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WSTĘP 
 

Na zlecenie Urzędu Miasta w Jaśle Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. przeprowadził badania konieczne 
do sporządzenia Diagnozy społecznej Miasta Jasła na rok 2017. 

Celem badań było przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na poznanie problemów społecznych 
miasta Jasła – rodzaje problemów, ich skalę oraz określenie stanu zasobów w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych.  

Raport podzielono na trzy zasadnicze części: 

1. Metryka miasta 
a. Podstawowe dane statystyczne dotyczące podejmowanej problematyki. 

 
2. Wyniki badań ankietowych  

a. Diagnoza dorosłych mieszkańców miasta;  
b. Diagnoza rodziców;  
c. Diagnoza dzieci i młodzieży. 

 
3. Podsumowanie i porównanie wyników badań z poprzednimi diagnozami.  

Do zastosowanej metodologii badań należały: 

• Sonda uliczna w celu zdiagnozowania dorosłych mieszkańców miasta; 

• Ankieta audytoryjna z dziećmi i młodzieżą; 

• Desk Research (Analiza danych zastanych). 

 

1. Sonda uliczna - sonda uliczna obejmuje swym zasięgiem ograniczony podzbiór badanej 
populacji (czy to przechodniów w kilku punktach miasta, czy to widzów/słuchaczy jakiegoś 
programu, realizowana jest przy bezpośrednim udziale ankietera i respondenta.  

2. Desk Research (Analiza danych zastanych) - „badania zza biurka” lub „badania gabinetowe”, 
to metoda, w której wykorzystuje się istniejące dane (tzw. wtórne źródła), najczęściej 
zgromadzone i przetworzone wcześniej przez agencje badawcze, media, banki danych, 
instytucje publiczne (np. GUS) itp. Ten typ badań, w odróżnieniu od innych metod, nie wymaga 
bezpośredniego kontaktu z respondentami. Zaletą tego typu badań jest ich niski koszt oraz 
szybkość realizacji. Analiza danych zastanych często jest wykorzystywana jako wstęp do 
dalszych badań. 

3. Ankieta audytoryjna jest odmianą ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondentów. 
Zwykle są oni zebrani w tym samym pomieszczeniu, a badanie jest nadzorowane przez 
badacza. Rola badacza sprowadza się do rozdania i zebrania kwestionariuszy ankiet, wchodzi 
on w naoczny kontakt z grupą badanych osób. Czasami ma okazję do wypowiedzenia kilku słów 
i zachęcenia do dokładnego przeczytania pytań i wypełnienia ankiety. Ankietę audytoryjną 
stosuje się w szkołach, na uczelniach, w urzędach, w miejscu pracy, na szkoleniach, podczas 
konferencji itp. Jest bardzo wygodnym narzędziem.  
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ŹRÓDŁA DANYCH 
 

Do opracowania raportu wykorzystano: 

• Dane statystyczne od Urzędu Miejskiego w Jaśle; 

• Dane statystyczne MOPS w Jaśle; 

• Dane statystyczne MKRPA w Jaśle; 

• Dane statystyczne Powiatowej Policji w Jaśle; 

• Dane Banku Danych Lokalnych GUS; 

• Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok; 

• Diagnozę problemów uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, 
dopalacze) wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jasła – 2015 rok; 

• Uchwałę Nr XXXVIII/384/2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; 

• Protokół kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 8-10 lutego 2016 roku w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle; 

• Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Sochaczew lata 2016-2020; 

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla miasta Kwidzyn, Rada Gminy 
Kwidzyn, rok 2015; 

• Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2009, Diagnoza problemu narkomanii na 
terenie Cieszyna. 
 

METRYKA MIASTA 

 

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 

Jasło jest miastem powiatowym położonym w województwie podkarpackim, w południowo-
wschodniej części Polski w obrębie Dołów Jasielsko- Sanockich, na wysokości od 225 do 380 m n.p.m. 
na przecięciu rzek Wisłoki, Ropy oraz Jasiołki.  
 
Jasło jest usytuowane na ważnych krajowych szlakach komunikacyjnych. Przez miasto przebiega droga 
krajowa DK 28 Zator – Medyka oraz droga krajowa DK 73 Jasło – Wiśniówka. Droga krajowa nr 28 
przebiegająca przez Jasło stanowi w województwie podkarpackim ważną arterię komunikacyjną– 
równoległą do autostrady A4 i DK 94.  
 
Obecnie trwają prace koncepcyjne nad lepszym skomunikowaniem Jasła z autostradą A4 poprzez 
przebudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło-Pilzno. Docelowo zakłada się modernizację części 
drogi oraz budowę nowych odcinków stanowiących obwodnice Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Również  
w Jaśle rozpoczynają swój bieg drogi wojewódzkie: DW 992 Jasło – Ożenna oraz DW 988 Warzyce (przy 
granicy z miastem)  – Babica. Planowana jest ponadto budowa drogi szybkiego ruchu S19, z którą Jasło 
będzie skomunikowane poprzez zmodernizowaną drogę krajową nr 28. Przez miasto przebiegają 
również dwie linie kolejowe: nr 108 Stróże – Krościenko i nr 106 Rzeszów – Jasło. Odległość Jasła od 
autostrady jest zadowalająca, gdyż wynosi 60 km, podobnie jak do międzynarodowych portów 
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lotniczych: Rzeszów-Jasionka – 80 km i Kraków-Balice – 155 km. W Jaśle zlokalizowane jest natomiast 
lądowisko dla helikopterów i małych samolotów1. 
 
Jasło posiada dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków Europy Środkowej  
i Wschodniej. Odległość od drogowych przejść granicznych z Ukrainą wynosi: 122 km (Krościenko) i 140 
km (Medyka), zaś odległość od granicy ze Słowacją to tylko 55 km (Barwinek) i 70 km (Konieczna). 
Przygraniczne położenie naszego miasta w nowej perspektywie europejskiej 2014-2020 posiada 
znaczenie dla otwarcia Europy na rynki wschodnie.2 
 
Województwo podkarpackie scharakteryzować można następująco: 
 

• Według danych GUS województwo podkarpackie zamieszkiwało 2 127656 osób (stan na 31 
grudnia 2016 roku); 

• Stopa bezrobocia w marcu 2017 wyniosła 11,3%; 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw to 3762,48 zł; 

• Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw to 234,5  (w tys. osób): 
 

Tabela 1. Informacje o województwie podkarpackim 

Informacje o województwie podkarpackim - marzec 2017 dane 

ludność (stan w dniu 31 grudnia 2016 r.) 2 127656 

stopa bezrobocia 11,3% 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 3762,48 zł 

przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) 234,5  (w tys. osób) 

Źródło: opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Zarówno w województwie podkarpackim jak i mieście Jasło od 2011 roku zmniejszyła się liczba 
mieszkańców – o 3,2% w stosunku do roku 2011 i 0,9% od roku poprzedzającego, nie są to znaczące 
spadki i odpowiadają ogólnopolskiej tendencji. Szczegółowe statystyki przedstawia tabela poniżej: 
 

Tabela 2.Liczba ludności w województwie podkarpackim i mieście Jasło 

. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

podkarpackie 2 128 687 2 129 951 2 129 294 2 129 187 2 127 657 2 127 656 

Jasło 36 918 36 641 36 363 36 260 36 001 35 713 

Źródło: opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Miasto Jasło zamieszkiwało (stan na 31 grudnia 2016 roku) 35 713 mieszkańców: 

• 18 565 kobiet i 17 148 mężczyzn; 

• w wieku przedprodukcyjnym - 2 386 osób; 

• w wieku produkcyjnym: 15-59 lat - 23 431 osób; 

• w wieku poprodukcyjnym - 7 724 osób; 

• bezrobotnych zarejestrowanych było 2 020 osób. 
 

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają tabele poniżej: 

                                                           
1 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
2 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
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Tabela 3. Podstawowe informacje o mieście Jasło, 2016 rok 

Miasto Jasło 2016 rok 

ludność na 1 km2 978 

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców -8,0 

ogółem 35 713 

mężczyźni 17 148 

kobiety 18 565 

w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej; ogółem 4 558 

w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej; mężczyźni 2 386 

w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej; kobiety 2 172 

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat 23 431 

mężczyźni 12 386 

kobiety 11 045 

w wieku poprodukcyjnym; ogółem 7 724 

mężczyźni  

kobiety  

Bezrobotni zarejestrowani 2 020 

mężczyźni 877 

kobiety 1 143 

Źródło: opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Tabela 4.Liczba mężczyzn i kobiet – województwo podkarpackie, miasto Jasło, lata 2012-2016 

. 2012 2013 2014 2015 2016 

województwo 
podkarpackie     

mężczyźni 1 087 004 1 086 692 1 086 504 1 085 878 1 085 739 

kobiety 1 042 947 1 042 602 1 042 683 1 041 779 1 041 917 

miasto Jasło      

mężczyźni 17 591 17 454 17 397 17 272 17 148 

kobiety 19 050 18 909 18 863 18 729 18 565 

Źródło: opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Tabela 5. Liczba mieszkańców województwa podkarpackiego i miasta Jasła w wieku 
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym lata 2011 – 2016 

. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

województwo 
podkarpackie       

w wieku 
przedprodukcyjnym 422 157 414 324 407 577 400 847 394 644 390 816 

w wieku produkcyjnym 1 360 176 1 359 605 1 355 579 1 351 342 1 345 402 1 337 727 

w wieku poprodukcyjnym 346 354 356 022 366 138 376 998 387 611 399 113 
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miasto Jasło       
w wieku 

przedprodukcyjnym 6 353 6 179 5 982 5 825 5 683 5 541 

w wieku produkcyjnym 24 059 23 756 23 392 23 198 22 829 22 448 

w wieku poprodukcyjnym 6 506 6 706 6 989 7 237 7 489 7 724 

Źródło: opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
W Jaśle działa blisko 3.000 podmiotów gospodarczych. Najwięcej z nich zajmuje się handlem hurtowym 
i detalicznym, ale znaczny udział posiadają również przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością 
profesjonalną, naukową i techniczną, opieką zdrowotną, budownictwem oraz przetwórstwem 
przemysłowym. Wiele firm jest zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, będącym 
ważnym partnerem samorządu miejskiego w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. 

 
Jasło jest siedzibą wielu renomowanych firm obecnych na rynkach międzynarodowych. Są to między 
innymi: 
■ Grupa Nowy Styl – zajmująca 3 miejsce w zestawieniu największych grup meblowych w Europie 
z przychodami ze sprzedaży w wysokości ponad 300 mln euro rocznie. Firma posiada kilkanaście 
nowoczesnych zakładów produkcyjnych (w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii i Turcji) 
oraz własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą lokalne struktury sprzedaży w 17 
krajach na świecie. W Jaśle znajduje się jedna z najnowocześniejszych fabryk mebli w Europie, której 
budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Obecnie cała Grupa zatrudnia 5.700 
pracowników, z czego 1.700 w Jaśle. Produkty firmy sprzedawane są do 74 krajów, a eksport stanowi  
60% produkcji; 
■ Grupa Orion Engineered Carbons – producent sadz technicznych stosowanych w produkcji 
mieszanek gumowych do opon samochodowych, wyrobów gumowych i galanterii gumowej. Grupa 
posiada 15 fabryk na całym świecie (m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Włoszech, USA, Brazylii, 
Korei), jest obecna w 100 krajach. Centrala Grupy znajduje się w Niemczech; 
■ Naturex S.A. – francuska grupa, będąca światowym liderem w produkcji naturalnych składników 
pochodzenia roślinnego, posiadająca 15 fabryk na całym świecie (m.in. we Francji, Australii, Maroko, 
USA, Chinach). W Jaśle Grupa inwestuje w produkcję pektyny i koncentratów służących do produkcji 
barwników oraz w nowe instalacje do produkcji proszków z owoców i warzyw. Ponadto, Jasielski Dział 
Budowy Maszyn z sukcesem realizuje skomplikowane i zaawansowane technologicznie projekty 
konstrukcji maszyn dla innych zakładów Grupy, m.in. w Szwajcarii i we Francji; 
■ Grupa Tarkett – światowy lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie podłóg oraz nawierzchni 
sportowych. Dysponując szerokim wachlarzem produktów, w tym wykładzin winylowych, linoleum, 
wykładzin dywanowych, gumowych, podłóg drewnianych i laminowanych, trawy syntetycznej, 
nawierzchni bieżni sportowych, Grupa posiada klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Z liczbą 
11 tys. pracowników oraz 30 zakładami produkcyjnymi, Tarkett sprzedaje każdego dnia 1,3 mln m² 
wykładzin. Centrala Grupy znajduje się we Francji. W związku z nowymi inwestycjami w Jaśle firma 
zwiększa zatrudnienie specjalistycznej kadry technicznej oraz pracowników do obsługi linii 
produkcyjnych; 
■ Fabryka Armatur Jafar S.A. – producent armatury żeliwnej do wody, gazu, ścieków, jak również 
armatury sanitarnej i sieci domowej, posiadający jedną z najnowocześniejszych w Europie odlewni 
żeliwa sferoidalnego. Połowa produkcji jest eksportowana do 30 krajów na całym świecie. 
Najważniejsze rynki to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Egipt. Firma współpracuje w zakresie  
podwykonawstwa z lokalnymi firmami z branży metalowej; 
■ Polwax S.A. – jeden  z największych europejskich producentów i dystrybutorów parafiny rafinowanej 
i odwanianej, wosków i parafinowych specyfików przemysłowych. Około 25 %  całkowitej wielkości 
sprzedaży trafia na eksport, a wśród kierunków eksportowych dominują: Niemcy, Słowenia, Ukraina  

http://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/03/nsg_pl.pdf
http://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/03/oec_pl.pdf
http://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/03/naturex_pl.pdf
http://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_referencyjny_tarkett.pdf
http://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2017/03/polwax_pl.pdf
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i Rosja. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. 
Realizując strategię rozwoju Projekt FUTURE firma inwestuje w nowoczesne technologie dla przemysłu 
chemicznego oraz zaplecze badawczo-rozwojowe; 
■  Gamrat S.A. – spółka zajmująca czołowe miejsce wśród światowych producentów branży tworzyw 
sztucznych, należąca do grupy kapitałowej Lentex S.A. W ofercie firmy znajdują się systemy rynnowe, 
podsufitki, węże, odwodnienia liniowe, systemy rurowe, wykładziny, a także deska tarasowa  
z kompozytu drewna i parkiet drewniany trójwarstwowy. Spółka realizuje znaczące prorozwojowe 
przedsięwzięcia inwestycyjne oraz dokonuje międzynarodowych przejęć renomowanych firm, dzięki 
którym stale rozszerza katalog oferowanych produktów. W skład grupy kapitałowej Gamrat wchodzą:  
grupa kapitałowa Devorex, PD Profil Sp. z o.o. oraz Baltic Wood S.A; 
■  Huta Szkła w Jaśle S.A. – producent szkła reflektorowego do samochodów wszystkich światowych 
marek, a także szkła gospodarczego i użytkowego oraz szkła witrażowego wykonywanego metodą 
tradycyjną. Główne kierunki eksportu to: Australia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Izrael, 
Kanada, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy; 
■  Delta Tech Electronics – producent nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla motoryzacji m.in. 
dla grupy VOLKSWAGENA i FIATA. Ponadto, właściciel firmy jest współautorem innowacyjnej 
elektrycznej hulajnogi, która, w zależności od wersji, pozwala na rozwinięcie prędkości 25 km/h lub 45 
km/h, a kilometr jazdy kosztuje 1 grosz. Po udanej premierze na targach w niemieckim Friedrichshafen 
dzieło konstruktorów zaczyna podbijać rynki europejskie3. 
 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
 
Na terenie Jasła znajduje się podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Wisłosan o powierzchni 61,03 ha, oferująca przedsiębiorcom pakiet ulg i zwolnień podatkowych4. 
 
Kapitał ludzki 
 
Jasło dysponuje znacznymi zasobami niewykorzystanej siły roboczej – w 2015 roku stopa bezrobocia 
w powiecie jasielskim wynosiła 15,2 %. Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są 
osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (29,1% wszystkich bezrobotnych). Osoby poszukujące 
pracy w Jaśle posiadają najczęściej wykształcenie zasadnicze zawodowe, policealne i średnie 
zawodowe (54,9%), lecz nie brakuje również osób z wykształceniem wyższym (16%). Do licznie 
reprezentowanych grup zawodowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych należą: ślusarz, technik-
mechanik, laborant chemiczny, tokarz w metalu, pakowacz, krawiec, sprzedawca, kucharz, fryzjer, 
cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, ekonomista. Burmistrz Miasta Jasła deklaruje w razie 
potrzeby osobiste zaangażowanie i pomoc w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle w celu 
pozyskania wykwalifikowanej kadry5. 
 
 
Konkurencyjne koszty pracy 
 
Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim stanowi 78,4 % średniej krajowej i 91,7% średniego 
wynagrodzenia w województwie podkarpackim (2014 r.). 

                                                           
3 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
4 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
5 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
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LICZBA SZKÓŁ 
 

Na terenie Jasła funkcjonuje dobrze rozwinięta baza szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły ponadgimnazjalne posiadają szeroką 

ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200 absolwentów, wśród których 

dominują technicy i inny średni personel, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy usług 

i sprzedawcy. Struktura absolwentów jest następująca: licea ogólnokształcące–43%, technika  

i zasadnicze szkoły zawodowe–57%. Największa liczba jasielskich maturzystów kontynuuje swoją 

edukację na uczelniach w: Rzeszowie–36%, Krakowie–26%, Jaśle–16%, innych ośrodkach akademickich 

w kraju–22%6. 

W Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle studenci kształcą się na studiach I i II stopnia w następujących 

specjalnościach i kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna i transport 

(w tym logistyka i inżynieria ruchu). W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaśle Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzone jest kształcenie I stopnia na kierunku pedagogika  

i politologia. Absolwenci jasielskich szkół ponadgimnazjalnych podejmują naukę również w oddalonym 

o 20 km Krośnie. Tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  pozwala na uzyskanie tytułu 

inżyniera na następujących kierunkach i specjalnościach: mechanika i budowa maszyn (w tym 

obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, pilotaż i mechanika 

lotnicza), informatyka, inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka, górnictwo i geologia, 

zarządzanie7. 

Warto również wspomnieć, ze w związku z reformą ustroju szkolnego Miasto Jasło dokona 

następujących przekształceń w sieci szkolnej: 

• Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Szkoła Podstawowa nr 11 

funkcjonujące w zespołach szkół razem z przedszkolami zostaną przekształcone w 8-letnie 

szkoły podstawowe w ramach tych zespołów szkół; 

• Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle zostanie włączone do Szkoły 

Podstawowej nr 2. Utworzona w ten sposób 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 2 (z oddziałami 

dwujęzycznymi) będzie prowadzić klasy gimnazjum (w tym dwujęzyczne) aż do dnia ich 

wygaszenia tj. 31 sierpnia 2019 roku; 

• Zespół Szkół Miejskich nr 4, składający się wyłącznie z Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej 

nr 1 zostanie przekształcony w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle, prowadzącą klasy 

gimnazjalne aż do ich wygaszenia (31 sierpnia 2019 r.); 

• Gimnazja funkcjonujące w Zespole Szkół Miejskich nr 3 i w Zespole Szkół Miejskich nr 5,  

w których funkcjonują również przedszkola, zostaną włączone odpowiednio do Szkoły 

Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSM nr 3 oraz do Szkoły Podstawowej nr 8 

w ZSM nr 5 w ramach tych zespołów szkół. Przekształcone w ten sposób 8-letnie szkoły 

podstawowe będą prowadzić klasy gimnazjalne aż do czasu ich wygaszenia (31 sierpnia 2019 

r.). 

• Projekt planu sieci publicznych 8–letnich szkół podstawowych uwzględnia zmianę związaną  

z przekształceniem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3  

                                                           
6 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
7 http://um.jaslo.pl/pl/wizytowka-gospodarcza-miasta/ 
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w Jaśle w ogólnodostępną Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz ustala granice jej obwodu8. 

Dotychczasowa lista szkół w Jaśle: 

1. Policealne Studium Zawodowe Wszechnica. 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. 

3. II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk Józefa Modrzejewskiego. 

4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle. 

5. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września. 

6. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Hallera. 

7. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego. 

8. Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II. 

9. Zespół Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego. 

10. Centrum Kształcenia Praktycznego - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych, 

Technologii Wytwarzania (powiat jasielski). 

11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle. 

12. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jaśle. 

13. Społeczne Ognisko Muzyczne. 

14. Ognisko Muzyczne w Jaśle mgr Paweł Oszajca. 

15. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które tworzą: 

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla, Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna 

Dla Dorosłych oraz Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. 

16. Zespół Szkół Miejskich nr 1 (Przedszkole Miejskie nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama 

Mickiewicza w Jaśle). 

17. Zespół Szkół Miejskich nr 2 (Przedszkole Miejskie nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 11 im. 

Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jaśle). 

18. Zespół Szkół Miejskich nr 3 (Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza 

i Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle). 

19. Zespół Szkół Miejskich nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta i Gimnazjum nr 

4 im. Romualda Traugutta w Jaśle). 

20. Zespół Szkół Miejskich nr 5 (Przedszkole Miejskie nr 15, Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. 

Stanisława Konarskiego i Gimnazjum nr 5 w Jaśle). 

21. Zespół Szkół Miejskich nr 6 (Przedszkole Miejskie nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 10 im. 

Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Jaśle). 

22. Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza (Społeczna Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum Społeczne w Jaśle). 

23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) (Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 3 

w Jaśle). 

24. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle. 

25. Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Ignacego Krasickiego w Jaśle. 

26. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle. 

27. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. 

28. Centrum Edukacji "SOWA". 

                                                           
8 http://www.jaslo4u.pl/siec-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-jasielskich-w-nowym-ustr-newsy-jaslo-21471 
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29. Centrum Edukacji i Biznesu "ŻAK". 

Lista placówek szkół wyższych w Jaśle: 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Jaśle. 

2. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. księdza Władysława Findysza w Jaśle. 

3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Jaśle. 

 

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Według danych Głównego Urzędu Statycznego w Jaśle w 2015 roku znajdowało się: 
 

• 1 placówka odpowiedzialną za opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Przebywało w niej 14 
wychowanków; 

• 1 placówka stacjonarnej pomocy społecznej, w której przebywało 33 mieszkańców, w roku 2016- 
36. 

