcjami wywołanymi 

przez problemy przemocowe lub uzależnieniowe. 

Prognozuje się:  
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 utrzymywanie się zapotrzebowania w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych 

świadczonych przez instytucje pomocy społecznej wobec rodzin dysfunkcyjnych;  

 potrzeby zapewnienia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin;  

 występowanie zjawiska przemocy w rodzinie i potrzebę przeciwdziałania mu  

oraz profilaktyki; 

 potrzebę zapewnienia specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

 stałe zapotrzebowanie na usługi profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów 

przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom; 

 potrzebę wspierania rodzin przez asystenta rodziny; 

 utrudnienia w integracji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  

z powodu ubóstwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, bezrobocia, uzależnień  

lub przemocy; 

 popularyzację rodzin wspierających;  

 wzrost zapotrzebowania na działania profilaktyczne związane z zagrożeniami, jakie 

niesie rozwój internetu i nowych technologii.  

 potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia, edukacji 

i rozwoju;  

 

III Zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wykluczeniu osób 

starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich lub długotrwale chorych.  

Prognozuje się:  

 dalsze zapotrzebowanie na wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin;  

 utrzymywanie się potrzeb w zakresie usług socjalnych i opiekuńczych w stosunku  

do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;  

 wzrost zagrożenia postępującą izolacją i wykluczeniem z życia społecznego osób 

starszych oraz niepełnosprawnych; 

 promowanie pomocy sąsiedzkiej i idei wolontariatu; 

 

 

Wyniki diagnozy w zestawieniu z kompetencjami ustawowymi samorządu gminnego, 

posłużyły do określenia misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych  

i kierunków działań niezbędnych do podjęcia w latach 2021-2024.  

 

Misją Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021-2024 w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez:  

 przeciwdziałanie alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn stały się 

niesamodzielne, 

 zminimalizowanie rozmiarów oraz skutków wszelkich zjawisk społecznie  

negatywnych. 

 

Urzeczywistnieniu tak sformułowanej misji ma sprzyjać wdrożenie zaplanowanych celów  

i działań służących do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy, zminimalizowaniu 

skali występujących problemów społecznych oraz ich pejoratywnego oddziaływania. 
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CELE, KIERUNKI, PARTNERZY I WSKAŹNIKI REALIZACJI 

 

W oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy określono cele strategiczne 

dla każdej z wyżej wyszczególnionych sfer problemowych. Natomiast do każdego z celów 

strategicznych przyporządkowano cele operacyjne oraz scharakteryzowano przyjęte  

do realizacja działań. Ponadto zostały wymienione podmioty odpowiedzialne za realizację 

strategii i podmioty współpracujące, a także źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji 

celów  

 

Podane powyżej prognozy pozwalają zdefiniować system działań, a zatem strategię,  

która powinna być zrealizowana, aby ograniczyć skutki zagrożeń społecznych w środowisku 

lokalnym gminy. Osiągnięcie przyjętych celów będzie możliwe dzięki zaangażowaniu 

wszystkich instytucji działających na terenie gminy, podmiotów społecznych i gospodarczych 

oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. 

 

 

I CEL STRATEGICZNY:  

Rozwój postaw propartycypacyjnych wśród mieszkańców gminy oraz rozwój lokalnego 

trzeciego sektora 

I Cel operacyjny: Rozwój postaw partycypacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców 

Gminy Miejskiej Rumia. 

Kierunki działań: 

 Podejmowanie działań mających na celu pobudzanie aktywności społecznej 

mieszkańców i włączanie ich w rozwiązywanie lokalnych problemów,  

m.in. poprzez prowadzenie konsultacji społecznych i prowadzenie kampanii 

informacyjnych; 

 Promowanie i kontynuowanie działań w ramach budżetu obywatelskiego.  

 Podejmowanie działań mających na celu promowanie wolontariatu i pomocy 

sąsiedzkiej wśród mieszkańców; 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba ogłoszonych i przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz innych form 

partycypacji, 

 Liczba osób, która wzięła udział w konsultacjach społecznych i innych formach 

partycypacji, 

 Liczba i nakład przygotowanych materiałów promocyjno-edukacyjnych, 

 Liczba zorganizowanych warsztatów, konferencji i kampanii. 