 
Bardziej szczegółowe dane przedstawiają tabele poniżej: 
 

Tabela 6. Liczba placówek opieki nad dziećmi i młodzieżą 

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 2015 rok 

Liczba placówek 1 

placówki socjalizacyjne; miejsca ogółem 18 

placówki socjalizacyjne; wychowankowie ogółem 14 

placówki socjalizacyjne; wychowankowie, dziewczęta 14 

placówki socjalizacyjne; wychowankowie w roku sprawozdawczym 20 

placówki socjalizacyjne; wolontariusze w roku sprawozdawczym 1 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Tabela 7.Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej 

PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 2015 rok 2016 rok 

placówki (z filiami) 1 1 

miejsca (łącznie z filiami) 40 36 

mieszkańcy (łącznie z filiami) 33 36 

mieszkańcy - osoby bezdomne 33 36 

schronisko lub dom dla bezdomnych 1 1 

miejsca w noclegowniach, domach i schroniskach dla bezdomnych 40 36 

bezdomni w noclegowniach, domach i schroniskach dla 
bezdomnych 33 36 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk Głównego Urzędu Statystycznego 
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RYNEK ALKOHOLOWY 
 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. 
poz. 487) oraz przepisy prawa miejscowego, tj.: 

1. Uchwała Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła. 

2. Uchwała Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
zawierających 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/. 

3. Uchwała Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 października 1997 r. Nr XLVII/455/97 w sprawie zmiany 
uchwały własnej Nr XXXII/296/93 z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Miasta Jasła miejsc sprzedaży napojów alkoholowych9. 

Na terenie Miasta Jasła stosuje się również ograniczenie korzystania z zezwoleń poprzez zapisy uchwały 
nakazującej zachowanie 50–metrowej odległości od obiektów chronionych. Intencją wymienionej 
uchwały jest m.in. ograniczanie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. Prawidłowość korzystania 
z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów sprzedaży prowadzone przez upoważnionych 
członków MKRPA. Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
określonych w ustawie „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w tym 
przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod zastaw oraz 
przestrzeganie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. Prowadzone są także działania 
prewencyjno-edukacyjne wśród właścicieli sklepów i sprzedawców, m.in. wyjaśnianie przepisów czy 
uświadamianie skutków sprzedaży alkoholu nieletnim. Działania prowadzone są wspólnie ze Strażą 
Miejską i z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jaśle10. 

Rynek alkoholowy w mieście Jasło przedstawia się następująco: 

• W 2016 roku zanotowano 122 podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych w mieście Jasło, jest to dwukrotnie mniejsza liczba tego typu punktów od 
zanotowanych w mieście w 2011 roku (266); 

• Z 120 punktów sprzedaży alkoholu 78 stanowiło punkty z możliwością spożycia alkoholu poza 
miejscem sprzedaży a 44 do spożycia w miejscu sprzedaży. Bardziej szczegółowe dane 
przedstawia tabela poniżej: 
 

Tabela 8. Ilość podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

. 2011 rok 2016 rok 

Łączna liczba punktów sprzedaży alkoholu w mieście Jasło 266 122 

Poza miejsce sprzedaży 158 78 

Do spożycia w miejscu sprzedaży 118 44 

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Miejskiego w Jaśle 

                                                           
9 Uchwała Nr XXXVIII/384/2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
10 Uchwała Nr XXXVIII/384/2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
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• W 2016 roku zanotowano 89 punktów sprzedaży alkoholu powyżej 18% w mieście Jasło, liczba 

tego typu punktów sprzedaży zwiększyła się o 13 od 2011 roku.  

• Punktów, oferujących sprzedaż alkoholu powyżej 18% poza miejscem sprzedaży zanotowano 
w 2016 roku 61 a tych oferujących alkohol ze spożyciem w miejscu sprzedaży 28.  

 
Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 9. Liczba punktów sprzedaży alkoholu w mieście Jasło powyżej 18% 

Liczba punktów sprzedaży alkoholu w mieście Jasło powyżej 18% 2011 rok 2016 rok 

Do spożycia w miejscu sprzedaży 44 28 

Poza miejsce sprzedaży 32 61 

Łącznie 76 89 

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Miejskiego w Jaśle 

 
• W 2016 roku wydano 34 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 

• Na dzień 31.12.2016 odnotowano 201 ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

• W 2016 roku podjęto 3 interwencje w związku z naruszeniem art. 46; 

• Wygasło 31 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 26 z przyczyn likwidacji danego 
punktu i 5 z powodu zmiany rodzaju działalności; 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 32 punktów 
sprzedaży alkoholu. 

Tabela 10. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu . 

Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 34 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych w 2016 201 

Liczba interwencji podjętych przez miasto Jasło w związku z naruszeniem art. 46, 2016 rok 3 

Liczba decyzji o wygaśnięciu pozwoleń na sprzedaż 31 

upływ terminu ważności 0 

zmiana rodzaju działalności 5 

likwidacja punktu sprzedaży 26 

Liczba punktów sprzedaży skontrolowanych przez miejską komisje rozwiązywania 
problemów alkoholowych 32 

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Miejskiego w Jaśle 

 
SKALA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (PRZEMOC, PRZESTĘPSTWA, SPOŻYWANIE ALKOHOLU, 

DANE NA TEMAT ZDROWIA PSYCHICZNEGO) 

 
Zjawisko przemocy w nierozłączny sposób wiąże się z problemem alkoholowym występującym  

w rodzinach. Według danych statystycznych Policji większość sprawców fizycznego lub psychicznego 

znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych. W Jaśle, od kilku lat realizowane są programy wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy, których celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, oddziaływania 

terapeutyczne w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin. Ponadto organizowane są szkolenia 

(w tym superwizje) z zakresu problematyki przemocy skierowane do różnych grup zawodowych m.in. 
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kuratorów sądowych, pracowników oświaty, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, 

policjantów i członków MKRPA. Na terenie Miasta działa tzw. zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy  

w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie11. 

Dane dotyczące przemocy domowej w mieście Jasło przedstawiają się następująco: 

• Liczba interwencji domowych systematycznie spadała do roku 2015 z 426 w 2013 roku do 398 
w roku 2015. W 2016 roku zanotowano już 452 interwencji tego typu, jednak porównując tą 
liczbę do Diagnozy na rok 2011 (512 interwencji)  liczba ta spadła o 6012; 

• Liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie systematycznie spada od roku 200913 (797 
w roku 2009, 210 w 2010 roku aż do 96 w roku 2016); 

• Zmniejszyła się również liczba ofiar przemocy w rodzinie – w roku 2013 było to 181 osób,  
w roku 2016  166. W roku 2011 zanotowano 151 ofiar przemocy domowej; 

• Liczba sprawców przemocy zmniejsza się od roku 2013, z 108 do 96 w roku 2016, w roku 2011 
zanotowano ich 81; 

• Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu spada od roku 2013, liczna ta 
zmniejszyła się o 12 osób do 96 w 2016 roku. Porównując dane z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych dla Jasła z 2011 roku w tamtym okresie czasu zanotowano 45 sprawców tego 
typu; 

• W roku 2011 przy interwencjach obecnych było 48 dzieci, w roku 2016 było to 61 dzieci14. 

Statystyki dotyczące łamania prawa wykazały, że: 

• Od roku 2013 o 56,0% spadła ilość stwierdzonych przestępstw kradzieży mienia, z 137 do 59 w 
roku 2016. W roku 2011 liczba ta wyniosła 28, warto jednak podkreślić, że w tamtym 
momencie statystyki policyjne grupowane były w inny sposób i do kategorii kradzieży mienia 
istniała jeszcze kategoria kradzieży pieniędzy wraz z dokumentami (3 przypadki); 

• Również zanotowana liczba kradzieży z włamaniem spadła od roku 2013 z 55 do 53 
przypadków, w roku 2011 zanotowano 10 takich przypadków; 

•  Roku 2016 odnotowano 10 przypadków bójki i pobicia, w roku 2011, 3 przypadki, jednak warto 
zaznaczyć, że kategoria ta uwzględniała tylko pobicia; 

• Uszkodzenie mienia to 39 przypadków w roku 2016 do 86 w roku 2013. Dla porównania w roku 
2011 zanotowano 15 takich przypadków; 

• Liczba przestępstw kryminalne ogółem spadła o 217 przypadków od roku 2013 do 343 w 2016. 

• Podejrzani nieletni (do przestępstw kryminalnych)- zanotowano 18 przypadków w roku 2016, 
rok 2011 to 11 osób; 

• Zakłócenie porządku publicznego (ilość zgłoszeń) – według statystyk w roku 2016 było to 238 
zgłoszeń15. 

                                                           
11 Uchwała Nr XXXVIII/384/2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
12 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok. 
13 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok. 
14 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok. 
15 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok. 
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Dostępne dane dotyczące nadużywania alkoholu wykazały, że: 

• Kierujący w stanie nietrzeźwości - liczba ta spadła z 220 do 52 osób w roku 2016, dla 
porównania w roku 2011 liczba ta wynosiła 4116; 

• Kierujący w stanie po użyciu alkoholu – 39 osób w roku 2016.  

Tabela 11.Statystyki od Powiatowej Policji w Jaśle 

Wybrane kategorie – obszar miasta Jasła 2013 2014 2015 2016 

Liczba interwencji domowych 426 389 398 452 

Dot. przemocy w rodzinie 108 118 95 96 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 181 181 148 166 

Liczba sprawców przemocy 108 118 95 96 

Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem 
alkoholu 78 81 74 61 

Liczba dzieci obecnych podczas interwencji 69 61 52 65 

Kradzież mienia – przestępstwa stwierdzone 137 80 58 59 

Kradzież z włamaniem – przestępstwa stwierdzone 55 53 32 53 

Bójka i pobicie - przestępstwa stwierdzone 10 8 7 10 

Uszkodzenie mienia 86 52 39 39 

Przestępstwa kryminalne ogółem miasto Jasło 560 394 301 343 

Podejrzani nieletni (do przestępstw kryminalnych) 25 22 10 18 

Zakłócenie porządku publicznego (ilość zgłoszeń) 236 171 162 238 

Kierujący w stanie nietrzeźwości 220 73 59 52 

Kierujący w stanie po użyciu alkoholu 53 25 21 39 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Powiatowej Policji w Jaśle 
 

Z powyższej analizy danych dotyczących przemocy domowej, łamania prawa i przypadków dotyczących 
nadużywania alkoholu pomimo spadków odnotowanych zdarzeń problemy te nadal są obecne  
w mieście Jasło. Tematyką tą zajmują instytucje działające w Jaśle oferujące pomoc, ich działalność 
przedstawia się następująco:  

 

STAN ZASOBÓW W KWESTII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 
Za koordynację i realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwany Pełnomocnikiem. Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest we 
współpracy z innymi podmiotami, będącymi realizatorami lub partnerami Programu: 
 

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, zwana MKRPA składająca 

się z dwóch podzespołów: zespół motywacyjno-interwencyjny oraz zespół do spraw zasad 

obrotu napojami alkoholowymi. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, zwany MOPS. 

                                                           
16 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Jasło – 2012 rok. 
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3. Szkoły i przedszkola z terenu Jasła. 

4. Straż Miejska w Jaśle. 

5. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, zwana KPP. 

6. Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, zwana PLU. 

7. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle. 

8. Sąd Rejonowy w Jaśle. 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, zwany MOSiR. 

11. Jasielski Dom Kultury w Jaśle, zwany JDK. 

12. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, zwany MDK. 

13. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

14. Inne podmioty, którym zlecane są zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Pełnomocnik Burmistrza, ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom współpracuje ze wszystkimi 
podmiotami realizującymi Program oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań  i wydatkowaniem 
środków publicznych w ramach Programu. 
 
Z uzyskanych statystyk opisano poniżej działalność poszczególnych jednostek oferujących pomoc  
w rozwiązywaniu problemów społecznych:   

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 

• liczba posiedzeń i rozmów: 31 posiedzeń, 108 rozmów (dla porównania w roku 2011-11 
posiedzeń i 25 rozmów); 

• kontrole punktów sprzedaży alkoholu: 35 kontroli (dla porównania w roku 2011- 4 kontrole); 
• postanowienia opiniujące punkty sprzedaży alkoholu: 75 postanowień (dla porównania w roku 

2011 -57 opinii). 

2. Działalność Podkomisji Interwencyjno – Motywującej w roku 2016 

• Wnioski o leczenie odwykowe: 108 wniosków (dla porównania w roku 2011-57 wniosków); 
• Rozpoczęte sprawy: wszystkie sprawy rozpoczęte w 2016 roku zostały zakończone leczeniem 

dobrowolnym lub oddane do sądu celem dalszego procedowania; 
• Zgony: 3; 
• Badania przez biegłych sądowych: 87 badań (dla porównania w roku 2011-10 badań); 
• Ilość wniosków o obowiązkowe leczenie: 55 wniosków (dla porównania w roku 2011 -10 

wniosków). 

3. Działalność Punktu Konsultacyjno – Interwencyjnego w roku 2016 

• Ilość Niebieskich Kart/wniosków i dalszych skierowań: 0; 
• Ilość rodzin, którym udzielono wsparcia: 41 rodzin (dla porównania w roku 2011-63 rodzinom); 
• Ilość i rodzaj zatrudnionych nowych pracowników: 0. 

Przyrównując statystyki w tym zakresie  do miasta o podobnej wielkości wykorzystano raport Strategia 
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Sochaczew lata 2016-2020. W roku 2014 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której uczestniczyło  4 członków  odbyła 
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58 spotkań, skierowała 85 wniosków na leczenie odwykowe, zaopiniowała pozytywnie 120 zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu i skierowała do Sądu 9 wniosków o leczenie zamknięte17.  

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - Ośrodek Interwencji kryzysowej w roku 
201518: 

Liczba osób korzystających z różnych form pomocy: 

• 189 osób, w tym 153 kobiety, 24 mężczyzn, 12 dzieci (w ogóle); 

• 28 osób korzystających z poradnictwa i pomocy psychologicznej w tym: 20 kobiet, 6 mężczyzn, 
2 dzieci; 

• 13 osób korzystających z poradnictwa i pomocy pedagogicznej, w tym: 9 kobiet,2 mężczyzn, 2 
dzieci19. 

Wedle Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Odbyło się również łącznie 60 godzin zajęć grupowych, w których uczestniczyło łącznie 22 osoby a także 
zajęcia indywidualne realizowane po godzinie dla łącznie 5 osób20. 

Przyrównując statystyki w tym zakresie  do miasta o podobnej wielkości wykorzystano raport Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla miasta Kwidzyn, Rada Gminy Kwidzyn, rok 
2015.Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej według stanu 20.10.2015r. zgłosiło się:  

• 14 osób, którym udzielono 49 konsultacji (psychologicznych, prawnych, pomocy doraźnej)  
w związku z problemem przemocy w rodzinie; 

• 5 osób, którym udzielono 22 konsultacji (psychologicznych, prawnych, pomocy doraźnej)  
w związku z problemem przemocy i alkoholu w rodzinie. 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Jaśle w roku 2016: 

Ilość świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na 
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania rodzinom: 

• Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - 2 134 osób; 

• Liczba rodzin – 1 426 (dla porównania w roku 2011 przyznano ich 1 1 42 rodzinom); 

• Liczba osób w rodzinach- 3 376; 

• Ilość przyznanych  świadczeń pieniężnych -1 375 (w 2011 roku dla 2 943 osób); 

• Ilość przyznanych  świadczeń niepieniężnych - 876. 

Bardziej szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej: 

                                                           
17 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Sochaczew lata 2016-2020; 
18 Najaktualniejsze dane 
19 Protokół kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 8-10 lutego 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jaśle 
20 Protokół kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 8-10 lutego 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jaśle 
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Tabela 12.Liczba osób/rodzin/osób w rodzinie, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 

Rok 2016 

liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 
liczba 
rodzin 

liczba osób w 
rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 
własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz 

źródło finansowania) 2 134 1 426 3 376 

w tym:    
świadczenia pieniężne 1 375 1 325 3 204 

świadczenia niepieniężne 876 581 1 826 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

Do powodów przyznania pomocy społecznej należały przede wszystkim przesłanki jak: 

• Ubóstwo - dla 1226 rodzin (w porównaniu w roku 2011 – 827 przypadków); 

• Bezrobocie - dla 862 rodzin (w porównaniu w roku 2011 – 722 przypadków); 

• Niepełnosprawność – dla 644 rodzin (w porównaniu w roku 2011 – 421 przypadków); 

• Długotrwała lub ciężka choroba – dla 434 rodzin (w porównaniu w roku 2011 – 237 
przypadków); 

• Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
– dla 214 rodzin (w roku 2011 dla 70 rodzin).  

Bardziej szczegółowo opisane przyczyny przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 13. Powody przyznania pomocy społecznej 

rok 2016 liczba rodzin 

ubóstwo 1 226 

sieroctwo 4 

bezdomność 51 

potrzeba ochrony macierzyństwa 193 

w tym:  
wielodzietność 116 

bezrobocie 862 

niepełnosprawność 644 

długotrwała lub ciężka choroba 434 

bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem 214 

w tym:  
rodziny niepełne 58 

rodziny wielodzietne 14 

przemoc w rodzinie 12 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 

alkoholizm 43 

narkomania 0 
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trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 6 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 0 

zdarzenie losowe 3 

sytuacja kryzysowa 4 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 

Przyrównując statystyki w tym zakresie  do miasta o podobnej wielkości wykorzystano raport Strategia 
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Sochaczew lata 2016-2020.  

W roku 2014 pomoc społeczną przyznano z racji trudności życiowych jak: 

• Ubóstwo – dla 622 rodzin; 

• Bezrobocie- dla 612 rodzin; 

• Niepełnosprawność – dla 322 rodzin; 

• Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego- dla 239 rodzin; 

• Przemoc – dla 7 rodzin. 

Struktura odbiorców pomocy społecznej w mieście Jasło ze względu na aktywność zawodową: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - spadła od roku 2011 z 3814 osób 
do 3410 osób w 2016; 

• Liczba osób bezrobotnych–pobierających świadczenia zmniejszyła się od roku 2011 z 1211 
osób do 1058 osób w 2016 roku. W roku 2011 było to 1078 osób;  

• Liczba osób biernych zawodowo- pobierających świadczenia zmniejszyła się od roku 2011  
z  2249 osób do 2022 osób w 2016 roku; 

• Liczba osób pracujących- pobierających świadczenia spadła od roku 2012 z 354 osób do 301 
osób w 2016, w 2011 roku było ich 216.  

Tabela 14. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na ich pozycję 
na rynku pracy (wg podmiotów decyzji oraz członków rodzin) 

  rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej 3814 4117 3884 3651 3410 

Liczba osób 
bezrobotnych 1211 1252 1226 1092 1058 

Liczba osób biernych 
zawodowo 2249 2429 2242 2160 2022 

Liczba osób 
pracujących 354 383 358 348 301 

Brak danych 0 53 58 51 29 

Źródło: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

DIAGNOZA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA  
 

W badaniu z dorosłymi mieszkańcami Jasła wzięło udział 554 respondentów, 50,2% z nich stanowiły 
kobiety a pozostałe 49,8% mężczyźni. 

Rysunek 1.Płeć 

źródło: badanie własne 

W badaniu wzięło udział najwięcej respondentów w kategorii wiekowej 35-44 lata (26,8%), 25-34 lata 
(22,0%) oraz 45-54 lata (20,1%). Najmłodszych respondentów było 11,5%, najstarszych 5,5% a grupę 
wiekową 55-64 lata reprezentowało 14,1% badanych. 

Rysunek 2.Wiek 

 
źródło: badanie własne 

Respondenci najczęściej posiadali wykształcenie średnie lub policealne (38,8%) oraz zawodowe 
(35,0%), co piąty zadeklarował wykształcenie wyższe a do 3% podstawowe i gimnazjalne. 
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Rysunek 3.Wykształcenie 

źródło: badanie własne 

Badani to zazwyczaj robotnicy/pracownicy fizyczni (31,0%), przedsiębiorcy/rzemieślnicy (16,5%) oraz 
rolnicy (8,4%). Pozostałe grupy zawodowe wyszczególnione są na rysunku poniżej. 

Rysunek 4.Grupa zawodowa 

źródło: badanie własne 

75,5% badanych posiada stałą umowę o pracę, 7,1% wskazało na brak dochodów, 5,5% umowę o pracę 
na czas określony, 4,9% prowadzi gospodarstwo domowe, z zasiłku z pomocy społecznej/urzędu pracy 
korzysta 4,4% a 2,6% podejmuje pracę na umowę dzieło lub zlecenie.  
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Rysunek 5. Sytuacja ekonomiczna 

 
źródło: badanie własne 

Najczęściej w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) są 3 osoby (38,3%), 4 osoby (25,5%) 
oraz 2 osoby u co piątego badanego. 1 osobowe gospodarstwa to 8,8% przypadków a najliczniejsze bo 
powyżej 4 osób 7,3%.   

Rysunek 6. Liczba osób w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) 

źródło: badanie własne 

39,9% badanych nie posiada dzieci, jedno dziecko ma 32,8% ankietowanych, dwójkę dzieci 22,0%  
a trójkę 4,8%. Powyżej 3 dzieci posiada tylko 0,5%.  

Rysunek 7. Liczba dzieci do 18 roku życia w gospodarstwie domowym 

źródło: badanie własne 

Do najczęściej wskazywanych przez respondentów ograniczeń rozwojowych miasta Jasło należą: 
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• Bezrobocie (brak pracy, brak ofert dla osób wyżej wykwalifikowanych); 

• Alkoholizm; 

• Słabo rozwinięta sieć dróg (i zniszczone drogi/wyeksploatowane); 

• Emigracja zarobkowa/odpływ ludności. 

Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 15. Ograniczenia rozwojowe miasta Jasło 

Ograniczenia rozwojowe miasta Jasło Procent 

Bezrobocie (brak pracy, brak ofert dla osób wyżej wykwalifikowanych) 13,0% 

Alkoholizm 8,4% 

Słabo rozwinięta sieć dróg (i zniszczone drogi/wyeksploatowane) 8,0% 

Emigracja zarobkowa/odpływ ludności 7,6% 

Zły stan infrastruktury kolejowej i autobusowej 6,0% 

Niskie zarobki 4,4% 

Brak lekarzy specjalistów, szpitali, fachowej opieki medycznej 4,0% 

Brak oferty kulturalno - rozrywkowej/niski poziom oferty kulturalno - rozrywkowej (np. Brak 
kina) 3,8% 

Brak/mało miejsc parkingowych 3,6% 

Rolniczy charakter regionu 3,4% 

Źle rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna 2,6% 

Niewykorzystane walory turystyczne regionu 2,6% 

Ubóstwo 2,4% 

Brak miejsc w przedszkolach i żłobkach 2,4% 

Zaniedbane chodniki/ niedostosowane dla osób niepełnosprawnych 2,2% 

Brak mieszkań (np. komunalnych, dla młodych) 2,0% 

Złe inwestycje 2,0% 

Słabo rozwinięty przemysł (niska ilość zakładów w tym usługowych i przetwórstwa rolnego) 1,8% 

Brak ścieżek rowerowych 1,6% 

Niskie dochody/budżetu miasta (np. na rozwój) 1,6% 

Słaba promocja miasta 1,6% 

Brak inwestorów 1,6% 

Przemoc 1,0% 

Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 1,0% 

Zbyt rozbudowana biurokracja 1,0% 

Brak własnego produktu lokalnego 1,0% 

Niski standard życia 0,6% 

Brak obwodnicy (duży ruch tranzytowy) 0,6% 

Przestępczość 0,6% 

Patologie 0,6% 

Nisko rozwinięta baza hotelowa 0,6% 
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Wysokie podatki 0,6% 

Brak planu rozwoju 0,6% 

Brak współpracy między przedsiębiorcami 0,6% 

Narkomania 0,4% 

Niskie zasiłki 0,4% 

Brak funduszy na remonty 0,4% 

Wysokie koszty prowadzenia biznesu 0,4% 

Zła dystrybucja środków unijnych 0,4% 

Dużo nieużytków rolnych 0,4% 

Źle zarządzane miasto 0,4% 

Mało ofert szkoleniowych 0,4% 

Nieopłacalność produkcji rolniczej 0,4% 

Drogie maszyny rolnicze 0,2% 

Zła struktura skupu produktów rolnych 0,2% 

Duża przestępczość 0,2% 

Zmniejszenie przyrostu naturalnego 0,2% 

Mała ilość lokali do prowadzenia działalności 0,2% 

źródło: badanie własne 

Gwałt, pobicie oraz ograniczenie dostępu do jedzenia dla respondentów najczęściej wskazywane są 
jako przemoc fizyczna (średni powyżej 95% wskazań), 88,8% wskazało tu jeszcze na groźby użycia siły 
a 74,6% zamykanie kogoś w pokoju. Najmniej respondenci byli zdecydowani co do klapsa danego 
dziecku w przypadku złego zachowania, tu 41,1% określiło to jako przemoc fizyczną, 38,0% zaprzeczyło 
a 20,5% było niezdecydowanych w tej kwestii.  

Rysunek 8. Czym według Pana/i jest przemoc fizyczna? 

źródło: badanie własne 

Najbardziej skrajnym przejawami przemocy psychicznej dla 98,4% ankietowanych były groźby 
pozbawienia środków do życia oraz dla 96,5% szantaż emocjonalny. Nakłanianie kogoś by postąpił 
zgodnie z naszą wolą wskazało 88,8% ankietowanych, wywieranie presji 84,8% a rzucanie obelg na 
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kogoś 82,1%. Najbardziej podzielone zdania respondenci mieli w kwestii krzyczenia na kogoś – 49,9% 
potwierdziło, że jest to przemoc psychiczna, 31,3% było przeciwnego zdania a 18,8% uznało, że to 
zależy od okoliczności.  

Rysunek 9. Czym według Pana/i jest przemoc psychiczna? 

źródło: badanie własne 

Prawie 40% respondentów dostrzegło w mieście Jasło formy przemocy jak przemoc fizyczna  
i psychiczna, 41,3% nie zaobserwowało tego zjawiska a niezdecydowanych w tej kwestii było 21,2%.  

Rysunek 10. Czy zaobserwował/ała Pan/i takie formy przemocy w mieście Jasło? 

źródło: badanie własne 

Przemoc którą zaobserwowali respondenci dotyczyła zazwyczaj mężczyzn – w 40,0% przypadków, 
kobiet w 27,3% a dzieci w 25,3% przypadków. Co czwarty badany doświadczył przemocy a 18,0% 
zaobserwowało przemoc wobec osoby starszej. 
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8,4% 5,5% 0,9% 2,7% 0,4%

18,8%
9,5% 9,7%

2,6%
8,4%

1,3%
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Rysunek 11. Jeśli tak to wobec kogo? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

źródło: badanie własne 

Zaobserwowana przemoc w otoczeniu ankietowanych zdarza się zazwyczaj czasami (47,8% 
odpowiedzi), notorycznie obserwuje ją 24,9% respondentów.  

Rysunek 12. Jak często zdarza się Panu/i zaobserwować przemoc w swoim otoczeniu? 

źródło: badanie własne 

69,5% uczestników badania zadeklarowało, że nigdy nie zdarzyło im się stracić panowania nad sobą, 
14,6% przyznało się, że zwymyślało kogoś, 8,3% ukarało za złe postępowanie a 4,7% dało komuś  
w skórę. Pozostałe odpowiedzi przedstawione są na rysunku poniżej: 
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Rysunek 13. Czy zdarzyło się Panu/i stracić panowanie nad sobą i: (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

źródło: badanie własne 

Powyższe sytuacje zdarzały się respondentom najczęściej czasami (46,3% wskazań), raz – 33,3% 
odpowiedzi, 16,7% zadeklarowało, że już się nie zdarzają. Notorycznie przydarzało się to tylko 1,9% 
ankietowanych. 

Rysunek 14. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś z powyższych sytuacji, to jak często się zdarza? 

 
źródło: badanie własne 

Respondenci kiedy tracą panowanie nad sobą zazwyczaj wobec własnych dzieci – 34,6% wskazań, 
innych osób – 19,8%, znajomych – 18,5% oraz innych krewnych – 18,5% odpowiedzi. Pozostałe opinie 
prezentuje rysunek poniżej: 
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Rysunek 15. Wobec kogo najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się Pan/i takich zachowań? 

źródło: badanie własne 

Do innych osób należą głównie obce osoby, nieznajomi kierowcy, sąsiedzi oraz podwładni. 

Najczęściej respondenci zostali zwymyślani – w 17,5% przypadków, straszeni – w 9,2% przypadków  
i przymuszeni do zrobienia czegoś nie po ich myśli (4,2% wskazań). 70,8% nie wskazało żadnej z tych 
możliwości. Większą ilość odpowiedzi pokazuje rysunek poniżej. 

Rysunek 16. Czy zdarzyło się Panu/i w przeciągu ostatnich 3 lat, że ktoś: (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

źródło: badanie własne 

Sytuacje takie nie zdarzają się już 38,1% ankietowanych, zdarzyły się raz 34,8%, czasami 21,9%, 
notorycznie 3,2% razy, 1,9% nie potrafiło określić ile razy takie sytuacje miały miejsce.  
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Rysunek 17. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś, bądź któreś z powyższych sytuacji to jak często się ona 
zdarza, one zdarzają? 

źródło: badanie własne 

Do osób, które dopuszczały się takich zachowań wobec respondenta najczęściej należały inne osoby 
(34,2%), znajomi (29,7%), inni krewni (14,8%) oraz małżonek/małżonka bądź partner/partnerka, 5,2% 
przypadków to rodzice a tylko 1,9% własne dzieci. Do wymienianych innych osób należeli zazwyczaj 
obcy ludzie, sąsiedzi, pracodawca, kierowcy oraz współpracownicy.  

Rysunek 18. Kto najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się takich zachowań wobec Pana/i? 

źródło: badanie własne 

Poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło oceniany jest głównie jako raczej bezpieczny (65,4% 
odpowiedzi), 13,2% wskazało, że jest raczej niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie 2,9% a jako bardzo 
bezpieczny 18,5%. 
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Rysunek 19. Jak oceniłby,/aby Pan/i poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło? 

źródło: badanie własne 

67,4% badanych spożywa alkohol. 

Rysunek 20. Czy spożywa Pan/i alkohol? 

źródło: badanie własne 

Najczęściej respondenci spożywają alkohol kilka razy w miesiącu (40,2%), kilka razy w roku (31,5%) oraz 
kilka razy w tygodniu (16,0% odpowiedzi). Codziennie spożywa alkohol 7,1% a 5,2% nie potrafiło się 
określić w tej kwestii. 

Rysunek 21. Jak często spożywa Pan/i napój zawierający alkohol (np. piwo, wódkę, wino itp.)? 

źródło: badanie własne 
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64,1% ankietowanych jest przekonana, że alkohol nie ma wpływu na jego relacje z otoczeniem, 14,9% 
nie potrafiło określić się w tej kwestii, 13,3% popada w konflikty z rodziną. Po 2,7% badanych ma 
problemy w pracy, popada w konflikty ze znajomymi lub konflikty z prawem.  

Rysunek 22. Czy spożywanie alkoholu ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 

źródło: badanie własne 

Średnio co piąty badany posiada w swoim otoczeniu osoby uzależnione od alkoholu. 

Rysunek 23. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od alkoholu? 

źródło: badanie własne 

7,1% ankietowanych przyznało się do zażywania narkotyków/substancji psychoaktywnych. 

Rysunek 24. Czy zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 

źródło: badanie własne 
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Osoby zażywające substancje psychoaktywne najczęściej zażywają je kilka razy w roku, kilka razy w 
miesiącu 15,4% a 35,9% badanych nie potrafiło określić jak często. 

Rysunek 25. Jak często zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 

źródło: badanie własne 

Zdaniem 51,3% ankietowanych zażywanie narkotyków nie na wpływu na ich relacje z otoczeniem.  
15,4% przyznało, że popada w konflikty z rodziną, 25,6% było niezdecydowanych w tej kwestii, a 7,7% 
popada w konflikty ze znajomymi.  

Rysunek 26. Czy zażywanie narkotyków ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 

źródło: badanie własne 

9,3% zaobserwowało w swoim otoczeniu osobę uzależnioną od narkotyków, 14,5% nie miało tej 
pewności a 76,2% zaprzeczyło. 

Rysunek 27. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od narkotyków? 

źródło: badanie własne 
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39,6% respondentów pali papierosy. 

Rysunek 28. Czy pali Pan/i papierosy? 

źródło: badanie własne 

Respondenci palący papierosy zazwyczaj wydają na nie miesięcznie więcej niż 100 zł (54,7%)  bądź od 
50 do 100 zł (28,7% wskazań).  

Rysunek 29. Ile miesięcznie wydaje Pan/i na papierosy? 

źródło: badanie własne 

54,9% ankietowanych posiada w swoim otoczeniu osoby palące nikotynę.  

Rysunek 30. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od nikotyny? 

źródło: badanie własne 

39,6%

60,4%

Tak Nie

0,9%

13%

28,7%

57,4%

Do 10 zł

Od 11 do 50 zł

Od 51 do 100 zł

Więcej niż 100 zł

54,9%

45,1%

Tak Nie



 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA  
2017 ROK 

 

34 

  

Na pytanie – Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w grach losowych lub 
loteriach, gdzie można wygrać pieniądze? Respondenci odpowiadali w następujący sposób: 

Rysunek 31.   Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w grach losowych lub 
loteriach, gdzie można wygrać pieniądze? 

źródło: badanie własne 

9,9% ankietowanych posiada w najbliższym otoczeniu osoby uzależnione od hazardu. 

Rysunek 32. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od  hazardu? 

źródło: badanie własne 
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Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień w Jaśle? Respondenci najczęściej odpowiadali, że powinny to być: 

• Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (pomoc 
psychologiczna, prawna, materialna) (48,2% wskazań); 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
(43,0%); 

• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień (40,1%). 

Pozostałe odpowiedzi przedstawia rysunek poniżej: 

Rysunek 33. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień w Jaśle? Maksymalnie 2 odpowiedzi. 

 

źródło: badanie własne 

Do głównych barier przed podjęciem pracy w Jaśle należy głównie: brak miejsc pracy (46,9% wskazań), 
bierność osób pozostających bez pracy (35,7% odpowiedzi), brak przygotowania zawodowego (26,5%) 
oraz brak wiedzy i znajomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (26,2% odpowiedzi). 
Pozostałe odpowiedzi przedstawia rysunek poniżej: 

0,9%

16,1%

31,4%

40,1%

43,0%

48,2%

Inne

Zwiększenie działań profilaktycznych

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów

uzależnień

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje
problem uzależnienia (pomoc psychologiczna, prawna,

materialna)



 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA  
2017 ROK 

 

36 

  

Rysunek 34. Co jest Pana/i zdaniem główną barierą w podjęciu pracy w Jaśle? Maksymalnie 2 
odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 

Do działań na rzecz rozwiązywania problemów osób bezrobotnych w Jaśle zdaniem respondentów 
należałoby organizować kursy i szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie lub podniesienie 
kwalifikacji (51,1% odpowiedzi), organizować roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie 
użyteczne (38,3% odpowiedzi, dofinansować samozatrudnienie (35,7%) oraz zwiększyć dostęp do 
informacji o możliwościach zatrudnienia (35,4% odpowiedzi). Pozostałe odpowiedzi przedstawia 
rysunek poniżej: 

Rysunek 35. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemów 
osób bezrobotnych w Jaśle? Maksymalnie 3 odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 

Osoby bezdomne 31,5% uczestników badania widuje dość często, 22,2% wskazało, że dość rzadko  
a 20,5%, że dość często. W ogóle bezdomnych nie widuje 15,4%  10,4% bardzo rzadko. 
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Rysunek 36. Jak często widuje Pan/i w Jaśle osoby bezdomne? 

źródło: badanie własne 

Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
bezdomności w Jaśle? Respondenci odpowiadali najczęściej, że są to: 

• Zapewnienie noclegu i jednego gorącego posiłku (28,3%) 

• Udzielania wsparcia rzeczowego (np. odzież) (26,2%) 

• Zapewnienie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem (25,3%) 

• Pomoc w zakresie szkolenia zawodowego (21,8% odpowiedzi). 

Pozostałe odpowiedzi przedstawia rysunek poniżej: 

Rysunek 37. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
bezdomności w Jaśle? Maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 
źródło: badanie własne 

55,1% uczestników badania spędza 1-2 godzin przed komputerem dziennie, 34,8% od 2 do 4 godzin  
a co dziesiąty powyżej 4 godzin. 
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Rysunek 38. Ile godzin dziennie spędza Pan/i korzystając z Internetu? 

źródło: badanie własne 

Zjawisko cyberprzemocy znane jest 50,4% badanym, 13,4% nie ma zdania na ten temat a 36,3% nie 
spotkało się z tym pojęciem. 

Rysunek 39. Czy znane jest Panu/i zjawisko cyberprzemocy? 

źródło: badanie własne 
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Przemocy w sieci doświadczyło 12,8% ankietowanych, 15,8% nie miało zdania w tym zakresie a 71,4% 
zaprzeczyło. 

Rysunek 40. Czy doświadczył/a Pan/i przemocy w sieci (np. w postaci wyzywania, poniżania, 
zastraszania, ośmieszania, etc.) ? 

źródło: badanie własne 

Do wymienianych przez respondentów sposobów na przeciwstawienie się zjawisku cyberprzemocy 
należą: 

• Blokada kont; 

• Blokada niechcianych stron; 

• Blokada rodzicielska; 

• Ochrona danych; 

• Wezwanie policji; 

• Częsta zmiana haseł; 

• Ignorowanie obraźliwych treści; 

• Nie mam zdania/Nie wiem; 

• Nie udostępniać treści prywatnych; 

• Odpowiednia edukacja społeczeństwa i najmłodszych (kampanie informacyjne np.  
w szkołach); 

• Kontakt z administratorem serwisu; 

• Świadome korzystanie z portali społecznościowych; 

• Umiejętne korzystanie z Internetu; 

• Zgłaszanie do odpowiednich organizacji; 

• Zgłaszanie takich rzeczy administratorom, odpowiednim organom zajmującym się tą tematyką; 
policji, wychowawcy w szkole; 

• Zwiększenie ilości zabezpieczeń. 

W momencie wystąpienia cyberprzemocy 49,5% respondentów przejmuję się i szuka pomocy, 33,3% 
uznaje, że to nic istotnego i ignoruje to.  

12,8%

71,4%

15,8%

tak nie nie mam zdania
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Rysunek 41. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? 

źródło: badanie własne 

Do innych odczuć należały przede wszystkim niezdecydowanie w tej kwestii, brak opinii Inne: brak 
zdania i brak znajomości zjawiska.  

Na pytanie - Do czego, Twoim zdaniem, może doprowadzić cyberprzemoc? Badani najczęściej 
odpowiadali, że do zjawisk jak: 

• Bezbronność, stres, poniżenie; 

• Złe samopoczucie; 

• Autodestrukcja; 

• Nieszczęście; 

• Choroby psychiczne; 

• Depresja/ załamanie psychiczne; 

• Nerwica, lęki; 

• Do kradzieży danych osobowych, kont bankowych; 

• Do nękania, zastraszania; 

• Do ośmieszania i szantażu; 

• Do problemów w życiu prywatnym; 

• Do problemów zdrowotnych; 

• Do przemocy; 

• Do rozsyłania kompromitujących treści prywatnych; 

• Do śmierci osoby która jest pod silną presją; 

• Znam przypadek jak ktoś przez takie coś trafił do szpitala psychiatrycznego; 

• Utraty tożsamości; 

• Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych, dlatego kontroluję Internet w domu i treści 
jakie moje dzieci przeglądają. 
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7,9% ankietowanych spotkało się z sytuacją, że wykonano i wbrew ich woli zdjęcie lub film, 43,6% nie 
przypominało sobie takiej sytuacji a 48,5% zaprzeczyło. 

Rysunek 42. Czy wbrew Pana/i woli wykonano zdjęcie lub film? 

 

źródło: badanie własne 

17,2% ankietowanych zna organizacje i serwisy internetowe, które udzielają pomocy w sytuacji 
zetknięcia się z cyberprzemocą. 

Rysunek 43. Czy słyszał/a Pani  którejś z wymienionych organizacji i serwisach internetowych, 
które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą? 

źródło: badanie własne 

Do wymienianych nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji 
zetknięcia się z cyberprzemocą należały: 

• Niebieska linia, 

• dyżurnet.pl, 

7,9%

43,6%

48,5%

tak nie przypominam sobie nie

17,2%

82,8%

tak, znam nie, nie znam
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• cybercrime.org.pl, 

• cyberprzemoc.pl, 

• Telefon zaufania, 

• hejtsstop.pl, 

• help line, 

• FDN.pl. 

 

DIAGNOZA RODZICÓW 

 

W badaniu z rodzicami wzięło udział 189 respondentów, 47,5% kobiet  i 52,5% mężczyzn. 

Rysunek 44.Płeć 

źródło: badanie własne 

W badaniu wzięło udział najwięcej respondentów w kategorii wiekowej 35-44 lata (51,9%), 45-54 lata 
(26,0%) oraz 25-34 lata (14,9%).  

Rysunek 45.Wiek 

źródło: badanie własne 

Respondenci najczęściej posiadali wykształcenie średnie lub policealne (44,8%) oraz zawodowe 
(30,9%), co piąty zadeklarował wykształcenie wyższe a do 1,1% podstawowe i gimnazjalne. 
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Rysunek 46.Wykształcenie 

źródło: badanie własne 

Badani to zazwyczaj robotnicy/pracownicy fizyczni (29,3%), przedsiębiorcy/rzemieślnicy (20,4%) oraz 
rolnicy (10,5%). Pozostałe grupy zawodowe wyszczególnione są na rysunku poniżej. 

Rysunek 47.Grupa zawodowa 

źródło: badanie własne 

79,0% badanych posiada stałą umowę o pracę, 6,1% prowadzi gospodarstwo domowe, 5,5% ma 
umowę o pracę na czas określony, 4,4% podejmuje pracę na umowę dzieło lub zlecenie, 2,8% korzysta  
z zasiłku z pomocy społecznej/urzędu pracy a 2,2% wykazuje brak dochodów. 
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Rysunek 48. Sytuacja ekonomiczna 

 
źródło: badanie własne 

Najczęściej w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) są 4 osoby (39,8%) oraz 3 osoby 
(37,0%). 

Rysunek 49. Liczba osób w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) 

źródło: badanie własne 

Jedno dziecko posiada 46,4% respondentów, dwójkę dzieci 40,9% a trójkę 12,2%. Powyżej 3 dzieci 
posiada tylko 0,5%.  
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Rysunek 50. Liczba dzieci do 18 roku życia w gospodarstwie domowym 

źródło: badanie własne 

Pobicie, gwałt, oraz ograniczenie dostępu do jedzenia dla respondentów najczęściej wskazywane są 
jako przemoc fizyczna (średni powyżej 95% wskazań), 87,4% wskazało tu jeszcze na groźby użycia siły  
i 67,6% zamykanie kogoś w pokoju. Najmniej respondenci byli zdecydowani co do klapsa danego 
dziecku w przypadku złego zachowania, tu 29,1% określiło to jako przemoc fizyczną, 34,1% zaprzeczyło 
a 36,8% było niezdecydowanych w tej kwestii.  

Rysunek 51. Czym według Pana/i jest przemoc fizyczna? 

źródło: badanie własne 

Jako przejawami przemocy psychicznej dla 97,3% ankietowanych były groźby pozbawienia środków do 
życia oraz dla 94,5% szantaż emocjonalny. Nakłanianie kogoś by postąpił zgodnie z naszą wolą wybrało 
90,1% badanych, wywieranie presji 85,2% a rzucanie obelg na kogoś 84,1%. Najbardziej podzielone 
zdania respondenci mieli w kwestii krzyczenia na kogoś– 44,5% uznało, że jest to przemoc psychiczna, 
29,7% było przeciwnego zdania a 25,8% uznało, że to zależy od okoliczności.  
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Rysunek 52. Czym według Pana/i jest przemoc psychiczna? 

źródło: badanie własne 

Nieznacznie ponad 40% respondentów dostrzegło w gminie Jasło formy przemocy jak przemoc fizyczna 
i psychiczna, 35,2% nie zaobserwowało tego zjawiska a niezdecydowanych w tej kwestii było 24,7%.  

Rysunek 53. Czy zaobserwował/ała Pan/i takie formy przemocy w mieście Jasło? 

źródło: badanie własne 

Przemoc którą zaobserwowali rodzice dotyczyła zazwyczaj mężczyzn – w 43,8% przypadków, kobiet w 
24,6% a dzieci w 17,8% przypadków. 17,8% ankietowanych doświadczyło przemocy a 16,4% 
zaobserwowało przemoc wobec osoby starszej. 
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Rysunek 54. Jeśli tak to wobec kogo? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

źródło: badanie własne 

Zaobserwowana przemoc w otoczeniu ankietowanych zdarza się czasami w 42,5% przypadków, 
zdarzyła się raz w 23,3% przypadków, już się nie zdarza w 15,1%, notorycznie w 15,0% a 4,1% badanych 
odznaczyło odpowiedź trudno powiedzieć. 

Rysunek 55. Jak często zdarza się Panu/i zaobserwować przemoc w swoim otoczeniu? 