 Liczba i wartość projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego gminy. 
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II Cel operacyjny: Wspieranie podmiotów trzeciego sektora oraz rozwój współpracy  

z administracją samorządową gminy. 

Kierunki działań: 

 Powierzanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym; 

 Rozwój współpracy i podjęcie starań na rzecz wyboru przedstawicieli lokalnych 

środowisk młodzieżowych do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego  

oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem; 

 Poradnictwo na rzecz podmiotów lokalnego trzeciego sektora w sprawach prawnych, 

organizacyjnych  i pozyskiwania funduszy – utworzenie jednostki lub stanowiska 

pracy w celu wsparcie lokalnego sektora ngo; 

 Podjęcie starań na rzecz powołania Rumskiej Rady Młodzieży w rozumieniu  

art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym oraz Gminnej rady działalności pożytku 

publicznego w rozumieniu art. 41e Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

 Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia się w gminie liczby organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznych inicjatyw 

nieformalnych poprzez kampanie informacyjne na temat zasad zakładania  

i prowadzenia NGO oraz możliwości uzyskania przez nie dofinansowania na 

realizację działań społecznych w gminie i regionie; 

 Realizacja zadań zawartych w rocznych programach współpracy Gminy Miejskiej 

Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba wspólnych działań, projektów i inicjatyw samorządu oraz podmiotów trzeciego 

sektora. 

 Liczba nowopowstałych podmiotów trzeciego sektora z siedzibą na terenie Gminy 

Miejskiej Rumia. 

 Liczba zrealizowanych zadań, które powierzono podmiotom trzeciego sektora. 

 Wysokość środków przeznaczonych dla NGO na realizację powierzonych zadań. 

 Liczba udzielonych porad w sprawie założenia, prowadzenia i uzyskania finansowania 

przez podmioty trzeciego sektora, 

 Utworzenie jednostki lub stanowiska pracy w celu wsparcie lokalnego sektora NGO; 

 Powołanie Rumskiej Rady Młodzieży w rozumieniu art. 5b Ustawy o samorządzie 

gminnym oraz Gminnej rady działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 41e 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 

Jednostka realizująca cel strategiczny nr 1: Gmina Miejska Rumia – Rada Miasta, jako 

organ uchwałodawczy i Burmistrz Miasta, jako organ wykonawczy, MOPS, 
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Partnerzy w realizacji celu strategicznego nr I: Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego w Wejherowie, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, Młodzieżowa Rada Województwa 

Pomorskiego, Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego, społeczność lokalna. 

 

II CEL STRATEGICZNY: 

Doskonalenie systemu wsparcia rodzin, w tym rodzin z dysfunkcjami wywołanymi przez 

problemy przemocowe lub uzależnieniowe 
 

I Cel operacyjny: Systemowe wsparcie funkcji spełnianych przez rodzinę. 

Kierunki działań: 

 Realizacja założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny;  

 Realizacja działań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną 

wspieranie wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez integracyjnych  

i kulturalnych, festynów, pikników rodzinnych, spektakli, wycieczek i innych działań 

mających na celu integrację rodzin; 

 Systematyczna współpraca MOPS z placówkami oświatowymi w celu bieżącej analizy 

sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz rozwijania współpracy  

z rodzicami; 

 Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną; 

 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie oferty sportowej  

i kulturalnej; 

 Rozwój sieci placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działających  

w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej (np. koła 

zainteresowań, świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, lub specjalistycznej lub pracy 

podwórkowej realizowanej przez wychowawcę); 

 Kontynuowanie, wzbogacenie istniejących programów profilaktycznych  

i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.  

 Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczeń 

rodzinnych. 

 Świadczenie pomocy finansowej i niefinansowej (rzeczowej) dostosowanej do potrzeb 

indywidualnych rodziny i osób, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy 

społecznej. 

 Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. 

 

Wskaźniki realizacji celu: 
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 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych; 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 

macierzyństwa; 

 Liczba rodzin korzystających z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego; 

 Liczba dzieci korzystających z zajęć świetlic; 

 Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych. 