źródło: badanie własne 

73,5% respondentów zadeklarowało, że nigdy nie zdarzyło im się stracić panowania nad sobą, 9,5% 
przyznało się, że zwymyślało kogoś, 6,3% ukarało za złe postępowanie a 4,8% dało komuś w skórę. 
Pozostałe odpowiedzi przedstawione są na rysunku poniżej. 
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Rysunek 56. Czy zdarzyło się Panu/i stracić panowanie nad sobą i: (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

źródło: badanie własne 

Sytuacje takie zdarzały się badanym czasami (48,8% odpowiedzi), raz (37,2% odpowiedzi), nie zdarza 
się 11,6% ankietowanym, niezdecydowanych było 2,4%.  

Rysunek 57. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś z powyższych sytuacji, to jak często się zdarza? 

źródło: badanie własne 

Sytuacje takie miały miejsce zazwyczaj wobec dzieci respondentów – 58,% odpowiedzi, innych osób – 
co piąte wskazanie oraz znajomych – 7,0% wskazań. Do innych osób należeli: rodzice, obce osoby  
i kierowcy.  
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Rysunek 58. Wobec kogo najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się Pan/i takich zachowań? 

źródło: badanie własne 

11,6% ankietowanych zostało zwymyślanych, 3,7% straszonych, 3,2% przymuszeni do zrobienia czegoś 
nie po ich myśli, 2,1% nękani a 1,1% upokarzanych publicznie. 76,7% nie doświadczyło żadnej z tych 
sytuacji.  

Rysunek 59. Czy zdarzyło się Panu/i w przeciągu ostatnich 3 lat, że ktoś: (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

źródło: badanie własne 
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Sytuacje takie nie przydarzają się już 45,0% respondentom, zdarzyły się raz 34,% a czasami 18,0%. 
Notorycznie doświadczyło tylko 1,0% a określić się w tej kwestii nie mogło 2,0%.  

Rysunek 60. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś, bądź któreś z powyższych sytuacji to jak często się ona 
zdarza, one zdarzają? 

źródło: badanie własne 

Respondenci doświadczali sytuacji tego typu najczęściej od innych osób – 48,6% (obcych osób, pijanych 
ludzi, sąsiadów, pracodawców, kierowców), 24,3% od znajomych, 21,6% od partnerów bądź 
współmałżonków.  

Rysunek 61. Kto najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się takich zachowań wobec Pana/i? 

źródło: badanie własne 

Rodzice oceniają poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło jako raczej bezpiecznie w 55,1% przypadków, 
bardzo bezpiecznie w 16,9%, raczej niebezpiecznie w 21,7%, a bardzo niebezpiecznie 6,3%.  

2,0%

1,0%

18,0%

34,0%
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Trudno powiedzieć

Zdarza się notorycznie

Zdarza się czasami

Zdarzyło się raz

Już się nie zdarza

0,0%

0,0%

5,5%

21,6%

24,3%

48,6%

Rodzice

Własne dzieci

Inni krewni

Małżonek/małżonka – partner/partnerka

Znajomi

Inne osoby
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Rysunek 62. Jak oceniłby,/aby Pan/i poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło? 

źródło: badanie własne 

63,0%  rodziców przyznało, że spożywa alkohol. 

Rysunek 63. Czy spożywa Pan/i alkohol? 

źródło: badanie własne 

16,9%

55,1%

21,7%

6,3%

Bardzo bezpiecznie Raczej bezpiecznie Raczej niebezpiecznie Bardzo niebezpiecznie

63,0%

37,0%

Tak Nie
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Napoje zawierające alkohol rodzice spożywają zazwyczaj kilka razy w miesiącu (40,4% odpowiedzi), 
kilka razy w roku w 33,3%, kilka razy w tygodniu w 11,4%. Bardziej szczegółowe odpowiedzi 
przedstawia rysunek poniżej.  

Rysunek 64. Jak często spożywa Pan/i napój zawierający alkohol (np. piwo, wódkę, wino itp.)? 

źródło: badanie własne 

66,7% ankietowanych uznało, że spożywanie alkoholu nie ma większego wpływu na relacje z 
otoczeniem, 14,9% uznało, że nie wie/trudno powiedzieć, 11,4% popada w konflikty z rodziną, 3,5% 
ma problemy w pracy a 3,5% popada w konflikty ze znajomymi. 

Rysunek 65. Czy spożywanie alkoholu ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 

źródło: badanie własne 
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10,5%
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33,3%
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Trudno powiedzieć

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w roku

Kilka razy w miesiącu

3,5%

3,5%

11,4%

14,9%

66,7%

Popadam w konflikty ze znajomymi

Mam problemy w pracy

Popadam w konflikty z rodziną

Nie wiem/trudno powiedzieć

Nie ma większego wpływu
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Co piąty badany ma w swoim otoczeniu osobę uzależnioną  od alkoholu, 56,9% nie ma, a 22,7% nie wie 
czy taka sytuacja ma miejsce. 

Rysunek 66. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od alkoholu? 

źródło: badanie własne 

5,3% rodziców przyznało, że zażywa narkotyki/substancje psychoaktywne.  

Rysunek 67. Czy zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 

źródło: badanie własne 

20,4%

56,9%

22,7%

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć

5,3%

94,7%

Tak Nie
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40,0% respondentów zażywających substancje psychoaktywne nie potrafiło określić jak często je 
zażywa, również 40,0% zażywa je kilka razy w roku, co piąty kilka razy w miesiącu. 

Rysunek 68. Jak często zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 

źródło: badanie własne 

Połowa badanych nie potrafiła określić czy zażywanie narkotyków wpływa na ich relacje z otoczeniem, 
40,0% uznało, że nie ma to większego wpływu a 10,0% popadło w konflikty z prawem.  

Rysunek 69. Czy zażywanie narkotyków ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 

źródło: badanie własne 

0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

40,0%

Kilka razy w tygodniu

Codziennie

Kilka razy w miesiącu
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Mam problemy w pracy
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Nie ma większego wpływu
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Tylko 9,4% ankietowanych ma w swoim najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną od narkotyków, 
16,0% nie było pewnych a zaprzeczyło 74,6%. 

Rysunek 70. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od narkotyków? 

źródło: badanie własne 

34,8% ankietowanych rodziców pali papierosy.  

Rysunek 71. Czy pali Pan/i papierosy? 

źródło: badanie własne 

69,8% palących respondentów wydaje na papierosy więcej niż 100zł, 17,5% od 51 do 100 złotych a 
11,1% od 11 do 50 złotych. Tylko 1,6% wydało do 10 złotych. 

9,4%

74,6%

16,0%

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć

34,8%

65,2%

Tak Nie
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Rysunek 72. Ile miesięcznie wydaje Pan/i na papierosy? 

źródło: badanie własne 

45,4% zaobserwowało w swoim otoczeniu osoby uzależnione od nikotyny. 

Rysunek 73. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od nikotyny? 

źródło: badanie własne 

Preferencje co do częstotliwości grania w gry losowe/loterie przedstawia tabela poniżej: 

 

 

1,6%

11,1%

17,5%

69,8%

Do 10 zł

Od 11 do 50 zł

Od 51 do 100 zł

Więcej niż 100 zł

45,3%

54,7%

Tak Nie
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Tabela 16. Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w grach losowych lub 
loteriach, gdzie można wygrać pieniądze? 

  

kilka 
razy w 
roku 

kilka 
razy w 

miesiącu 

kilka 
razy w 

tygodniu 

zazwyczaj 
w każdy 

weekend codziennie 

nie 
sięgałem/am 

w ogóle w 
czasie 

ostatnich 12 
miesięcy 

Nigdy 
nie 

grałem/ 
am 

Gra w lotto 10,5% 9,9% 2,2% 5,0% 0,0% 42,9% 29,5% 

Gra na automatach 8,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 64,5% 

Gra w kasynie 5,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 86,7% 

Uczestnictwo w loterii 
poprzez wysyłanie sms 20,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,6% 61,3% 

Gra w Internecie 12,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 72,9% 

Zakłady bukmacherskie 5,50% 0,0% 0,60% 0,0% 0,60% 11,6% 81,8% 

Inne 10,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 76,8% 

źródło: badanie własne 

Prawie co dziesiąty badany ma w swoim otoczeniu osobę uzależnioną od hazardu. 

Rysunek 74. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od  hazardu? 

źródło: badanie własne 

9,9%

90,1%

Tak Nie
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33,7% ankietowanych zna ofertę miasta skierowana do osób uzależnionych (konsultacje, pomoc 
terapeutyczna). 

Rysunek 75. Czy znana jest Panu/i oferta miasta skierowana do osób uzależnionych (konsultacje, 
pomoc terapeutyczna)? 

źródło: badanie własne 

Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień w Jaśle?, ankietowani zazwyczaj wskazywali prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (49,2% odpowiedzi), udzielanie pomocy 
rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (pomoc psychologiczna, prawna, materialna) 
(47,6% odpowiedzi) oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (34,4%). 

Rysunek 76. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień w Jaśle? Maksymalnie 2 odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 

33,7%

66,3%

Tak Nie
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15,3%
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34,4%

47,6%
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Zwiększenie działa profilaktycznych

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów

uzależnień

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje
problem uzależnienia (pomoc psychologiczna, prawna,

materialna)

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
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Dla rodziców do głównych barier podjęcia pracy w Jaśle należą głównie: brak miejsc pracy (42,3%), 
bierność osób pozostających bez pracy (34,9% odpowiedzi) oraz brak przygotowania zawodowego 
(27,5% wskazań).  

Rysunek 77. Co jest Pana/i zdaniem główną barierą w podjęciu pracy w Jaśle? Maksymalnie 2 
odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 

Do działań jakie należałoby podjąć na rzecz rozwiązywania problemów osób bezrobotnych w Jaśle 
należały: 

• Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie lub podniesienie 
kwalifikacji (49,2% odpowiedzi); 

• Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych 
(47,1%); 

• Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia (37,0%). 

Rysunek 78. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemów 
osób bezrobotnych w Jaśle? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 
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30,9% ankietowanych rodziców widuje w Jaśle dość często osoby bezdomne, rzadko 28,2% z nich, 
bardzo często 16,6% , w ogóle 13,8% a bardzo rzadko 10,5%. 

Rysunek 79. Jak często widuje Pan/i w Jaśle osoby bezdomne? 

źródło: badanie własne 

Do działań jakie należałoby podjąć na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Jaśle należały: 

• Zapewnienie noclegu i jednego gorącego posiłku (30,7% odpowiedzi); 

• Udzielania wsparcia rzeczowego (np. odzież) (27,5% wskazań); 

• Pomoc w zakresie uzyskania prawa do lokali mieszkalnych (22,8%); 

• Pomoc w zakresie szkolenia zawodowego (22,2%); 

• Zapewnienie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem (21,2% wskazań). 

Rysunek 80. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
bezdomności w Jaśle? Maksymalnie 3 odpowiedzi. 

źródło: badanie własne 
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Respondenci najczęściej spędzają od 1 do 2 godzin dziennie korzystając z Internetu. 

Rysunek 81. Ile godzin dziennie spędza Pan/i korzystając z Internetu? 

źródło: badanie własne 

43,1% badanych zna zjawisko cyberprzemocy. 

Rysunek 82. Czy znane jest Panu/i zjawisko cyberprzemocy? 

źródło: badanie własne 

6,6%  ankietowanych doświadczyło przemocy w sieci. 

7,2%

30,9%

61,9%

4 i więcej 2 – 4 godziny 1 – 2 godziny

43,1%

42,5%

14,4%

Tak Nie Nie mam zdania
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Rysunek 83. Czy doświadczył/a Pan/i przemocy w sieci ( np. w postaci wyzywania, poniżania, 
zastraszania, ośmieszania, etc.) ? 

źródło: badanie własne 

Do cyberprzemocy jaka dotknęła badanych należała najczęściej: 

• wulgaryzmy stosowane względem respondenta (50,0%); 

• włamania/kradzież kont (25,0%); 

• ośmieszanie (16,6%); 

• rozsyłanie treści prywatnych (16,6%); 

• szantaż (8,3%).  

Rysunek 84. Jakiego rodzaju była to przemoc? 

źródło: badanie własne 
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Do wskazanych przez respondentów sposobów na przeciwstawienie się zjawisku cyberprzemocy 
należały:  

• ochrona danych osobowych; 

• przeciwstawienie się temu zjawisku; 

• zgłoszenie administratorowi, policji, odpowiednim służbom; 

• brak zdania w tym zakresie. 

55,2% w przypadku cyberprzemocy przejmuję się i szuka pomocy, 23,2% uznaje je za coś nieistotnego, 
ignoruje ją, 17,7% wskazało odpowiedź inne (brak zdania w tym zakresie) a 3,9% nie ma nic przeciwko 
temu zjawisku. 

Rysunek 85. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? 

źródło: badanie własne 

Zdaniem badanych zjawisko cyberprzemocy może doprowadzić głównie do: 

• Bezbronności; 

• Złego samopoczucia; 

• Nieszczęścia; 

• Depresja/ załamania psychicznego; 

• Kradzieży danych osobowych; 

• Do nękania 

• Do  szantażu. 

Tylko 3,3% ankietowanych rodziców doświadczyło sytuacji, w której wbrew ich woli wykonano 
zdjęcie lub film.  

Rysunek 86. Czy wbrew Pana/i woli wykonano zdjęcie lub film? 

źródło: badanie własne 
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16,6% badanych zna organizacje i serwisy internetowe, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia 
się z cyberprzemocą. 

Rysunek 87. Czy słyszał/a Pani  którejś z wymienionych organizacji i serwisach internetowych, 
które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą? 

źródło: badanie własne 

Do  nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się  
z cyberprzemocą zdaniem badanych należą: 

• Niebieska linia; 

• dyżurnet.pl; 

• Telefon zaufania 

• help line. 
 

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

W badaniu wzięli udział uczniowie jasielskich szkół jak: 

• Zespół Szkół Miejskich nr 3; 

• Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej; 

• Szkoła podstawowa nr 4; 

• Zespół Szkół nr 4; 

• I Liceum Ogólnokształcące; 

• Szkoła Podstawowa nr 7; 

• Zespół Szkół Miejskich nr 5; 

• Szkoła podstawowa nr 2; 

• Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych; 

• Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego; 

• Zespół Szkół Budowlanych; 

• Zespół Szkół Miejskich nr 4; 

• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie; 

16,6%

83,4%

Tak znam Nie,nie znam



 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA  
2017 ROK 

 

65 

  

W badaniu wzięło udział 45,8% chłopców i 54,2% dziewczyn. 

Rysunek 88.Płeć 

źródło: badanie własne 

34,0% ankietowych uczniów uczęszcza do szkoły podstawowej, 28,8% do gimnazjum a 37,2% do 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

Rysunek 89. Rodzaj szkoły 

źródło: badanie własne 
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72,5% ankietowanych uczniów mieszka w Jaśle a 27,5% jest z okolic Jasła.  

Rysunek 90.Miejsce zamieszkania 

źródło: badanie własne 

82,3% badanych uczniów wychowuje się w pełnej rodzinie, 7,1% w rozbitej, niepełnej czasowo 5,3%, 
2,7% rodzinie niepełnej biologicznie a 2,6% w osieroconej. 

Rysunek 91. Struktura rodziny 

źródło: badanie własne 
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Liczbę rodzeństwa płci męskiej przedstawia rysunek poniżej: 

Rysunek 92. [Liczba braci] 

źródło: badanie własne 

Liczbę rodzeństwa płci żeńskiej przedstawia rysunek poniżej: 

Rysunek 93. Liczba sióstr 

źródło: badanie własne 

18,7% ankietowanych uczniów mieszka z dziadkami lub innymi członkami dalszej rodziny. 

Rysunek 94. Zamieszkiwanie z dziadkami/innymi członkami dalszej rodziny 

źródło: badanie własne 
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Praktycznie każdego dnia uczniowie najczęściej korzystają z Internetu (89,0% przypadków) oraz grają 
w gry komputerowe (24,2% wskazań). Raz  tygodniu chodzą na zajęcia sportowe (29,9%) oraz grają na 
automatach (25,9%).Pozostałe preferencje wyszczególnione są na rysunku poniżej. 

Rysunek 95. Jak spędzasz wolny czas? 

źródło: badanie własne 
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Uczniowie zostali poproszeni o wskazanie ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięli udział w 
poszczególnych zdarzeniach, odpowiedzi kształtowały się następująco: 

• Bójka: ani razu- 72,0% wskazań, 1-2 razy – 16,6%, powyżej 40 – 1,6% odpowiedzi; 

• Wypadek lub zranienie: ani razu- 49,5% wskazań, 1-2 razy – 24,7%, powyżej 40 – 2,3% 
odpowiedzi; 

• Problemy i nieporozumienia z rodzicami: ani razu- 35,3% wskazań, 1-2 razy – 21,4%, powyżej 
40 – 8,0% odpowiedzi; 

• Problemy i nieporozumienia z przyjaciółmi: ani razu- 29,7% wskazań, 1-2 razy – 29,6%, powyżej 
40 – 4,7% odpowiedzi; 

• Nie przygotowałem/łam się do lekcji: ani razu- 25,5% wskazań, 1-2 razy –17,3%, powyżej 40 – 
12,6% odpowiedzi; 

• Byłem/am ofiarą kradzieży lub napadu: ani razu- 91,8% wskazań, 1-2 razy –6,7%, powyżej 40 – 
0,3% odpowiedzi; 

• Miałem/am problemy z policją: ani razu- 90,6% wskazań, 1-2 razy –7,5%, powyżej 40 – 0,2% 
odpowiedzi; 

• Byłem/am w szpitalu lub wzywano do mnie karetkę: ani razu- 76,9% wskazań, 1-2 razy –16,7%, 
powyżej 40 – 0,6% odpowiedzi; 

• Uderzyłem/am nauczyciela: ani razu - 97,7% wskazań, 1-2 razy –1,3%, powyżej 40 – 0,0% 
odpowiedzi; 

• Uderzyłem/am rodzica: ani razu- 96,6% wskazań, 1-2 razy –1,9%, powyżej 40 – 0,6% 
odpowiedzi; 

• Zraniłem/am kogoś tak, że wymagał pomocy lekarza lub pielęgniarki: ani razu- 93,8% wskazań, 
1-2 razy –4,5%, powyżej 40 – 0,5% odpowiedzi; 

• Zabrałem/am coś innej osobie, co nie należało do mnie: ani razu 87,8% wskazań, 1-2 razy – 
8,9%, powyżej 40 – 0,6% odpowiedzi; 

• Wyniosłem/am coś ze sklepu bez płacenia: ani razu 94,7% wskazań, 1-2 razy – 4,1%, powyżej 
40 – 0,4% odpowiedzi; 

• Podpaliłem/am coś należącego do innej osoby: ani razu  97,6% wskazań, 1-2 razy –1,3% , 
powyżej 40 –0,5% odpowiedzi; 

• Zniszczyłem/am coś należącego do szkoły: ani razu 91,3% wskazań, 1-2 razy –6,1%, powyżej 40 
–0,6% odpowiedzi. 
 

Tabela 17. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się uczestniczyć w następujących 
zdarzeniach: 

  Ani razu  
1-2 
razy 

3-5 
razy 

6-9 
razy 

10-19 
razy 

20-
39 

razy 
40 i 

więcej 

Bójka 72,0% 16,6% 5,7% 2,4% 1,1% 0,6% 1,6% 

Wypadek lub zranienie 49,5% 24,7% 11,7% 6,3% 3,5% 2,0% 2,3% 

Problemy i nieporozumienia z rodzicami 35,3% 21,4% 14,4% 10,0% 7,9% 3,0% 8,0% 

Problemy i nieporozumienia z przyjaciółmi 29,7% 29,6% 16,5% 9,0% 7,5% 3,0% 4,7% 

Nie przygotowałem/łam się do lekcji 25,5% 17,3% 15,3% 13,0% 10,0% 6,3% 12,6% 

Byłem/am ofiarą kradzieży lub napadu 91,8% 6,7% 0,2% 0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 

Miałem/am problemy z policją 90,6% 7,5% 1,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 
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Byłem/am w szpitalu lub wzywano do mnie karetkę 76,9% 16,7% 3,8% 1,3% 0,4% 0,3% 0,6% 

Uderzyłem/am nauczyciela 97,7% 1,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,5% 0,0% 

Uderzyłem/am rodzica 96,6% 1,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 

Zraniłem/am kogoś tak, że wymagał pomocy lekarza lub 
pielęgniarki 93,8% 4,5% 0,7% 0,1% 0,4% 0,0% 0,5% 

Zabrałem/am coś innej osobie, co nie należało do mnie 87,8% 8,9% 2,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,6% 

Wyniosłem/am coś ze sklepu bez płacenia 94,7% 4,1% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 

Podpaliłem/am coś należącego do innej osoby 97,6% 1,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5% 

Zniszczyłem/am coś należącego do szkoły 91,3% 6,1% 1,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,6% 

źródło: badanie własne 

58,4% ankietowanych uczniów nigdy nie piło alkoholu, co piąty w przeciągu 1 – 7 dni, 3,7% 8-14 dni 
temu, 5,3% - miesiąc do roku a 4,5% dawniej niż rok temu. 

Rysunek 96. Kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się pić alkohol? 

źródło: badanie własne 

Do najczęściej wybieranego alkoholu należało piwo (19,8%) oraz wódka (14,2%). 

Rysunek 97. Który alkohol piłeś/aś najczęściej? 

źródło: badanie własne 

 

58,4%

20,8%

3,7% 5,3% 7,3%
4,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Nigdy nie piłem
alkoholu

1-7 dni temu 8-14 dni temu 15-30 dni temu 1 miesiąc – 1 rok 
temu

 Dawniej niż rok
temu

59,2%

19,8%

3,4%

14,2%

3,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Nigdy nie piłem
alkoholu

Piwo Wino Wódka Napój alkoholowy
(drinki)



 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA  
2017 ROK 

 

71 

  

W ciągu ostatnich 30 dni uczniowie najczęściej zakupili piwo powyżej 20 razy (1,3%), 10-19 razy (1,8%) 
a 6-9 razy 2,6%. Wino w ciągu ostatnich 30 dni powyżej 20 razy (0,7%), 10-19 razy (0,1%) a 6-9 razy 
0,4%. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 18. Ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło Ci się zakupić alkohol dla własnych potrzeb? 