 Liczba rodzin objętych wsparciem. 

 Liczba przygotowanych materiałów promocyjno-edukacyjnych. 

 Liczba zorganizowanych warsztatów, konferencji i kampanii. 

 Liczba grup samopomocowych. 

 Liczba wolontariuszy. 

 Liczba zatrudnionych asystentów rodziny. 

 Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. 

 Liczba zawartych kontraktów socjalnych. 

 Liczba rodzin wspierających. 

 Liczba rodzin klientów MOPS współpracująca z rodzinami wspierającymi. 

 Liczba udzielonych porad medycznych, psychologicznych, prawnych, socjalnych  

i rodzinnych. 

 Liczba warsztatów. 

 

 

II cel operacyjny: Zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie  

oraz pomoc dla osób i rodzin z problemami uzależnień. 

Kierunki działań: 

 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia; 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 

 Rozpowszechnianie informacji o podmiotach i miejscach świadczących pomoc 

ofiarom przemocy domowej; 

 Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego; 

 Współpraca z innymi podmiotami działającymi na terenie powiatu mająca na celu 

realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów 

radzenia sobie z problemem poprzez: organizację akcji lokalnych lub przyłączenie  się 

do ogólnokrajowych kampanii społecznych na temat przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 
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 Prowadzenie działalności terapeutycznej, edukacyjnej, informacyjnej w zakresie 

problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 Działania profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży mające zarówno charakter 

edukacyjny jak i dostarczające alternatywnych form spędzania wolnego czasu;  

 Współpraca pomocy społecznej z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi  

na rzecz ograniczenia zjawiska alkoholizmu i narkomanii. 

 Prowadzenie pracy socjalnej z osobą uzależnioną poprzez motywowanie do: - 

podjęcia leczenia, - uczestniczenia w grupach wsparcia, - zmiany postaw i zachowań 

społecznych, rodzinnych i zawodowych, 

 Reintegracja  zawodowa i społeczna osób uzależnionych. 

 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba założonych Niebieskich Kart. 

 Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 Liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych. 

 Liczba interwencji w związku z przemocą w rodzinie. 

 Liczba podmiotów udzielających wsparcia. 

 Liczba udzielonych porad. 

 Liczba osób, którym udzielono pomocy. 

 Liczba organizacji i stowarzyszeń współpracujących. 

 Liczba zrealizowanych programów, akcji i kampanii informacyjnych  

oraz profilaktyczno-edukacyjnych 

 Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną, 

 Liczba spotkań grup wsparcia, 

 Wysokość środków. 

 Liczba przygotowanych materiałów promocyjno-edukacyjnych 

 Liczba realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej; 

 Liczba uczestników programów profilaktyki zdrowotnej; 

 Liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych, konkursów, akcji 

edukacyjnych;  

 Liczba uczestników programów profilaktycznych, konkursów, akcji edukacyjnych. 

Jednostka realizująca cel strategiczny nr 2: Gmina Miejska Rumia – Rada Miasta, jako 

organ uchwałodawczy i Burmistrz Miasta, jako organ wykonawczy, MOPS, MKRPA, Zespół 

Interwencyjny, Grupy Robocze. 

 

Partnerzy w realizacji celu strategicznego nr 2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wejherowie, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, ośrodek zdrowia, Policja, placówki oświatowe, kościoły  

i związki wyznaniowe, społeczność lokalna. 
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III cel operacyjny: Przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz uzależnieniom od komputerów 

i internetu. 

Kierunki działań: 

 Prowadzenie akcji profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w celu promocji 

alternatywnych form atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, 

 Zitensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych wobec osób dorosłych  

na temat zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych technologii;  

 Skierowanych do wszystkich grup wiekowych programów edukacyjnych  

i informacyjnych na temat nowych rodzajów przestępstw związanych z internetem. 

 

Wskaźniki realizacji celu:  

 Liczba zrealizowanych programów, akcji i kampanii informacyjnych  

oraz profilaktyczno-edukacyjnych, 

 Wysokość środków. 

 Liczba przygotowanych materiałów promocyjno- edukacyjnych 

 Liczba zorganizowanych warsztatów i konferencji, kampanii. 

 Liczba osób objętych działaniami. 

 

Jednostka realizująca: Gmina Miejska Rumia – Rada Miasta jako organ uchwałodawczy  

i Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy, MOPS, 

 

Partnerzy: Instytucje rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, organizacje pożytku 

publicznego, PCPR, ośrodek zdrowia, Policja, placówki oświatowe, sądy i prokuratura. 

 

 

III CEL STRATEGICZNY: 

Zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wykluczeniu osób 

starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, bezdomnych lub długotrwale 

chorych. 

 

I Cel operacyjny: Poprawa jakości życia seniorów. 

Kierunki działań 

 Tworzenie systematycznej pomocy dla osób starszych, w tym systemu teleopieki; 

 Otwarcie placówki/ ośrodka dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

 Promowanie aktywnego modelu starzenia i aktywnej starości; 

 Prowadzenie zajęć informatycznych i kulturalnych dla seniorów; 

 Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych, zwiększenie dostępności do 

bezpłatnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,  

 Doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom starszym. 
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 Zapewnienie warunków do dalszej pracy Rumskiej Rady Seniorów. 

 Prowadzenie programów edukowania dzieci i młodzieży w szkołach na temat 

postrzegania starości.  

 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba seniorów korzystających z pomocy MOPS. 

 Liczba świadczeń medycznych realizowanych w warunkach domowych. 

 Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych. 

 Liczba podejmowanych inicjatyw i działań. 

 Liczba wolontariuszy. 

 Liczba materiałów informacyjnych. 

 Liczba placówek dziennego wsparcia promujących zdrowy i aktywny styl życia wśród 

osób starszych. 

 Liczba spotkań integracyjno-towarzyskich. 

 Liczba organizacji współpracujących. 

 Liczba szkoleń. 

 Liczba warsztatów. 

 
II Cel operacyjny: Rozwój systemu wsparcia i aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych lub zagrożonych bezdomnością 

Kierunki działań 

 Praca socjalna ukierunkowana na aktywizację osób z grup ryzyka wykluczenia 

społecznego; 

 Reintegracja społeczna osób dotkniętych długotrwałą chorobą  

lub niepełnosprawnością. 

 Zapewnianie warunków sprzyjających osobom niepełnosprawnych do aktywnego 

spędzania czasu i popularyzowanie prowadzenia zdrowego stylu życia. 

 Doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom chorym  

i niepełnosprawnym; 

 Rozwój działań służących rozwijaniu form współpracy wszystkich jednostek 

zajmujących się niepełnosprawnymi, kampanie informacyjno-promocyjne  

w celu zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych. 

 Promocja i wspieranie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych 

lub zagrożonych bezdomnością 

 

Wskaźniki realizacji działań: 

 Liczba akcji społecznych i innych inicjatyw. 

 Liczba materiałów edukacyjno-informacyjnych. 

 Liczna udzielonych porad. 
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 Liczba osób korzystających z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w związku z indywidualnymi 

potrzebami. 

 Liczba usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych. 

 Liczba asystentów osoby niepełnosprawnej. 

 Liczba stworzonych form integracji i wsparcia. 

 Liczba mieszkań chronionych. 

 Liczba zlikwidowanych barier transportowych. 

 Liczba dokonanych ułatwień dla osób niepełnosprawnych w przestrzenni miejskiej. 

 Liczba zrealizowanych programów. 

 Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały z form wsparcia. 

 Liczba kontraktów socjalnych. 

 Liczba indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego. 

 Liczba organizacji i stowarzyszeń współpracujących. 

 Liczba wspólnych działań i inicjatyw. 

 Liczba osób bezdomnych. 

 Liczba stworzonych programów. 

 Liczba mieszkań socjalnych, chronionych, readaptacyjnych oraz interwencyjnych. 

 

Jednostka realizująca cel strategiczny nr 3: Gmina Miejska Rumia – Rada Miasta, jako 

organ uchwałodawczy i Burmistrz Miasta, jako organ wykonawczy, MOPS. 