Liczba Piwo Wino Wódka 

Napoje 
alkoholowe 

(drinki) 

0 78,8% 92,6% 87,0% 91,5% 

1-2 razy 10,5% 5,7% 8,7% 5,4% 

3-5 razy 5,0% 0,7% 2,4% 1,7% 

6-9 razy 2,6% 0,2% 0,4% 0,3% 

10-19 razy 1,8% 0,1% 0,8% 0,2% 

20 lub więcej 1,3% 0,7% 0,7% 0,9% 

źródło: badanie własne 

Objawy jak: trudność z poruszaniem się, trudność z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń 
uczniowie kiedykolwiek w życiu mieli zazwyczaj od 1 do 2 razy (10,4%), w ostatnim roku (10,1%),  
w ostatnich 30 dniach (6,1% badanych). Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 19. Ile razy zdarzyło Ci się, że po wypiciu alkoholu miałeś takie objawy jak: trudność z 
poruszaniem się, trudność z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń? (pytanie 

wielokrotnego wyboru) 

Liczba Kiedykolwiek w życiu W ostatnim roku 
W ostatnich 

30 dniach 

Nie piję alkoholu 60,9% 61,6% 62,8% 

0 18,6% 21,8% 28,6% 

1-2 razy 10,4% 10,1% 6,1% 

3-5 razy 4,9% 3,4% 1,0% 

6-9 razy 1,8% 1,3% 0,4% 

10-19 razy 1,8% 0,9% 0,2% 

20-39 razy 0,5% 0,1% 0,2% 

40 i więcej 1,1% 0,8% 0,7% 

źródło: badanie własne 
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Uczniowie swój pierwszy alkohol wypijali najczęściej w wieku 16 lub więcej były to:  piwo (14,3%), wino 
(15,5%), wódka (17,7%) oraz napoje alkoholowe (drinki) (16,6% badanych). Szczegółowe dane 
przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 20. W jakim wieku pierwszy raz zdarzyło Ci się wypić alkohol? (pytanie wielokrotnego 
wyboru) 

 Piwo Wino Wódka 

Napoje 
alkoholowe 

(drinki) 

Nigdy nie piłem 62,2% 70,4% 67,9% 70,7% 

9 lat 4,1% 1,4% 0,9% 0,0% 

10 lat 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 

11 lat 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 

12 lat 2,5% 1,2% 1,1% 1,1% 

13 lat 3,9% 1,8% 2,8% 1,8% 

14 lat 5,9% 3,3% 4,0% 3,3% 

15 lat 5,8% 5,3% 4,6% 5,3% 

16 lat lub więcej 14,3% 15,5% 17,7% 16,6% 

źródło: badanie własne 

Swój ostatni alkohol uczniowie najczęściej spożyli w domu (11,5%), w cudzym domu (10,6%) oraz na 
dyskotece (6,2%). 

 Rysunek 98. W jakim miejscu ostatnio piłeś alkohol? 

źródło: badanie własne 
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Badani po raz pierwszy najczęściej upili się  w wieku 16 lat lub więcej – 13,4% a 15 lat – 4,5%. 

 Rysunek 99. Kiedy pierwszy raz zdarzyło Ci się upić? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

źródło: badanie własne 

Uczniowie po wypiciu alkoholu najczęściej szkodą sobie na zdrowiu (24,0% bardzo prawdopodobne), 
są otwarci wobec innych (17,4%), mają kaca (14,9%) oraz czują się zrelaksowani (13,2% bardzo 
prawdopodobne).  

Rysunek 100.  Zaznacz proszę, jakie jest prawdopodobieństwo, że po wypiciu alkoholu będziesz 
miał do czynienia z którąś z poniższych rzeczy: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

źródło: badanie własne 
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Pod wpływem alkoholu uczniowie: 

• brali udział w bójce - więcej niż 40 razy w 0,7% przypadków, 1-2 razy w 3,7%,  

• ulegli wypadkowi - powyżej 40 razy w 0,4%, 1-2 razy w 2,8%, 

• mieli poważne problemy z rodzicami - powyżej 40 razy w 0,6%, 1-2 razy w 5,4%, 

• mieli poważne problemy z przyjaciółmi  - powyżej 40 razy w 0,5%, 1-2 razy w 6,5%, 

• zaniedbali obowiązki szkolne - powyżej 40 razy w 0,5%, 1-2 razy w 6,1%, 

• byli ofiarą rabunku lub kradzieży- powyżej 40 razy w 0,2%, 1-2 razy w 2,8%, 

• byli w szpitalu lub wzywano do nich karetkę - powyżej 40 razy w 0,4%, 1-2 razy w 2,9%. 

Tabela 21. Ile razy zdarzyło Ci się, będąc pod wpływem alkoholu: (wstaw krzyżyk przy właściwej 
odpowiedzi) 

Liczba 
Brać udział w 

bójce 
Ulec 

wypadkowi 

Mieć 
poważne 

problemy z 
rodzicami 

Mieć 
poważne 

problemy z 
przyjaciółmi 

Zaniedbać 
obowiązki 

szkolne 

Być ofiarą 
rabunku 

lub 
kradzieży 

Byłem w 
szpitalu lub 

wzywano do 
Ciebie 

karetkę 

Nie piję 
alkoholu 61,4% 61,0% 61,3% 61,1% 61,9% 62,5% 62,4% 

0 razy 33,0% 35,5% 31,6% 30,6% 28,3% 34,4% 33,7% 

1-2 razy 3,7% 2,8% 5,4% 6,5% 6,1% 2,8% 2,9% 

3-5 razy 1,1% 0,1% 0,7% 1,1% 2,2% 0,1% 0,4% 

6-9 razy 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,6% 0,0% 0,1% 

10-19 razy 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 

20-39 razy 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

40 i więcej 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 

źródło: badanie własne 

31,9% uczniów nie wie czy trudno byłoby im zdobyć marihuanę lub haszysz, 26,5% uznało, że byłoby 
to niemożliwe, 13,6% uznało to za dość łatwe a 9,6% jako bardzo trudne. 

Rysunek 101. Jak myślisz, czy trudno byłoby Ci zdobyć marihuanę lub haszysz? 

źródło: badanie własne 
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Uczniowie zostali zapytani - Ile razy zdarzyło Ci się, że zapaliłeś/aś marihuanę lub haszysz? W 3 
częstotliwościach czasowych: 

• Kiedykolwiek w życiu – tu największy procent uczniów wskazał, że było to od 1 do 2 razy- 6,1% 
oraz 3-5 razy – 2,0%. 87,4% uczniów zadeklarowało, że sytuacji takiej nie mieli ani razu.  

• W ostatnim roku - 4,7% zapaliło marihuanę lub haszysz, od 1 do 2 razy w 4,7% przypadków, 
90,0% nie miało w ogóle takiej sytuacji w ciągu ostatniego roku. 

• W ostatnich 30 dniach – od 1 do 2 razy przydarzyło się to 2,8% uczniów a 95,3% nie miało  
w ogóle takiej sytuacji w ostatnich 30 dniach.  

Tabela 22. Ile razy zdarzyło Ci się, że zapaliłeś/aś marihuanę lub haszysz? (wstaw krzyżyk przy 
właściwej odpowiedzi) 

Liczba Kiedykolwiek w życiu W ostatnim roku W ostatnich 30 dniach 

0 razy 87,4% 90,0% 95,3% 

1-2 razy 6,1% 4,7% 2,8% 

3-5 razy 2,0% 2,7% 0,9% 

6-9 razy 1,7% 0,9% 0,0% 

10-19 razy 1,2% 0,6% 0,3% 

20-39 razy 0,6% 0,4% 0,1% 

40 i więcej 1,0% 0,7% 0,6% 

źródło: badanie własne 

Łatwość w zdobyciu poszczególnych narkotyków przez uczniów w podziale na konkretne środki 
psychoaktywne prezentowała się następująco: 

• Amfetamina – niemożliwe dla 43,6% uczniów, dla 10,1% bardzo trudne a dla 7,0% dość łatwe 
i 4,7% bardzo łatwe. Co czwarty uczeń nie miał wiedzy o takiej możliwości; 

• Środki uspokajające - niemożliwe dla 36,7% uczniów, dla 6,9% bardzo trudne a dla 14,0% dość 
łatwe i 10,8% bardzo łatwe. 23,6% nie miało wiedzy o takiej możliwości; 

• Ecstasy- niemożliwe dla 43,5% uczniów, dla 9,5% bardzo trudne a dla 7,3% dość łatwe i 4,3% 
bardzo łatwe. Prawie 30 % odznaczyło odpowiedź nie wiem. 

Tabela 23. Jak myślisz jak łatwo byłoby Ci zdobyć następujące narkotyki lub inne substancje 
działające podobnie do narkotyków? 

 Amfetamina Środki uspokajające Ecstasy 

Niemożliwe 43,6% 36,7% 43,5% 

Bardzo trudno 10,1% 6,9% 9,5% 

Dość trudno 8,9% 8,0% 7,3% 

Dość łatwo 7,0% 14,0% 6,5% 

Bardzo łatwo 4,7% 10,8% 4,3% 

Nie wiem 25,7% 23,6% 28,9% 

źródło: badanie własne 

4,0% uczniów narkotyki dostało je od znajomych w ich wieku lub młodszym, 2,0% dał je starszy znajomy 
a 2,6% kupiło je od znajomego. 
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Rysunek 102. Jeśli kiedykolwiek zażywałeś/aś narkotyki w jakiejkolwiek postaci zaznacz w jaki 
sposób wszedłeś w ich posiadanie (zaznacz wszystkie możliwe sposoby):  

źródło: badanie własne 

Powodem zażycia narkotyków zazwyczaj była ciekawość (6,3%), nuda (1,3%) oraz wyróżnienie się w 
grupie (1,2% odpowiedzi). 

Rysunek 103. Z jakich powodów zażyłeś narkotyki? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

źródło: badanie własne 

Uczniów zapytano o liczbę zażycia konkretnych narkotyków, odpowiedzi kształtowały się następująco: 

• Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza)- te zażyte przez badanych zazwyczaj były od 1 do 
2 razy (4,2% odpowiedzi), 92,5% nie miało styczności z tymi substancjami; 

• Amfetamina- również najczęściej zażyta była przez uczniów od 1 do 2 razy – 1,6%, 97,8% nie 
miało styczności z tym narkotykiem. 
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• LSD lub inne halucynogeny- w życiu uczniów pojawiły się najczęściej od 1 do 2 razy (1,6%), 
97,4% nie miało z nimi styczności.  

• Crack- 99,1% uczniów nie miało styczności z tą używką; 

• Kokaina- próbowana była przez 1,6% uczniów;  

• Relevin - ten środek, nie istniejący narkotyk, celowo umieszczony został w ankiecie w celach 
kontrolnych zadeklarował 1,0%, podważa to autentyczność deklaracji co najmniej 1,0% 
uczniów do ich rzekomej styczności z substancjami psychoaktywnymi; 

• Heroina- według deklaracji uczniów styczność z nią miało 0,9% z nich;  

• GHB (pigułka gwałtu)- ten środek i styczność z nim miało 1,2%.  

• Sterydy anaboliczne- zażyło jak dotychczas 1,2% uczniów.  

• Narkotyki wstrzykiwane za pomocą strzykawki- zażycie ich zadeklarowało 1,8%.   

• Alkohol z lekami – spożyło 3,9% badanych, zazwyczaj od 1 do 2 razy (2,1% odpowiedzi).  

Tabela 24. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się zażyć następujące narkotyki? (wstaw krzyżyk przy 
właściwej odpowiedzi) 

Liczba 

Środki 
uspokajające 

(bez 
pozwolenia 

lekarza) Amfetamina 
LSD lub inne 

halucynogeny Crack Kokaina Relevin Heroina 

GHB 
(pigułka 
gwałtu) 

Sterydy 
anaboliczne 

Narkotyki 
wstrzykiwane 

za pomocą 
strzykawki 

Alkohol 
z 

lekami 

0 razy 92,5% 97,8% 97,4% 99,1% 98,4% 99,0% 99,1% 98,8% 98,8% 99,2% 96,1% 

1-2 
razy 4,2% 1,2% 1,6% 0,1% 0,8% 0,1% 0,3% 0,8% 0,4% 0,2% 2,1% 

3-5 
razy 1,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 

6-9 
razy 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 

10-19 
razy 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

20-39 
razy 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

40 i 
więcej 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 

źródło: badanie własne 

Respondentów zapytano o to w jakim wieku zdarzyło im się spróbować po raz pierwszy konkretnych 
substancji psychoaktywnych, Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza) zażyto najczęściej po raz 
pierwszy w wieku 16 lat i więcej (2,6% przypadków), również w tym wieku amfetaminę (0,7% przypadków), 
marihuanę najczęściej w wieku 15 lat (0,3%), podobnie jak ecstasy (0,8%). Alkohol z tabletkami to 
najczęściej  15 lat – 1,1% odpowiedzi. 

Tabela 25. W jakim wieku zdarzyło Ci się po raz pierwszy spróbować substancji wymienionych 
poniżej? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Wiek 

Środki uspokajające 
(bez pozwolenia 

lekarza) Amfetamina Marihuana Ecstasy 
Alkohol z 

tabletkami 

Nigdy 91,4% 98,2% 88,7% 98,4% 95,9% 

9 lat 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

10 lat 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 
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11 lat 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

12 lat 1,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 

13 lat 0,8% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% 

14 lat 1,1% 0,2% 1,9% 0,2% 0,7% 

15 lat 1,9% 0,3% 3,2% 0,8% 1,1% 

16 lat lub więcej 2,6% 0,7% 5,0% 0,2% 1,7% 

źródło: badanie własne 

39,0% ankietowanych uznało, że bardzo łatwo byłoby im zdobyć papierosy, 19,8% uznało, że dość 
łatwo, niemożliwe byłoby to dla 17,1% a trudne i dość trudne dla łącznie 11,1%.  

Rysunek 104. Jak uważasz, czy łatwo byłoby Ci zdobyć papierosy, gdybyś chciał?  

źródło: badanie własne 

65,9% uczniów zadeklarowało, że nigdy nie wypaliło papierosa, od 1 do 2 razy – 10,1%, 3-5 razy – 4,7%, 
6-9 razy – również 4,7%, od 10 do 19 razy – 3,3%, od 20 do 39 razy – 2,8%  badanych a ponad 40 razy 
8,5%.  

Rysunek 105. Ile razy zdarzyło Ci się wypalić papierosa w ciągu swojego życia? (pytanie 
wielokrotnego wyboru) 

źródło: badanie własne 

4,6%

5,6%

13,9%

17,1%

19,8%

39,0%

Dość trudne

Bardzo trudne

Nie wiem

Byłoby to niemożliwe

Dość łatwe

Bardzo łatwe

65,9%

10,1%
4,7% 4,7% 3,3% 2,8%

8,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Nigdy nie
paliłem

1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej



 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA  
2017 ROK 

 

79 

  

Swoje pierwsze papierosy uczniowie najczęściej wypalali w wieku 16 lat i więcej (9,1%) oraz 14 lat 
(6,3%), codziennie zaczął palić największy procent w wieku 16 lat i więcej (5,0%), 90% uczniów nie 
zadeklarowało aby zaczęło palić papierosy na co dzień. Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia 
tabela poniżej: 

Tabela 26. W jakim wieku:  (zaznacz jak często dla każdej czynności osobno) 

Wiek Zapaliłeś swojego pierwszego papierosa Zacząłeś palić papierosy codziennie 

Nigdy nie paliłem 66,7% 90,0% 

9 lat 1,8% 0,2% 

10 lat 0,8% 0,2% 

11 lat 1,8% 0,7% 

12 lat 2,6% 0,2% 

13 lat 5,1% 0,8% 

14 lat 6,3% 1,6% 

15 lat 5,8% 1,3% 

16 lat lub więcej 9,1% 5,0% 

źródło: badanie własne 

Według wiedzy badanych uczniów: 

• Pali Papierosy – 71,0% znajomych, wszyscy – 4,0%, do 30 osób – 11,9%, do 20 osób -15,1%, do 
10 osób- 40,0%; 

• Pije alkohol – 65,6% znajomych, wszyscy – 11,6%,do 30 osób – 14,2%, do 20 osób -13,8%, do 
10 osób- 26,0%; 

• Upija się– 49,8% znajomych, wszyscy -3,4%, do 30 osób – 7,2%, do 20 osób -9,4%, do 10 osób- 
29,8%; 

• Pali marihuanę lub haszysz– 33,1% znajomych, wszyscy – 1,1%, do 30 osób – 2,4%, do 20 osób 
-4,6%, do 10 osób- 25,0%; 

• Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza– 18,6% znajomych, wszyscy – 1,0%, do 30 osób 
– 1,3%, do 20 osób -1,5%, do 10 osób- 14,6%; 

• Zażywa ecstasy – 10,1% znajomych, wszyscy – 0,8%, do 30 osób – 1,0%, do 20 osób -0,4%, do 
10 osób- 7,9%; 

• Zażywa substancji wziewnych (np. klej) – 10,2% znajomych, wszyscy – 1,2%, do 30 osób – 1,3%, 
do 20 osób -1,0%, do 10 osób- 6,7%.  

Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 27. Jak myślisz ilu Twoich znajomych: (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Liczba osób 
Pali 

papierosy 
Pije 

alkohol Upija się 

Pali 
marihuanę 
lub haszysz 

Zażywa 
środki 

uspokajające 
bez zgody 

lekarza 
Zażywa 
ecstasy 

Zażywa 
substancji 

wziewnych (np. 
klej) 

Nikt 29,0% 34,4% 50,2% 66,9% 81,6% 89,9% 89,8% 

Do 10 osób 40,0% 26,0% 29,8% 25,0% 14,6% 7,9% 6,7% 

Do 20 osób 15,1% 13,8% 9,4% 4,6% 1,5% 0,4% 1,0% 

Do 30 osób 11,9% 14,2% 7,2% 2,4% 1,3% 1,0% 1,3% 

Wszyscy 4,0% 11,6% 3,4% 1,1% 1,0% 0,8% 1,2% 

źródło: badanie własne 
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Ankietowanych uczniów zapytano również zażywanie substancji psychoaktywnych wśród ich 
rodzeństwa. Według wiedzy badanych uczniów: 

• Pali Papierosy – 16,1% wskazań na tak; 

• Pije alkohol –27,9% wskazań na tak; 

• Upija się– 6,7% wskazań na tak; 

• Pali marihuanę lub haszysz- 4,1% wskazań na tak; 

• Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza– 2,3% wskazań na tak; 

• Zażywa ecstasy – 1,6% wskazań na tak; 

• Zażywa substancji wziewnych (np. klej) –1,6% wskazań na tak. 

Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 28. Czy któreś z twojego rodzeństwa: (pytanie wielokrotnego wyboru) 

. 
Pali 

papierosy Pije alkohol Upija się 

Pali 
marihuanę 
lub haszysz 

Zażywa 
środki 

uspokajające 
bez zgody 

lekarza 
Zażywa 
ecstasy 

Zażywa 
substancji 
wziewnych 

(np. klej) 

Tak 16,1% 27,9% 6,7% 4,1% 2,3% 1,6% 1,6% 

Nie 61,5% 50,1% 70,1% 71,8% 74,7% 75,5% 75,5% 

Nie wiem 4,1% 3,6% 4,8% 5,7% 4,6% 4,4% 4,4% 

Nie mam 
rodzeństwa 18,3% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% 18,5% 18,5% 

źródło: badanie własne 

Uczniów poproszono również o ocenę zadowolenia ich kontaktów z poszczególnymi członkami rodziny 
w skali od 1 do 6. Badani najwyżej oceniali kontakt z matką bądź macochą (60,3% - ocena 6) oraz 
przyjaciółmi (55,0% - ocena 6), w dalszej kolejności pozytywne oceny dostał kontakt z babcią (51,3% - 
ocena 6) oraz ojciec lub ojczym (ocena 47,1%). 

Rysunek 106. Oceń proszę swoje zadowolenie z kontaktów z: (pytanie wielokrotnego wyboru) 

źródło: badanie własne 
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Uciec z domu na dłużej niż jeden dzień przytrafiło się 4,4% uczniów, zazwyczaj był to jeden raz – 2,9% 
przypadków. Myśli samobójcze miało 24,1% ankietowanych, raz–8,3% z nich a 5 razy lub więcej–7,1%. 
Samookaleczenia próbowało 15,1% uczniów, 5 razy lub więcej 5,0% z nich a raz–4,6%.  Bardziej 
szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 29. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek: (pytanie wielokrotnego) 

Ilość 
Uciec z domu na dłużej niż 

jeden dzień 
Miałeś myśli 
samobójcze 

Próbować samookaleczyć 
się 

Nigdy 95,6% 75,9% 84,9% 

1 raz 2,9% 8,3% 4,6% 

2 razy 0,7% 4,8% 3,2% 

3-4 razy 0,3% 3,9% 2,3% 

5 lub więcej razy 0,5% 7,1% 5,0% 

źródło: badanie własne 

Uczniowie zostali poproszeni o zdefiniowanie zjawiska przemocy fizycznej. W pierwszej kolejności 
oceniano jako przemoc fizyczną pobicie – 91,2%, gwałt – 89,3%, groźby użycia siły – 62,3%, zamykanie 
kogoś w pokoju i ograniczenie dostępu do jedzenia dostały po 57,0% pozytywnych odpowiedzi. 
Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 30. Czym według Ciebie jest przemoc fizyczna? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

. 

Popychanie, 
szturchanie 

itp. 

Groźby 
użycia 

siły Gwałt Pobicie 

Ograniczenie 
dostępu do 

jedzenia 

Klaps dany 
dziecku w 
przypadku 

złego 
zachowania 

Zamykanie 
kogoś w 
pokoju 

Tak 47,1% 62,3% 89,3% 91,2% 57,0% 38,4% 57,0% 

Nie 32,9% 24,4% 7,0% 6,0% 28,0% 42,8% 25,1% 

To zależy/trudno 
powiedzieć 20,0% 13,3% 3,7% 2,8% 15,0% 18,9% 17,9% 

źródło: badanie własne 

Przemoc psychiczna dla uczniów to przede wszystkim szantaż emocjonalny (87,8% wskazań na tak), 
wywieranie presji (73,0%) oraz nakłanianie kogoś by postąpił z jego wolą (70,8% wskazań na tak). 
Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 31. Czym według Ciebie jest przemoc psychiczna? (pytanie wielokrotnego wyboru)  

. 
Krzyczenie na 

kogoś 

Rzucenie 
obelgi na 

kogoś 
Wywieranie 

presji 
Szantaż 

emocjonalny 

Nakłanianie 
kogoś by 

postąpił zgodnie 
z naszą wolą 

Tak 55,1% 73,0% 78,4% 87,8% 70,8% 

Nie 27,5% 16,9% 12,8% 7,6% 14,8% 

To zależy/trudno 
powiedzieć 17,4% 10,1% 8,8% 4,6% 14,4% 

źródło: badanie własne 
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Respondenci zapytani o to czy doświadczyli poszczególnych elementów przemocy fizycznej 
odpowiadali, że najczęściej było to popychanie, szturchanie itp. – dla 41,7%, groźby użycia siły – dla 
30,5% z nich oraz klaps dany w przypadku złego zachowania – dla 27,8%. Bardziej szczegółowe 
odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 32. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek doświadczyć przemocy fizycznej jak(pytanie 
wielokrotnego wyboru)  

 . 

Popychanie, 
szturchanie 

itp. 
Groźby 

użycia siły Gwałt Pobicie 

Ograniczenie 
dostępu do 

jedzenia 

Klaps dany 
dziecku w 
przypadku 

złego 
zachowania 

Zamykanie 
kogoś w 
pokoju 

Tak 41,7% 30,5% 2,4% 8,3% 4,3% 27,8% 8,5% 

Nie 53,2% 65,2% 95,6% 88,3% 92,9% 68,5% 88,6% 

To zależy/trudno 
powiedzieć 5,1% 4,3% 2,0% 3,4% 2,8% 3,7% 2,9% 

źródło: badanie własne 

Respondenci zapytani o to czy doświadczyli poszczególnych elementów przemocy psychicznej 
odpowiadali, że najczęściej było to: krzyczenie na kogoś (dla 54,1% z nich), rzucanie obelg na kogoś 
(39,4% przypadków), wywieranie presji (26,8%) oraz nakłanianie do postępowania z cudzą wolą (23,1% 
wskazań). Bardziej szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 33. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek doświadczyć przemocy psychicznej jak(pytanie 
wielokrotnego wyboru)  

 . 
Krzyczenie na 

kogoś 

Rzucenie 
obelgi na 

kogoś 
Wywieranie 

presji 
Szantaż 

emocjonalny 

Nakłanianie 
kogoś by 
postąpił 

zgodnie z 
naszą wolą 

Groźby 
pozbawiania 
środków do 

życia 

Tak 54,1% 39,4% 26,8% 19,1% 23,1% 6,9% 

Nie 39,7% 55,5% 66,8% 75,1% 70,2% 88,7% 

To zależy/trudno 
powiedzieć 6,2% 5,1% 6,4% 5,8% 6,7% 4,4% 

źródło: badanie własne 

Zjawisko cyberprzemocy znane jest nieznacznie ponad połowie uczniów (52,3%), 30,8% nie zna tego 
pojęcia a 16,9% nie miało opinii na ten temat.  

Rysunek 107. Czy znane jest Ci zjawisko cyberprzemocy?  

źródło: badanie własne 
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Przemocy w sieci (np. w postaci wyzywania, poniżania, zastraszania, ośmieszania, etc.) doświadczyło 
19,9% ankietowanych uczniów.  

Rysunek 108. Czy doświadczyłeś/aś  przemocy w sieci (np. w postaci wyzywania, poniżania, 
zastraszania, ośmieszania, etc.) ?  

źródło: badanie własne 

Do najczęściej spotykanej przez uczniów przemocy w sieci były: wulgaryzmy stosowane wobec nich 
(dla 60,8%), ośmieszanie (dla 38,7%), poniżanie (dla 34,2%) oraz rozsyłanie kompromitując materiałów 
(zdjęć, filmów itp.) dla 21,1%.  

Rysunek 109. Jakiego rodzaju była to przemoc? (pytanie wielokrotnego wyboru)  

źródło: badanie własne 
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44,9% badanych w przypadku doświadczenia cyberprzemocy przejmuje się i szuka pomocy, 42,6% 
ignoruje to zjawisko uznając je za nieistotne.  

Rysunek 110. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy?  

źródło: badanie własne 

Uczniowie zazwyczaj reagują na cyberprzemoc ignorując ją lub informując o tym rodzinę i przyjaciół. 
Również za stosowne uznają  przekazanie tego odpowiednim służbom. Rzadziej odpowiadają w 
podobny sposób. 

Na pytanie - Jak można, Twoim zdaniem, przeciwstawić się cyberprzemocy?, uczniowie odpowiadali w 
następujący sposób: 

• być uważnym, nie nawiązywać kontaktów z nieznajomymi, 

• chronić swoje dane osobowe, 

• ignorując ją, 

• powiadamiając rodziców bądź znajomych, 

• zgłaszając nauczycielowi, 

• zgłaszając policji, 

• zgłaszać administratorom portali bądź stron internetowych, 

• pomóc osobie w takiej sytuacji, 

• zablokować dostęp do Internetu bądź kont internetowych.  
 

Uczniowie w wypadku doświadczenia cyberprzemocy w pierwszej kolejności zgłosiliby się do rodziców 
(62,0% wskazań), kolegów/koleżanek (31,0%) oraz policji (28,9%). 

Rysunek 111. Do kogo zwróciłbyś /zwróciłabyś się o pomoc w przypadku, gdybyś stał /-a się ofiarą 
cyberprzemocy? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

źródło: badanie własne 
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Badanych poproszono o wymienienie nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają 
pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. Do najczęściej wymienianych należały: 

• helpine, 

• policja, 

• telefon zaufania, 

• niebieska linia, 

• facebook, 

• Gadu Gadu, 

• administrator konkretnego portalu lub strony. 

Połowa uczniów nie miała świadomości jakiego rodzaju organizacje oferują tego typu pomoc.  

 

PODSUMOWANIE I PORÓWANIE Z POPRZEDNIMI DIAGNOZAMI 
 

DIAGNOZA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW JASŁA 

W badaniu z dorosłymi mieszkańcami Jasła wzięło udział 554 respondentów. Charakterystyka grupy 
badawczej prezentuje się następująco: 

Płeć: 

• 50,2% kobiety, 

• 49,8% mężczyźni.  
 

Kategoria wiekowa: 

• 18-24 lata (11,5%), 

• 25-34 lata (22,0%), 

• 35-44 lata (26,8%), 

• 45-54 lata (20,1%), 

• 55-64 lata (14,1%). 
 

Wykształcenie: 

• średnie lub policealne (38,8%), 

• zawodowe (35,0%), 

• co piąty zadeklarował wykształcenie wyższe, 

• do 3% podstawowe i gimnazjalne. 
 

Badani to zazwyczaj robotnicy/pracownicy fizyczni (31,0%), przedsiębiorcy/rzemieślnicy (16,5%) oraz 
rolnicy (8,4%). 75,5% badanych posiada stałą umowę o pracę, 7,1% wskazało na brak dochodów, 5,5% 
umowę o pracę na czas określony, 4,9% prowadzi gospodarstwo domowe, z zasiłku z pomocy 
społecznej/urzędu pracy korzysta 4,4% a 2,6% podejmuje pracę na umowę dzieło lub zlecenie.  

Najczęściej w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) są 3 osoby (38,3%), 4 osoby (25,5%) 
oraz 2 osoby u co piątego badanego. 1 osobowe gospodarstwa to 8,8% przypadków a najliczniejsze bo 
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powyżej 4 osób 7,3%. 39,9% badanych nie posiada dzieci, jedno dziecko ma 32,8% ankietowanych, 
dwójkę dzieci 22,0% a trójkę 4,8%. Powyżej 3 dzieci posiada tylko 0,5%.  

Do najczęściej wskazywanych przez respondentów ograniczeń rozwojowych miasta Jasło należą: 

• Bezrobocie (brak pracy, brak ofert dla osób wyżej wykwalifikowanych); 

• Alkoholizm; 

• Słabo rozwinięta sieć dróg (i zniszczone drogi/wyeksploatowane); 

• Emigracja zarobkowa/odpływ ludności. 
 
W Diagnozie z roku 2012 dorosłych mieszkańców miasta Jasło zapytano o podstawowe problemy 
miasta, jako jedne z najistotniejszych wskazano również bezrobocie (74,0%) i alkoholizm (55,0% 
odpowiedzi). Tematyka ta wydaje się dla mieszkańców Jasła nadal aktualna zarówno w zakresie 
czynników hamujących rozwój miasta jak i jej problemów.  
 
PRZEMOC 

Gwałt, pobicie oraz ograniczenie dostępu do jedzenia dla respondentów najczęściej wskazywane są 
jako przemoc fizyczna (średni powyżej 95% wskazań), 88,8% wskazało tu jeszcze na groźby użycia siły 
a 74,6% zamykanie kogoś w pokoju. Najmniej respondenci byli zdecydowani co do klapsa danego 
dziecku w przypadku złego zachowania, tu 41,1% określiło to jako przemoc fizyczną, 38,0% zaprzeczyło 
a 20,5% było niezdecydowanych w tej kwestii.  

Najbardziej skrajnym przejawami przemocy psychicznej dla 98,4% ankietowanych były groźby 
pozbawienia środków do życia oraz dla 96,5% szantaż emocjonalny. Nakłanianie kogoś by postąpił 
zgodnie z jego wolą wskazało 88,8% ankietowanych, wywieranie presji 84,8% a rzucanie obelg na kogoś 
82,1%. Najbardziej podzielone zdania respondenci mieli w kwestii krzyczenia na kogoś – 49,9% 
potwierdziło, że jest to przemoc psychiczna, 31,3% było przeciwnego zdania a 18,8% uznało, że to 
zależy od okoliczności. 

Prawie 40% respondentów dostrzegło w mieście Jasło formy przemocy jak przemoc fizyczna  
i psychiczna, 41,3% nie zaobserwowało tego zjawiska a niezdecydowanych w tej kwestii było 21,2%. 
W Diagnozie z roku 2012 odpowiedzi respondentów były zbliżone – 30,% z nich dostrzegło przejawy 
przemocy fizycznej bądź psychicznej, 70,0% nie zaobserwowało takich zdarzeń, nikt nie był 
niezdecydowany w tej kwestii. Wzrost o 10,0% przekonania mieszkańców  Jasła o występowaniu tego 
zjawiska nasuwa wnioski o coraz większej świadomości, wiedzy na temat przemocy i jej przejawach 
oraz nasilania się w mniemaniu respondentów tych problemów. 

W obecnym badaniu przemoc którą zaobserwowali respondenci dotyczyła zazwyczaj mężczyzn–  
w 40,0% przypadków, kobiet w 27,3% a dzieci w 25,3% przypadków. Co czwarty badany doświadczył 
przemocy a 18,0% zaobserwowało przemoc wobec osoby starszej. Zaobserwowana przemoc  
w otoczeniu ankietowanych zdarza się zazwyczaj czasami (47,8% odpowiedzi), notorycznie obserwuje 
ją 24,9% respondentów.  

69,5% uczestników badania zadeklarowało, że nigdy nie zdarzyło im się stracić panowania nad sobą, 
14,6% przyznało się, że zwymyślało kogoś, 8,3% ukarało za złe postępowanie a 4,7% dało komuś  
w skórę. Sytuacje tego typu zdarzały się respondentom najczęściej czasami (46,3% wskazań), raz – 
33,3% odpowiedzi, 16,7% zadeklarowało, że już się nie zdarzają. Notorycznie przydarzało się to tylko 
1,9% ankietowanych. 

Respondenci kiedy tracą panowanie nad sobą zazwyczaj wobec własnych dzieci–34,6% wskazań, 
innych osób–19,8%, znajomych–18,5% oraz innych krewnych–18,5% odpowiedzi.  
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Najczęściej respondenci zostali zwymyślani–w 17,5% przypadków, straszeni–w 9,2% przypadków  
i przymuszeni do zrobienia czegoś nie po ich myśli (4,2% wskazań). 70,8% nie wskazało żadnej z tych 
możliwości. Sytuacje takie nie zdarzają się już 38,1% ankietowanych, zdarzyły się raz 34,8%, czasami 
21,9%, notorycznie 3,2% razy, 1,9% nie potrafiło określić ile razy takie sytuacje miały miejsce.  

Do osób, które dopuszczały się takich zachowań wobec respondenta najczęściej należały inne osoby 
(34,2%), znajomi (29,7%), inni krewni (14,8%) oraz małżonek/małżonka bądź partner/partnerka, 5,2% 
przypadków to rodzice a tylko 1,9% własne dzieci. Do wymienianych innych osób należeli zazwyczaj 
obcy ludzie, sąsiedzi, pracodawca, kierowcy oraz współpracownicy.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło oceniany jest głównie jako raczej bezpieczny (65,4% 
odpowiedzi), 13,2% wskazało, że jest raczej niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie 2,9% a jako bardzo 
bezpieczny 18,5%. 

67,4% badanych spożywa alkohol. Najczęściej respondenci spożywają alkohol kilka razy w miesiącu 
(40,2%), kilka razy w roku (31,5%) oraz kilka razy w tygodniu (16,0% odpowiedzi). Codziennie spożywa 
alkohol 7,1% a 5,2% nie potrafiło się określić w tej kwestii. 64,1% ankietowanych jest przekonana, że 
alkohol nie ma wpływu na jego relacje z otoczeniem, 14,9% nie potrafiło określić się w tej kwestii, 
13,3% popada w konflikty z rodziną. Po 2,7% badanych ma problemy w pracy, popada w konflikty ze 
znajomymi lub konflikty z prawem. Średnio co piąty badany posiada w swoim otoczeniu osoby 
uzależnione od alkoholu. 

NARKOTYKI/SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

7,1% ankietowanych przyznało się do zażywania narkotyków/substancji psychoaktywnych. Osoby 
zażywające substancje psychoaktywne najczęściej zażywają je kilka razy w roku, kilka razy w miesiącu 
15,4% a 35,9% badanych nie potrafiło określić jak często. Z diagnozy z roku 2012 w której dwa razy 
więcej respondentów bo 14,0% przyznało, że zażywa narkotyki wynika, że skala problemu do obecnego 
roku (2017) zmniejszyła się. 

Zdaniem 51,3% ankietowanych zażywanie narkotyków nie na wpływu na ich relacje z otoczeniem.  
15,4% przyznało, że popada w konflikty z rodziną, 25,6% było niezdecydowanych w tej kwestii, a 7,7% 
popada w konflikty ze znajomymi. 9,3% zaobserwowało w swoim otoczeniu osobę uzależnioną od 
narkotyków, 14,5% nie miało tej pewności a 76,2% zaprzeczyło. W Diagnozie z roku 2012 dorosłych 
mieszkańców Jasła – 31,0% ankietowanych zna osoby uzależnione od narkotyków, jest to  
o 21,7% więcej niż w momencie przeprowadzania obecnej diagnozy, można wnioskować  
o zmniejszaniu się skali problemu, jego umiarkowanej ważności w kategorii problemów społecznych 
lub niskiej świadomości mieszkańców w zakresie rozpoznawania tego zjawiska. 

PAPIEROSY 

Z przeprowadzonej obecnie diagnozy wynika, ze 39,6% respondentów pali papierosy. Respondenci 
palący papierosy zazwyczaj wydają na nie miesięcznie więcej niż 100 zł (54,7%)  bądź od 50 do 100 zł 
(28,7% wskazań). 54,9% ankietowanych posiada w swoim otoczeniu osoby palące nikotynę a 9,9% 
ankietowanych posiada w najbliższym otoczeniu osoby uzależnione od hazardu. 

Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
uzależnień w Jaśle? Respondenci najczęściej odpowiadali, że powinny to być: 
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• Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (pomoc 
psychologiczna, prawna, materialna) (48,2% wskazań); 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
(43,0%); 

• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień (40,1%). 

 

RYNEK PRACY 

Do głównych barier przed podjęciem pracy w Jaśle należy głównie: brak miejsc pracy (46,9% wskazań), 
bierność osób pozostających bez pracy (35,7% odpowiedzi), brak przygotowania zawodowego (26,5%) 
oraz brak wiedzy i znajomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (26,2% odpowiedzi).  

Zdaniem respondentów no działań na rzecz rozwiązywania problemów osób bezrobotnych w Jaśle 
powinny należeć: 

• organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie lub podniesienie 
kwalifikacji (51,1% odpowiedzi),  

• organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych (38,3% 
odpowiedzi),  

• dofinansowanie samozatrudnienia (35,7%), 

• zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia (35,4% odpowiedzi).  
 

BEZDOMNOŚĆ 

Osoby bezdomne 31,5% uczestników badania widuje dość często, 22,2% wskazało, że dość rzadko  
a 20,5%, że dość często. W ogóle bezdomnych nie widuje 15,4%  10,4% bardzo rzadko. 

Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu 
bezdomności w Jaśle? Respondenci odpowiadali najczęściej, że są to: 

• Zapewnienie noclegu i jednego gorącego posiłku (28,3%); 

• Udzielania wsparcia rzeczowego (np. odzież) (26,2%); 

• Zapewnienie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem (25,3%); 

• Pomoc w zakresie szkolenia zawodowego (21,8% odpowiedzi). 
 

CYBERPRZEMOC 

55,1% uczestników badania spędza 1-2 godzin przed komputerem dziennie, 34,8% od 2 do 4 godzin  
a co dziesiąty powyżej 4 godzin. Zjawisko cyberprzemocy znane jest 50,4% badanym, 13,4% nie ma 
zdania na ten temat a 36,3% nie spotkało się z tym pojęciem. Przemocy w sieci doświadczyło 12,8% 
ankietowanych, 15,8% nie miało zdania w tym zakresie a 71,4% zaprzeczyło. 

Do wymienianych przez respondentów sposobów na przeciwstawienie się zjawisku cyberprzemocy 
należą: 

• Blokada kont; 

• Blokada niechcianych stron; 

• Blokada rodzicielska; 

• Ochrona danych; 
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• Wezwanie policji; 

• Częsta zmian haseł; 

• Ignorowanie obraźliwych treści; 

• Nie mam zdania/Nie wiem; 

• Nie udostępniać treści prywatnych; 

• Odpowiednia edukacja społeczeństwa i najmłodszych (kampanie informacyjne np.  
w szkołach); 

• Kontakt z administratorem serwisu; 

• Świadome korzystanie z portali społecznościowych; 

• Umiejętne korzystanie z Internetu; 

• Zgłaszanie do odpowiednich organizacji; 

• Zgłaszanie takich rzeczy administratorom, odpowiednim organom zajmującym się tą tematyką; 
policji, wychowawcy w szkole; 

• Zwiększenie ilości zabezpieczeń. 
 

W momencie wystąpienia cyberprzemocy 49,5% respondentów przejmuję się i szuka pomocy, 33,3% 
uznaje, że to nic istotnego i ignoruje to. Do innych odczuć należały przede wszystkim niezdecydowanie 
w tej kwestii, brak opinii Inne: brak zdania i brak znajomości zjawiska.  

Na pytanie - Do czego, Twoim zdaniem, może doprowadzić cyberprzemoc? Badani najczęściej 
odpowiadali, że do zjawiska jak: 

• Bezbronność, stres, poniżenie; 

• Złe samopoczucie; 

• Autodestrukcja; 

• Nieszczęście; 

• Choroby psychiczne; 

• Depresja/ załamanie psychiczne; 

• Nerwica, lęki; 

• do kradzieży danych osobowych, kont bankowych; 

• Do nękania, zastraszania; 

• Do ośmieszania i szantażu; 

• Do problemów w życiu prywatnym; 

• Do problemów zdrowotnych; 

• Do przemocy; 

• Do rozsyłania kompromitujących treści prywatnych; 

• Do śmierci osoby która jest pod silną presją; 

• Znam przypadek jak ktoś przez takie coś trafił do szpitala psychiatrycznego; 

• Utraty tożsamości; 

• Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych, dlatego kontroluję Internet w domu i treści 
jakie moje dzieci przeglądają. 

 

7,9% ankietowanych spotkało się z sytuacją, że wykonano i wbrew ich woli zdjęcie lub film, 43,6% nie 
przypominało sobie takiej sytuacji a 48,5% zaprzeczyło. 17,2% ankietowanych zna organizacje i serwisy 
internetowe, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. 

Do wymienianych nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji 
zetknięcia się z cyberprzemocą należały: 
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• Niebieska linia, 

• dyżurnet.pl, 

• cybercrime.org.pl, 

• cyberprzemoc.pl, 

• Telefon zaufania, 

• hejtsstop.pl, 

• help line, 

• FDN.pl. 
 

ANKIETA Z RODZICAMI 

 

W badaniu z rodzicami wzięło udział 189 respondentów, 47,5% z nich stanowiły kobiety a 52,5% 
mężczyźni, najwięcej respondentów było  w kategorii wiekowej 35-44 lata (51,9%), 45-54 lata (26,0%) 
oraz 25-34 lata (14,9%), najczęściej posiadali wykształcenie średnie lub policealne (44,8%) oraz 
zawodowe (30,9%), co piąty zadeklarował wykształcenie wyższe a do 1,1% podstawowe i gimnazjalne. 
Badani to zazwyczaj robotnicy/pracownicy fizyczni (29,3%), przedsiębiorcy/rzemieślnicy (20,4%) oraz 
rolnicy (10,5%). 

79,0% ankietowanych posiada stałą umowę o pracę, 6,1% prowadzi gospodarstwo domowe, 5,5% ma 
umowę o pracę na czas określony, 4,4% podejmuje pracę na umowę dzieło lub zlecenie, 2,8% korzysta  
z zasiłku z pomocy społecznej/urzędu pracy a 2,2% wykazuje brak dochodów. 

Najczęściej w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) są 4 osoby (39,8%) oraz 3 osoby 
(37,0%). Jedno dziecko posiada 46,4% respondentów, dwójkę dzieci 40,9% a trójkę 12,2%. Powyżej 
trójki dzieci posiada tylko 0,5%.  

PRZEMOC 

Pobicie, gwałt, oraz ograniczenie dostępu do jedzenia dla respondentów najczęściej wskazywane są 
jako przemoc fizyczna (średni powyżej 95% wskazań), 87,4% wskazało tu jeszcze na groźby użycia siły  
i 67,6% zamykanie kogoś w pokoju. Najmniej respondenci byli zdecydowani co do klapsa danego 
dziecku w przypadku złego zachowania, tu 29,1% określiło to jako przemoc fizyczną, 34,1% zaprzeczyło 
a 36,8% było niezdecydowanych w tej kwestii.  

Jako przejawami przemocy psychicznej dla 97,3% ankietowanych były groźby pozbawienia środków do 
życia oraz dla 94,5% szantaż emocjonalny. Nakłanianie kogoś by postąpił zgodnie z naszą wolą wybrało 
90,1% badanych, wywieranie presji 85,2% a rzucanie obelg na kogoś 84,1%. Najbardziej podzielone 
zdania respondenci mieli w kwestii krzyczenia na kogoś – 44,5% uznało, że jest to przemoc psychiczna, 
29,7% było przeciwnego zdania a 25,8% uznało, że to zależy od okoliczności. Nieznacznie ponad 40% 
respondentów dostrzegło w mieście Jasło formy przemocy jak przemoc fizyczna i psychiczna, 35,2% 
nie zaobserwowało tego zjawiska a niezdecydowanych w tej kwestii było 24,7%. Przemoc którą 
zaobserwowali rodzice dotyczyła zazwyczaj mężczyzn – w 43,8% przypadków, kobiet w 24,6% a dzieci 
w 17,8% przypadków. 17,8% ankietowanych doświadczyło przemocy a 16,4% zaobserwowało przemoc 
wobec osoby starszej. 