 

Partnerzy w realizacji celu strategicznego nr 3: Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Rumska Rada Seniorów, Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

placówki oświaty, placówki ochrony zdrowia, placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, 

ośrodki wsparcia, instytucje rządowe, pracodawcy, specjaliści, grupy samopomocowe, 

policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, inwestorzy, pracodawcy, w 

tym lokalni przedsiębiorcy, noclegownie i schroniska poza gminą, organizacje pozarządowe, 

kościoły  

i związki wyznaniowe, społeczność lokalna. 
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MONITORING I OCENA REALIZACJI STRATEGII 

Monitorowanie działań realizowanych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych stanowi podstawowy warunek jej należytego wdrożenia. Monitoring polega  

na obserwowaniu realizacji zawartych w Strategii celów strategicznych. Monitoring realizacji 

Strategii umożliwia przede wszystkim: 

 obserwację stanu zaawansowania założonych zadań, 

 identyfikację i aktualizację problemów w ich realizacji, 

 ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, 

 weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych 

na ich realizację środków, 

 kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań. 

 

Jednostki organizacyjne realizujące działania w ramach niniejszej strategii odpowiadają  

za prowadzenie monitoringu tych działań. Terminy dokonywania pomiarów stopnia realizacji 

działań przypadają na koniec kwietnia każdego roku. Monitoring pojedynczych  

bądź wszystkich działań, powinien być dokonywany zawsze w sytuacji wprowadzenia 

nowych zadań do strategii oraz w każdym przypadku dokonania aktualizacji strategii. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021 

-2024 będzie realizowana w szczególności poprzez wdrażanie w życie postanowień 

następujących gminnych programów: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 Gminny Program Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, 

 Gminny Program Wsparcia Seniora. 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym cele  

i działania na lata 2021 - 2024. W związku z tym będą one wymagały okresowej aktualizacji 

do zmian zachodzących w otoczeniu, jak i w samym społeczeństwie. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w razie konieczności może zostać 

zaktualizowana. Aktualizacja taka zostanie przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rumi. W celu prawidłowej aktualizacji co roku analizowane będą sprawozdania 

m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Wejherowie oraz innych instytucji, organizacji i placówek, które są w posiadaniu 

informacji ważnych do opracowania diagnozy problemów społecznych. 
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Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 

oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 

W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, Burmistrz 

Miasta może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów 

realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej  

oraz w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających  

w jej realizacji.  

Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co oznacza,  

że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony o nowe 

wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji zapisów 

strategicznych. 

RAMY FINANSOWE STRATEGII 

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej strategii są środki 

pochodzące z: 

 budżetu Gminy Miejskiej Rumia; 

 budżetu powiatu wejherowskiego; 

 budżetu województwa pomorskiego; 

 budżetu Państwa; 

 Funduszu Pracy; 

 Narodowego Funduszu Zdrowia; 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 funduszy Unii Europejskiej; 

 z budżetu partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 innych źródeł. 
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Uzasadnienie

Z mocy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Obowiązujący w tym zakresie dokument - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumia z dnia
30 stycznia 2014 roku - utracił swoją moc z upływem 31 grudnia 2020 r.

Niniejszy dokument stanowi kontynuację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, która była na bieżąco realizowana, a także monitorowana.

Cele strategii polityki społecznej, zmierzające do stworzenia warunków integracji społecznej osobom z grup
zagrożonych odrzuceniem społecznym, powstały w oparciu o: identyfikację obecnych problemów gminy,
planowaną i konieczną wizję przyszłych problemów i zagrożeń, kierunki działań zgodne z programem polityki
prorodzinnej, przyjęte przez Radę Ministrów, podkreślające znaczenie podstawowej komórki społecznej oraz
konieczność stwarzania szans dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie marginalizacji rodzin, uwzględnienie
priorytetów i kierunków działań zawartych w przepisach Unii Europejskiej.

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej strategii są środki pochodzące z:
budżetu Gminy Miejskiej Rumia, budżetu Powiatu Wejherowskiego, budżetu Województwa Pomorskiego, budżetu
Państwa, Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, funduszy Unii Europejskiej, z budżetu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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