Zaobserwowana przemoc w otoczeniu ankietowanych zdarza się czasami w 42,5% przypadków, 
zdarzyła się raz w 23,3% przypadków, już się nie zdarza w 15,1%, notorycznie w 15,0% a 4,1% badanych 
odznaczyło odpowiedź trudno powiedzieć. 73,5% respondentów zadeklarowało, że nigdy nie zdarzyło 
im się stracić panowania nad sobą, 9,5% przyznało się, że zwymyślało kogoś, 6,3% ukarało za złe 
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postępowanie a 4,8% dało komuś w skórę. Sytuacje takie zdarzały się badanym czasami (48,8% 
odpowiedzi), raz (37,2% odpowiedzi), nie zdarza się 11,6% ankietowanym, niezdecydowanych było 
2,4%.  

Sytuacje takie miały miejsce zazwyczaj wobec dzieci respondentów – 58,% odpowiedzi, innych osób – 
co piąte wskazanie oraz znajomych – 7,0% wskazań. Do innych osób należeli: rodzice, obce osoby  
i kierowcy. 11,6% ankietowanych zostało zwymyślanych, 3,7% straszonych, 3,2% przymuszeni do 
zrobienia czegoś nie po ich myśli, 2,1% nękani a 1,1% upokarzanych publicznie. 76,7% nie doświadczyło 
żadnej z tych sytuacji. Sytuacje takie nie przydarzają się już 45,0% respondentom, zdarzyły się raz 34,% 
a czasami 18,0%. Notorycznie doświadczyło tylko 1,0% a określić się w tej kwestii nie mogło 2,0%. 
Respondenci doświadczali sytuacji tego typu najczęściej od innych osób– 48,6% (obcych osób, pijanych 
ludzi, sąsiadów, pracodawców, kierowców), 24,3% od znajomych, 21,6% od partnerów bądź 
współmałżonków.  

BEZPIECZEŃSTWO 

Rodzice oceniają poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło jako raczej bezpiecznie w 55,1% przypadków, 
bardzo bezpiecznie w 16,9%, raczej niebezpiecznie w 21,7%, a bardzo niebezpiecznie 6,3%.  

ALKOHOL 

63,0% rodziców przyznało, że spożywa alkohol. Napoje zawierające alkohol rodzice spożywają 
zazwyczaj kilka razy w miesiącu (40,4% odpowiedzi), kilka razy w roku w 33,3%, kilka razy w tygodniu 
w 11,4%. 66,7% ankietowanych uznało, że spożywanie alkoholu nie ma większego wpływu na relacje  
z otoczeniem, 14,9% uznało, że nie wie/trudno powiedzieć, 11,4% popada w konflikty z rodziną, 3,5% 
ma problemy w pracy a 3,5% popada w konflikty ze znajomymi. Co piąty badany ma w swoim otoczeniu 
osobę uzależnioną  od alkoholu, 56,9% nie ma, a 22,7% nie wie czy taka sytuacja ma miejsce. 

NARKOTYKI/SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

5,3% rodziców przyznało, że zażywa narkotyki/substancje psychoaktywne. 40,0% z nich nie potrafiło 
określić jak często je zażywa, również 40,0% zażywa je kilka razy w roku, co piąty kilka razy w miesiącu. 
Połowa badanych nie potrafiła określić czy zażywanie narkotyków wpływa na ich relacje z otoczeniem, 
40,0% uznało, że nie ma to większego wpływu a 10,0% popadło w konflikty z prawem. Tylko 9,4% 
ankietowanych ma w swoim najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną od narkotyków, 16,0% nie było 
pewnych a zaprzeczyło 74,6%. 

PAPIEROSY 

34,8% ankietowanych rodziców pali papierosy. 69,8% palących respondentów wydaje na papierosy 
więcej niż 100zł, 17,5% od 51 do 100 złotych a 11,1% od 11 do 50 złotych. Tylko 1,6% wydało do 10 
złotych. 69,8% palących respondentów wydaje na papierosy więcej niż 100zł, 17,5% od 51 do 100 
złotych a 11,1% od 11 do 50 złotych. Tylko 1,6% wydało do 10 złotych. 45,4% zaobserwowało w swoim 
otoczeniu osoby uzależnione od  nikotyny. 

Prawie co dziesiąty badany ma w swoim otoczeniu osobę uzależnioną od hazardu. 

STAN ZASOBÓ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

33,7% ankietowanych zna ofertę miasta skierowana do osób uzależnionych (konsultacje, pomoc 
terapeutyczna). Na pytanie - Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania 
problemu uzależnień w Jaśle?, ankietowani zazwyczaj wskazywali prowadzenie działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (49,2% odpowiedzi), 
udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (pomoc psychologiczna, 
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prawna, materialna) (47,6% odpowiedzi) oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (34,4%). 

RYNEK PRACY 

Dla rodziców do głównych barier podjęcia pracy w Jaśle należą głównie: brak miejsc pracy (42,3%), 
bierność osób pozostających bez pracy (34,9% odpowiedzi) oraz brak przygotowania zawodowego 
(27,5% wskazań). Do działań jakie należałoby podjąć na rzecz rozwiązywania problemów osób 
bezrobotnych w Jaśle należały: 

• Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji 
(49,2% odpowiedzi); 

• Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych (47,1%); 

• Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia (37,0%). 
 
BEZDOMNOŚĆ 
 

30,9% ankietowanych rodziców widuje w Jaśle dość często osoby bezdomne, rzadko 28,2% z nich, 
bardzo często 16,6% , w ogóle 13,8% a bardzo rzadko 10,5%. 

Do działań jakie należałoby podjąć na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Jaśle należały: 

• Zapewnienie noclegu i jednego gorącego posiłku (30,7% odpowiedzi); 

• Udzielania wsparcia rzeczowego (np. odzież) (27,5% wskazań); 

• Pomoc w zakresie uzyskania prawa do lokali mieszkalnych (22,8%); 

• Pomoc w zakresie szkolenia zawodowego (22,2%); 

• Zapewnienie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem (21,2% wskazań). 
 

CYBERPRZEMOC 

Respondenci najczęściej spędzają od 1 do 2 godzin dziennie korzystając z Internetu. 43,1% badanych 
zna zjawisko cyberprzemocy. 6,6%  ankietowanych doświadczyło przemocy w sieci. 

Do cyberprzemocy jaka dotknęła badanych należała najczęściej: 

• wulgaryzmy stosowane względem respondenta (50,0%); 

• włamania/kradzież kont (25,0%); 

• ośmieszanie (16,6%); 

• rozsyłanie treści prywatnych (16,6%); 

• szantaż (8,3%).  
 

Do wskazanych przez respondentów sposobów na przeciwstawienie się zjawisku cyberprzemocy 
należały:  

• ochrona danych osobowych; 

• przeciwstawienie się temu zjawisku; 

• zgłoszenie administratorowi, policji, odpowiednim służbom; 

• brak zdania w tym zakresie. 
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55,2% w przypadku cyberprzemocy przejmuję się i szuka pomocy, 23,2% uznaje je za coś nieistotnego, 
ignoruje ją, 17,7% wskazało odpowiedź inne (brak zdania w tym zakresie) a 3,9% nie ma nic przeciwko 
temu zjawisku. 

Zdaniem badanych zjawisko cyberprzemocy może doprowadzić głównie do: 

• Bezbronności; 

• Złego samopoczucia; 

• Nieszczęścia; 

• Depresja/ załamania psychicznego; 

• Kradzieży danych osobowych; 

• Do nękania 

• Do  szantażu. 
 

Tylko 3,3% ankietowanych rodziców doświadczyło sytuacji, w której wbrew ich woli wykonano zdjęcie 
lub film. 16,6% badanych zna organizacje i serwisy internetowe, które udzielają pomocy w sytuacji 
zetknięcia się z cyberprzemocą. 

Do  nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się  
z cyberprzemocą zdaniem badanych należą: 

• Niebieska linia; 

• dyżurnet.pl; 

• Telefon zaufania 

• helpline. 
 

JASŁO BADANIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

W badaniu z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych wzięło udział 45,8% 
chłopców i 54,2% dziewczyn. 34,0% ankietowych uczniów uczęszcza do szkoły podstawowej, 28,8% do 
gimnazjum a 37,2% do szkoły ponadgimnazjalnej. 72,5% ankietowanych uczniów mieszka w Jaśle  
a 27,5% jest z okolic Jasła.  

82,3% badanych uczniów wychowuje się w pełnej rodzinie, 7,1% w rozbitej, niepełnej czasowo 5,3%, 
2,7% rodzinie niepełnej biologicznie a 2,6% w osieroconej. 18,7% ankietowanych uczniów mieszka  
z dziadkami lub innymi członkami dalszej rodziny. 

Praktycznie każdego dnia uczniowie najczęściej korzystają z Internetu (89,0% przypadków) oraz grają 
w gry komputerowe (24,2% wskazań). Raz  tygodniu chodzą na zajęcia sportowe (29,9%) oraz grają na 
automatach (25,9%). 

Uczniowie zostali poproszeni o wskazanie ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięli udział  
w poszczególnych zdarzeniach, odpowiedzi kształtowały się następująco: 

• Bójka: ani razu- 72,0% wskazań, 1-2 razy-16,6%, powyżej 40-1,6% odpowiedzi; 

• Wypadek lub zranienie: ani razu- 49,5% wskazań, 1-2 razy-24,7%, powyżej 40-2,3% 
odpowiedzi; 

• Problemy i nieporozumienia z rodzicami: ani razu- 35,3% wskazań, 1-2 razy–21,4%, powyżej 40 
– 8,0% odpowiedzi; 
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• Problemy i nieporozumienia z przyjaciółmi: ani razu- 29,7% wskazań, 1-2 razy – 29,6%, powyżej 
40 – 4,7% odpowiedzi; 

• Nie przygotowałem/łam się do lekcji: ani razu- 25,5% wskazań, 1-2 razy–17,3%, powyżej 40– 
12,6% odpowiedzi; 

• Byłem/am ofiarą kradzieży lub napadu: ani razu- 91,8% wskazań, 1-2 razy –6,7%, powyżej 40 –
0,3% odpowiedzi; 

• Miałem/am problemy z policją: ani razu- 90,6% wskazań, 1-2 razy–7,5%, powyżej 40 – 0,2% 
odpowiedzi; 

• Byłem/am w szpitalu lub wzywano do mnie karetkę: ani razu- 76,9% wskazań, 1-2 razy –16,7%, 
powyżej 40 – 0,6% odpowiedzi; 

• Uderzyłem/am nauczyciela: ani razu-97,7% wskazań, 1-2 razy–1,3%, powyżej 40–0,0% 
odpowiedzi; 

• Uderzyłem/am rodzica: ani razu-96,6% wskazań, 1-2 razy –1,9%, powyżej 40–0,6% odpowiedzi; 

• Zraniłem/am kogoś tak, że wymagał pomocy lekarza lub pielęgniarki: ani razu- 93,8% wskazań, 
1-2 razy –4,5%, powyżej 40 – 0,5% odpowiedzi; 

• Zabrałem/am coś innej osobie, co nie należało do mnie: ani razu 87,8% wskazań, 1-2 razy – 
8,9%, powyżej 40 – 0,6% odpowiedzi; 

• Wyniosłem/am coś ze sklepu bez płacenia: ani razu 94,7% wskazań, 1-2 razy–4,1%, powyżej 40 
– 0,4% odpowiedzi; 

• Podpaliłem/am coś należącego do innej osoby: ani razu 97,6% wskazań, 1-2 razy–1,3% , 
powyżej 40 –0,5% odpowiedzi; 

• Zniszczyłem/am coś należącego do szkoły: ani razu 91,3% wskazań, 1-2 razy –6,1%, powyżej 40 
–0,6% odpowiedzi. 

 
 
SPOŻYWANIE ALKOHOLU 
 
58,4% ankietowanych uczniów nigdy nie piło alkoholu, co piąty w przeciągu 1-7 dni, 3,7% 8-14 dni 
temu, 5,3% - miesiąc do roku a 4,5% dawniej niż rok temu. W podziale na rodzaj szkoły deklaracja 
spożycia alkoholu kształtowała się następująco: 
 

• Szkoła podstawowa- 11,1% uczniów piło już alkohol, 

• Gimnazjum - 32,1% uczniów również piło już alkohol, 

• Szkoła Ponadgimnazjalna – 74,6% zadeklarowało że piło alkohol. 
 
W dotychczas przeprowadzonych diagnozach zagrożeń społecznych i uzależnień od środków 
psychoaktywnych dla miasta Jasło odpowiedzi kształtowały się w zbieżny sposób: 
 

• W Diagnozie z 2012 roku - 12,0% uczniów szkoły podstawowej, 52,0% gimnazjum i 68,0% 
ponadgimnazjalnej szkoły zadeklarowało, że już spożywało alkohol. 

• W Diagnozie z 2015 roku - według przeprowadzonego badania 18,0% uczniów szkoły 
podstawowej miało już styczność z alkoholem, 34,0% gimnazjalistów i 76,0% uczniów szkoły  
ponadgimnazjalnej.  

 
Można wywnioskować, że zwiększenie częstotliwości sięgania po alkohol przez młodych ludzi 
niezmiennie zależne jest od ich wieku, im starszy uczeń tym częściej inicjacje spożycia tej używki ma 
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już za sobą. Do najczęściej wybieranego alkoholu należało piwo (19,8%) oraz wódka (14,2%). W 
podziale na rodzaj szkoły rodzaj wybieranego alkoholu kształtował się w podobny sposób: 

• Szkoła podstawowa- Piwo (7,4%), Wódka – 1,5%; 

• Gimnazjum – Piwo (18,2%), Wódka – 5,7%; 

• Szkoła Ponadgimnazjalna – Piwo (20,6%), Wódka – 31,4%. 
 

W ciągu ostatnich 30 dni uczniowie najczęściej zakupili piwo powyżej 20 razy (1,3%), 10-19 razy (1,8%) 
a 6-9 razy 2,6%. Wino w ciągu ostatnich 30 dni powyżej 20 razy (0,7%), 10-19 razy (0,1%) a 6-9 razy 
0,4% badanych. W podziale na rodzaj szkoły rodzaj częstotliwość zakupu alkoholu w ciągu ostatnich 30 
dni kształtował się następujący sposób: 

• Szkoła podstawowa- Piwo (1-2 razy-2,2%), Wino (1-2 razy-0,6%), Wódka  (1-2 razy-0,3%), 

• Gimnazjum – Piwo (1,2 razy -5,7%), Wino (1,2 razy–2,0%), Wódka (1-2 razy- 3,4%), 

• Szkoła Ponadgimnazjalna–Piwo (21,2%), Wino (1,2 razy-12,8%), Wódka–(1-2 razy-19,9%). 
 

W diagnozie z roku 2015 spożycie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni zadeklarowało: 

• 26,0% uczniów szkoły podstawowej, 

• 60,0% uczniów gimnazjum, 

• 88,0% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 
 

Najpopularniejsze alkohole niezmiennie od 2015 roku to piwo, wódka i wino, uczniowie sięgają po nie 
najczęściej.  

Objawy jak: trudność z poruszaniem się, trudność z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń 
uczniowie kiedykolwiek w życiu mieli zazwyczaj od 1 do 2 razy (10,4%), w ostatnim roku (10,1%),  
w ostatnich 30 dniach (6,1% badanych). Uczniowie swój pierwszy alkohol wypijali najczęściej w wieku 
16 lub więcej były to: piwo (14,3%), wino (15,5%), wódka (17,7%) oraz napoje alkoholowe (drinki) -
16,6% badanych.  

Swój ostatni alkohol uczniowie najczęściej spożyli w domu (11,5%), w cudzym domu (10,6%) oraz na 
dyskotece (6,2%). W podziale na rodzaj szkoły wygląda to następująco: 

• Szkoła podstawowa – najczęściej spożycie alkoholu  w domu, 4,6% ankietowanych uczniów; 

• Gimnazjum – najczęściej spożycie alkoholu w cudzym domu, 12,2% ankietowanych uczniów; 

• Szkoła ponadgimnazjalna – najczęściej spożycie alkoholu w domu, 21,5% ankietowanych 
uczniów.  
 

Badani po raz pierwszy najczęściej upili się w wieku 16 lat lub więcej – 13,4% a 15 lat – 4,5%.  

Uczniowie po wypiciu alkoholu najczęściej szkodą sobie na zdrowiu (24,0% bardzo prawdopodobne), 
są otwarci wobec innych (17,4%), mają kaca (14,9%) oraz czują się zrelaksowani (13,2% bardzo 
prawdopodobne).  

Pod wpływem alkoholu uczniowie: 

• brali udział w bójce - więcej niż 40 razy w 0,7% przypadków, 1-2 razy w 3,7%,  

• ulegli wypadkowi - powyżej 40 razy w 0,4%, 1-2 razy w 2,8%, 

• mieli poważne problemy z rodzicami - powyżej 40 razy w 0,6%, 1-2 razy w 5,4%, 

• mieli poważne problemy z przyjaciółmi  - powyżej 40 razy w 0,5%, 1-2 razy w 6,5%, 
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• zaniedbali obowiązki szkolne - powyżej 40 razy w 0,5%, 1-2 razy w 6,1%, 

• byli ofiarą rabunku lub kradzieży- powyżej 40 razy w 0,2%, 1-2 razy w 2,8%, 

• byli w szpitalu lub wzywano do nich karetkę - powyżej 40 razy w 0,4%, 1-2 razy w 2,9%. 
 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 

31,9% uczniów nie wie czy trudno byłoby im zdobyć marihuanę lub haszysz, 26,5% uznało, że byłoby 
to niemożliwe, 13,6% uznało to za dość łatwe a 9,6% jako bardzo trudne. Dla uczniów szkoły 
podstawowej zdobycie tej używki jest łatwe w 7,8% przypadków, gimnazjalnej – 25,3% przypadków   
a ponadgimnazjalnej – 34,1% pozytywnych odpowiedzi.  

Według poprzednich diagnoz: 

• Diagnoza z roku 2012 - ogólna dostępność narkotyków według wiedzy uczniów określano jako 
łatwa przez 2,5% uczniów szkoły podstawowej, 17% gimnazjalistów i 14,0% 
ponadgimnazjalnych. 

• Diagnoza z 2015 roku – wiedziało gdzie zakupić narkotyki, 48,0% uczniów szkoły podstawowej, 
48,0% szkoły gimnazjalnej i 51,0% ponadgimnazjalnej. 

 

Uczniowie zostali zapytani - Ile razy zdarzyło Ci się, że zapaliłeś/aś marihuanę lub haszysz?  
W 3 częstotliwościach czasowych: 

• Kiedykolwiek w życiu – tu największy procent uczniów wskazał, że było to od 1 do 2 razy-6,1% 
oraz 3-5 razy – 2,0%. 87,4% uczniów zadeklarowało, że sytuacji takiej nie mieli ani razu.  

• W ostatnim roku-4,7% zapaliło marihuanę lub haszysz, od 1 do 2 razy w 4,7% przypadków, 
90,0% nie miało w ogóle takiej sytuacji w ciągu ostatniego roku. 

• W ostatnich 30 dniach – od 1 do 2 razy przydarzyło się to 2,8% uczniów a 95,3% nie miało w 
ogóle takiej sytuacji w ostatnich 30 dniach.  

 

W podziale na rodzaj szkoły prezentowało się to w następujący sposób: 

• Kiedykolwiek w życiu – marihuanę lub haszysz uczniowie wypalali najczęściej od 1 do 2 razy: 
1,9%, uczniów szkoły podstawowej, 5,7% uczniów gimnazjum, 9,9% szkoły ponadgimnazjalnej; 

• W ostatnim roku – marihuanę lub haszysz uczniowie wypalali najczęściej od 1 do 2 razy: 1,5%, 
uczniów szkoły podstawowej, 4,1% uczniów gimnazjum, 7,9% szkoły ponadgimnazjalnej; 

• W ostatnich 30 dniach – marihuanę lub haszysz uczniowie wypalali najczęściej od 1 do 2 razy: 
0,6%, uczniów szkoły podstawowej, 3,0% uczniów gimnazjum, 4,5% szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Łatwość w zdobyciu poszczególnych narkotyków przez uczniów w podziale na konkretne środki 
psychoaktywne prezentowała się następująco: 

• Amfetamina – niemożliwe dla 43,6% uczniów, dla 10,1% bardzo trudne a dla 7,0% dość łatwe 
i 4,7% bardzo łatwe. Co czwarty uczeń nie miał wiedzy o takiej możliwości; 

• Środki uspokajające - niemożliwe dla 36,7% uczniów, dla 6,9% bardzo trudne a dla 14,0% dość 
łatwe i 10,8% bardzo łatwe. 23,6% nie miało wiedzy o takiej możliwości; 

• Ecstasy- niemożliwe dla 43,5% uczniów, dla 9,5% bardzo trudne a dla 7,3% dość łatwe i 4,3% 
bardzo łatwe. Prawie 30 % odznaczyło odpowiedź nie wiem. 
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Łatwość w zdobyciu poszczególnych narkotyków przez uczniów w podziale na rodzaj szkoły do jakiej 
uczęszczają wygląda następująco: 

• Amfetamina – niemożliwe dla: 65,0% uczniów szkoły podstawowej, 39,5% uczniów gimnazjum 
oraz 28,5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej; 

• Środki uspokajające - niemożliwe dla 58,5% uczniów szkoły podstawowej, 32,4% uczniów 
gimnazjum oraz 21,5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej; 

• Ecstasy- niemożliwe dla 64,7% uczniów szkoły podstawowej, 40,2% uczniów gimnazjum oraz 
28,0% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

4,0% uczniów narkotyki dostało je od znajomych w ich wieku lub młodszym, 2,0% dał je starszy znajomy 
a 2,6% kupiło je od znajomego. Powodem zażycia narkotyków zazwyczaj była ciekawość (6,3%), nuda 
(1,3%) oraz wyróżnienie się w grupie (1,2% odpowiedzi). 

Uczniów zapytano o liczbę zażycia konkretnych narkotyków, odpowiedzi kształtowały się następująco: 

• Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza)- te zażyte przez badanych zazwyczaj były od 1 do 
2 razy (4,2% odpowiedzi), 92,5% nie miało styczności z tymi substancjami; 

• Amfetamina- również najczęściej zażyta była przez uczniów od 1 do 2 razy – 1,6%, 97,8% nie 
miało styczności z tym narkotykiem. 

• LSD lub inne halucynogeny- w życiu uczniów pojawiły się najczęściej od 1 do 2 razy (1,6%), 
97,4% nie miało z nimi styczności.  

• Crack- 99,1% uczniów nie miało styczności z tą używką; 

• Kokaina- próbowana była przez 1,6% uczniów;  

• Relevin - ten środek, nie istniejący narkotyk, celowo umieszczony został w ankiecie w celach 
kontrolnych, jego zażycie zadeklarował 1,0%, podważa to autentyczność deklaracji co najmniej 
1,0% uczniów do ich rzekomej styczności z substancjami psychoaktywnymi; 

• Heroina- według deklaracji uczniów styczność z nią miało 0,9% z nich;  

• GHB (pigułka gwałtu)- ten środek i styczność z nim miało 1,2%.  

• Sterydy anaboliczne- zażyło jak dotychczas 1,2% uczniów.  

• Narkotyki wstrzykiwane za pomocą strzykawki- zażycie ich zadeklarowało 1,8%.   

• Alkohol z lekami – spożyło 3,9% badanych, zazwyczaj od 1 do 2 razy (2,1% odpowiedzi).  
 

W Diagnozie z roku 2015, zapytano uczniów ogólnie czy mieli kontakt ze środkami odurzającymi, 
kontakt z nimi miało: 8,0% uczniów szkoły podstawowej, 13,0% uczniów szkoły gimnazjalnej i 20,0% 
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

W obecnym badaniu uczniów zapytano również o to w jakim wieku zdarzyło im się spróbować po raz 
pierwszy konkretnych substancji psychoaktywnych, Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza) 
zażyto najczęściej po raz pierwszy w wieku 16 lat i więcej (2,6% przypadków), również w tym wieku 
amfetaminę (0,7% przypadków), marihuanę najczęściej w wieku 15 lat (0,3%), podobnie jak ecstasy 
(0,8%). Alkohol z tabletkami to najczęściej  15 lat – 1,1% odpowiedzi. 

PAPIEROSY 

Następny temat dotyczył papierosów, 39,0% ankietowanych uznało, że bardzo łatwo byłoby im zdobyć 
papierosy, 19,8% uznało, że dość łatwo, niemożliwe byłoby to dla 17,1% a trudne i dość trudne dla 
łącznie 11,1%. 36,8% uczniów szkoły podstawowej uznało, że zdobycie przez nich papierosów byłoby 
niemożliwe a 23,9% uznało, że dość łatwe, 10,1% gimnazjalistów uznało to za niemożliwe a 64,% za 
łatwe, za to największy procent uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych uznało, że łatwo im o zdobycie 
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papierosów – 84,0%. Według badania z 2012 roku dostępność papierosów (suma odpowiedzi łatwo  
i raczej łatwo) dla uczniów szkoły podstawowej to 20,0%, gimnazjum - 61,0% a szkoły 
ponadgimnazjalnej - 64,0%.  

65,9% uczniów zadeklarowało, że nigdy nie wypaliło papierosa, od 1 do 2 razy – 10,1%, 3-5 razy – 4,7%, 
6-9 razy – również 4,7%, od 10 do 19 razy – 3,3%, od 20 do 39 razy – 2,8%  badanych a ponad 40 razy 
8,5%. Swoje pierwsze papierosy uczniowie najczęściej wypalali w wieku 16 lat i więcej (9,1%) oraz 14 
lat (6,3%), codziennie zaczął palić największy procent w wieku 16 lat i więcej (5,0%), 90% uczniów nie 
zadeklarowało aby zaczęło palić papierosy na co dzień.  

Do chociaż raz wypalonego papierosa przyznało się 12,4% uczniów szkoły podstawowej, 34,1% 
gimnazjalistów i 52,4% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. W diagnozie z roku 2015 palenie 
papierosów zadeklarowało 13,0% uczniów szkoły podstawowej, 27,0% gimnazjalistów i 49,0% uczniów 
szkoły ponadgimnazjalnej. Można wywnioskować, że zwiększenie częstotliwości sięgania po papierosy 
przez młodych ludzi niezmiennie zależne jest od ich wieku, im starszy uczeń tym częściej inicjacje 
spożycia tej używki ma już za sobą. 

Według wiedzy badanych uczniów: 

• Pali Papierosy – 71,0% znajomych, wszyscy – 4,0%, do 30 osób – 11,9%, do 20 osób -15,1%, do 
10 osób- 40,0%;  

• Pije alkohol – 65,6% znajomych, wszyscy – 11,6%,do 30 osób – 14,2%, do 20 osób -13,8%, do 
10 osób- 26,0%; (dla porównania w diagnozie z 2015 roku po 60,0% w ponadgimnazjalnej  
i 23,0% w gimnazjalnej dla większość, 66,0% nikt w przypadku szkoły podstawowej); 

• Upija się–49,8% znajomych, wszyscy -3,4%, do 30 osób–7,2%, do 20 osób -9,4%, do 10 osób- 
29,8%; 

• Pali marihuanę lub haszysz– 33,1% znajomych, wszyscy–1,1%, do 30 osób–2,4%, do 20 osób -
4,6%, do 10 osób- 25,0%; 

• Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza– 18,6% znajomych, wszyscy–1,0%, do 30 osób – 
1,3%, do 20 osób -1,5%, do 10 osób-14,6%; 

• Zażywa ecstasy – 10,1% znajomych, wszyscy – 0,8%, do 30 osób–1,0%, do 20 osób-0,4%, do 10 
osób- 7,9%; 

• Zażywa substancji wziewnych (np. klej) – 10,2% znajomych, wszyscy–1,2%, do 30 osób–1,3%, 
do 20 osób -1,0%, do 10 osób- 6,7%.  

 

Ankietowanych uczniów zapytano również zażywanie substancji psychoaktywnych wśród ich 
rodzeństwa. Według wiedzy badanych uczniów: 

• Pali Papierosy – 16,1% wskazań na tak; 

• Pije alkohol –27,9% wskazań na tak; 

• Upija się– 6,7% wskazań na tak; 

• Pali marihuanę lub haszysz- 4,1% wskazań na tak; 

• Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza– 2,3% wskazań na tak; 

• Zażywa ecstasy – 1,6% wskazań na tak; 

• Zażywa substancji wziewnych (np. klej) –1,6% wskazań na tak. 
 

ZADOWOLENIE Z KONTAKTÓW Z RODZINĄ 

Uczniów poproszono również o ocenę zadowolenia ich kontaktów z poszczególnymi członkami rodziny 
w skali od 1 do 6. Badani najwyżej oceniali kontakt z matką bądź macochą (60,3%-ocena 6) oraz 
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przyjaciółmi (55,0% - ocena 6), w dalszej kolejności pozytywne oceny dostał kontakt z babcią (51,3% -
ocena 6) oraz ojciec lub ojczym (ocena 47,1%). 

Uciec z domu na dłużej niż jeden dzień przytrafiło się 4,4% uczniów, zazwyczaj był to jeden raz – 2,9% 
przypadków. W przypadku uczniów szkoły podstawowej był to raz – 1,5% odpowiedzi, gimnazjalistów 
również raz – 4,4% jak i  uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2,9% odpowiedzi.  

Myśli samobójcze miało 24,1% ankietowanych, raz–8,3% z nich a 5 razy lub więcej–7,1%. Problem ten 
najczęściej dotykał gimnazjalistów – 10,1% miało takie myśli choć raz a 11,8% więcej niż 5 razy. 

Samookaleczenia próbowało 15,1% uczniów, 5 razy lub więcej 5,0% z nich a raz–4,6% i również jak w 
przypadku myśli samobójczych najczęściej dotykało gimnazjalistów, 7,8% próbowało tego więcej niż 5 
razy. 

 

PRZEMOC 

Uczniowie zostali poproszeni o zdefiniowanie zjawiska przemocy fizycznej. W pierwszej kolejności 
oceniano jako przemoc fizyczną pobicie – 91,2%, gwałt – 89,3%, groźby użycia siły – 62,3%, zamykanie 
kogoś w pokoju i ograniczenie dostępu do jedzenia dostały po 57,0% pozytywnych odpowiedzi. 
Przemoc psychiczna dla uczniów to przede wszystkim szantaż emocjonalny (87,8% wskazań na tak), 
wywieranie presji (73,0%) oraz nakłanianie kogoś by postąpił z jego wolą (70,8% wskazań na tak). 

Respondenci zapytani o to czy doświadczyli poszczególnych elementów przemocy fizycznej 
odpowiadali, że najczęściej było to popychanie, szturchanie itp.–dla 41,7%, groźby użycia siły–dla 
30,5% z nich oraz klaps dany w przypadku złego zachowania–dla 27,8%. Uczniowie za to zapytani o to 
czy doświadczyli poszczególnych elementów przemocy psychicznej odpowiadali, że najczęściej było to: 
krzyczenie na kogoś (dla 54,1% z nich), rzucanie obelg na kogoś (39,4% przypadków), wywieranie presji 
(26,8%) oraz nakłanianie do postępowania z cudzą wolą (23,1% wskazań). Zarówno przejawy przemocy 
fizycznej jak i psychicznej najczęściej dotykały uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
W diagnozie z roku 2012 -  19,0% uczniów szkół podstawowych przyznało się do bycia ofiarą przemocy 
jak 23,0% uczniów szkół gimnazjalnych oraz 10,0% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Zjawisko cyberprzemocy znane jest nieznacznie ponad połowie uczniów (52,3%), 30,8% nie zna tego 
pojęcia a 16,9% nie miało opinii na ten temat. Zna to pojęcie 59,4% ankietowanych ze szkół 
ponadgimnazjalnych, 49,0% gimnazjalistów oraz 47,1% uczniów szkół podstawowych.  

Przemocy w sieci (np. w postaci wyzywania, poniżania, zastraszania, ośmieszania, etc.) doświadczyło 
19,9% ankietowanych uczniów, było to 14,6% uczniów ze szkoły podstawowej, 22,6% gimnazjalistów  
i 22,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Do najczęściej spotykanej przez uczniów przemocy w sieci były: wulgaryzmy stosowane wobec nich 
(dla 60,8%), ośmieszanie (dla 38,7%), poniżanie (dla 34,2%) oraz rozsyłanie kompromitując materiałów 
(zdjęć, filmów itp.) dla 21,1%. 44,9% badanych w przypadku doświadczenia cyberprzemocy przejmuje 
się i szuka pomocy, 42,6% ignoruje to zjawisko uznając je za nieistotne. Uczniowie zazwyczaj reagują 
na cyberprzemoc ignorując ją lub informując o tym rodzinę i przyjaciół. Również za stosowne uznają  
przekazanie tego odpowiednim służbom. Rzadziej odpowiadają w podobny sposób. 

Na pytanie - Jak można, Twoim zdaniem, przeciwstawić się cyberprzemocy?, uczniowie odpowiadali  
w następujący sposób: 

• być uważnym, nie nawiązywać kontaktów z nieznajomymi, 

• chronić swoje dane osobowe, 
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• ignorując ją, 

• powiadamiając rodziców bądź znajomych, 

• zgłaszając nauczycielowi, 

• zgłaszając policji, 

• zgłaszać administratorom portali bądź stron internetowych, 

• pomóc osobie w takiej sytuacji, 

• zablokować dostęp do Internetu bądź kont internetowych.  
 

Uczniowie w wypadku doświadczenia cyberprzemocy w pierwszej kolejności zgłosiliby się do rodziców 
(62,0% wskazań), kolegów/koleżanek (31,0%) oraz policji (28,9%). 

Badanych poproszono o wymienienie nazw organizacji i serwisów internetowych, które udzielają 
pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. Do najczęściej wymienianych należały: 

• helpine, 

• policja, 

• telefon zaufania, 

• niebieska linia, 

• facebook, 

• Gadu Gadu, 

• administrator konkretnego portalu lub strony. 
 

Połowa uczniów nie miała świadomości jakiego rodzaju organizacje oferują tego typu pomoc.  

Zestawiając wyniki badań z zbieżnymi badaniami w miastach o podobnej wielkości posłużono się 
dwoma raportami: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla miasta Kwidzyn, 
Rada Gminy Kwidzyn, rok 2015 oraz Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2009, 
Diagnoza problemu narkomanii na terenie Cieszyna: 

1. W badaniu ankietowym na temat „Zagrożenia ucznia” przeprowadzonego wśród dzieci  
i młodzieży z 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów Gminy Kwidzyn zadano respondentom 
pytania mające na celu uzyskanie odpowiedzi na istotne dla diagnozy zagadnienia - według 
stanu na dzień  20.10.2015r,  wyglądało to następująco: 
 

• 14 z 65 uczniów szkół podstawowych paliło papierosy, 18 na 35 uczniów szkół 
gimnazjalnych również paliło już papierosy; 

• Tylko 2 uczniów szkoły podstawowej zadeklarowało spożycie alkoholu, gimnazjaliści 
swoją inicjacje alkoholową przechodzili zazwyczaj między 14 a 16 rokiem życia;  

• 2 z 65 uczniów szkół podstawowych przyznało się do zażywania substancji 
psychoaktywnych oraz  4 z 35 gimnazjalistów; 

• Z narkotykami młodzież najczęściej spotkała się w telewizji oraz szkole, w dalszej 
kolejności na podwórku; 

• Zastraszania doświadczyło 6 uczniów szkoły podstawowej i 11 gimnazjalistów. 
 

2. W raporcie Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2009, Diagnoza problemu 
narkomanii na terenie Cieszyna zamieszczono badanie przeprowadzonym na przełomie 
2008/2009 roku wśród 560 uczniów szkół gimnazjalnych. Wyniki przedstawiały się 
następująco: 
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• Najczęściej używaną substancją psychoaktywną jest marihuana lub haszysz (27,0% 
wskazań); 

• Uczniowie sięgają po substancje psychoaktywne przede wszystkim z ciekawości (23,0% 
przypadków); 

• 29,0% uczniów chociaż raz sięgnęło po alkohol w połączeniu z lekami lub środki 
uspokajające, głównie z powodu ich legalności i braku wiedzy o ich szkodliwości a także 
łatwej dostępności, często nawet w domu rodzinnym. Sytuacja taka sygnalizuje 
potrzebę edukacje zarówno dzieci jak i ich rodziców w zakresie zapobiegania 
narkomanii.  

Wyniki zaczerpnięte z obu badań okazały się analogiczne do otrzymanych w powyższej diagnozie co 
pozwala wysunąć wniosek, że problem uzależnień i doświadczania przemocy wśród dzieci i młodzieży 
jest podobna w miastach o podobnej wielkości. 

REKOMENDACJE 
 

Problemy społeczne miasta Jasło, które uwydatniły się w wyniku przeprowadzonej diagnozy skłaniają 
do sporządzenia określonych rekomendacji dla władz miasta Jasło: 

• Konsultacje społeczne dotyczące rozwiązywania problemów społecznych w mieście; 

• Promocja miasta jako atrakcyjnego ekonomicznie i inwestycyjnie; 

• Aktywizacja osób biernych zawodowo i społecznie; 

• Pomoc w zdobyciu przez mieszkańców Jasła odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i zawodu;  

• Promocja zatrudnienia wśród lokalnych przedsiębiorców oraz stworzenie warunków ku 
powstawaniu kolejnych przedsiębiorstw (dofinansowania i ulgi); 

• Pomoc w  tworzeniu infrastruktury pod nowe przedsiębiorstwa, zarówno pod obiekty jak biura, 
sklepy czy większe zakłady przemysłowo – usługowe (poszerzanie specjalnej strefy 
ekonomicznej, ale także stworzenie warunków lokalowych dla małych i średnich 
przedsiębiorców); 

• Aktywna współpraca przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Jaśle a także wspólne przedsięwzięcia wraz z władzami miasta mające na celu 
podnoszenie kwalifikacji i przyuczanie do zawodu mieszkańców Jasła jako potencjalnych 
pracowników; 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu podnoszenia kwalifikacji mieszkańców 
Jasła, umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zawodowych. 

• Angażowanie osób dysfunkcyjnych w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta, 
stowarzyszeń, dzieci i młodzieży, zwierząt, osób potrzebujących opieki i wsparcia; 

• Edukacja w samoorganizacji i finansów dla rodzin niezaradnych w zakresie rozsądnego 

pożytkowania zasobów finansowych; 

• Podnoszenie świadomości mieszkańców poprzez podejmowanie wspólnych działań, otwarcie 
społeczności na problemy swojego otoczenia, dzięki wspólnym przedsięwzięciom  
i wydarzeniom zarówno społecznym, jak i sportowym, rozrywkowym i kulturalnym; 

• Profilaktyka zdrowia w różnym zakresie, promocja aktywnego stylu życia poprzez organizacje 
imprez sportowych, zajęć i warsztatów; 

• Promocja tradycji lokalnych w zakresie rozrywki i kultury, integracja grup różnego rodzaju 
artystów i twórców, pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych oraz udostępnianie miejsca 
do ich organizacji oraz aktywizowanie społeczności lokalnej w ich współtworzeniu; 

• Modernizacja sieci dróg miejskich i podmiejskich; 
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• Warsztaty rozwoju osobistego kształtujące kompetencje społeczne dla mieszkańców miasta, 
rodziców i uczniów, rozwinięcie umiejętności komunikacji a także profilaktyki przeciw 
przemocy; 

• Profilaktyka dotycząca substancji psychoaktywnych na każdym poziomie nauczania wśród 
dzieci i młodzieży, dostosowana indywidualnie do możliwości uczniów  

• Profilaktyka dotycząca substancji psychoaktywnych skierowana do dorosłych mieszkańców 
miasta Jasło; 

• Propagowanie braku przyzwolenia na patologie; 

• Działania edukacyjne dla rodziców, kadry nauczycielskiej, sprzedawców alkoholu dotyczące 
substancji psychoaktywnych; 

• Zajęcia uświadamiające dla rodziców w zakresie profilaktyki przeciwuzależnieniowej; 

• Wczesna profilaktyka w szkołach dotycząca spożywania substancji psychoaktywnych, 
problematyka skupiona na spożywaniu alkoholu oraz substancji psychoaktywnych określanych 
jako „lekkie”; 

• Warsztaty dotyczące wpływu środków psychoaktywnych na organizm, stosunki społeczne, 
idące za tym zagrożenia dla dorosłych mieszkańców miasta, rodziców oraz dzieci i młodzieży; 

• Warsztaty, zajęcia profilaktyczne dotyczące kompetencji społecznych, umiejętności radzenia 
sobie ze stresem i trudnymi emocjami dla dorosłych mieszkańców miasta, rodziców oraz dzieci 
i młodzieży. 
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wielokrotnego wyboru) ......................................................................................................................... 82 

 

ANKIETA Z DOROSŁYMI MIESZKAŃCAMI  
 

Dzień dobry, nazywam się …………………………………………… i reprezentuję Instytut Badawczy IPC. Na zlecenie miasta 

Jasło realizuję projekt, którego celem jest diagnoza społeczna problemów miasta Jasło. W związku z tym zwracam 

się do P. z prośbą o udział w krótkim sondażu. Gwarantuję całkowitą anonimowość rozmowy. Wyniki wszystkich 

ankiet zostaną opracowane statystycznie i służyć będą celom diagnostycznym. Czy zechce mi Pan/i pomóc? 

Dzień dobry, nazywam się …………………………………………… i reprezentuję Instytut Badawczy IPC. Na zlecenie miasta 
Jasło realizuję projekt, którego celem jest diagnoza społeczna problemów miasta Jasło. W związku z tym zwracam 
się do P. z prośbą o udział w krótkiej ankiecie telefonicznej. Gwarantuję całkowitą anonimowość rozmowy. Wyniki 
wszystkich ankiet zostaną opracowane statystycznie i służyć będą celom diagnostycznym. Czy zechce mi P. 
pomóc? 
 

PODSTAWOWE PROBLEMY SPOŁECZNE 

1. Co Pana/i zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe miasta Jasło? 
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Co Pana/i zdaniem należałoby zmienić w mieście, by uczynić je bardziej przyjazne dla mieszkańców? 
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Jakie problemy społeczne uznaje Pan/i za najistotniejsze w mieście Jasło? 
a. Bezrobocie 
b. Problemy mieszkaniowe 
c. Alkoholizm 
d. Narkomania 
e. Przestępczość 
f. Zubożenie społeczeństwa 
g. Przemoc  
h. Kryzys rodzinny 
i. Kryzys norm moralnych 
j. Zanieczyszczenie środowiska 

 
PRZEMOC 

4. Czym według Pana/i jest przemoc fizyczna? 

 Tak Nie 
To zależy/trudno 

powiedzieć 

Klaps dany dziecku w przypadku złego zachowania □ □ □ 
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Zamykanie kogoś w pokoju  □ □ □ 

Groźby użycia siły □ □ □ 

Gwałt □ □ □ 

Pobicie □ □ □ 

Ograniczenie dostępu do jedzenia □ □ □ 

 
5. Czym według Pana/i jest przemoc psychiczna? 

 Tak Nie 
To zależy/trudno 

powiedzieć 

Krzyczenie na kogoś □ □ □ 

Rzucenie obelgi na kogoś □ □ □ 

Wywieranie presji □ □ □ 

Szantaż emocjonalny □ □ □ 

Nakłanianie kogoś by postąpił zgodnie z naszą wolą.  □ □ □ 

Groźby pozbawiania środków do życia  □ □ □ 

 
6. Czy zaobserwował/ała Pan/i takie formy przemocy w mieście Jasło?  
a. Tak 
b. Nie → przejdź do pytania 7. 
c. Trudno powiedzieć → przejdź do pytania 7. 
6a. Jeśli tak to wobec kogo? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 
a. Mnie samego → jeśli tak to jaka była to forma przemocy?.................................................................................  
b. Dziecka → jeśli tak to jaka była to forma przemocy?.......................................................................................... 
c. Kobiety → jeśli tak to jaka była to forma?........................................................................................................... 
d. Mężczyzny → jeśli tak to jaka była to forma?...................................................................................................... 
e. Osoby starszej → jeśli tak to jaka była to forma?............................................................................................... 
f. Osoby niepełnosprawnej → jeśli tak to jaka była to forma?............................................................................... 
g. Trudno powiedzieć  
 
6 b. Jak często zdarza się Panu/i zaobserwować przemoc w swoim otoczeniu? 
a. Już się nie zdarza 
b. Zdarzyło się raz 
c. Zdarza się czasami 
d. Zdarza się notorycznie 
e. Trudno powiedzieć 

 
7. Czy zdarzyło się Panu/i stracić panowanie nad sobą i: (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 
a. Dać komuś w skórę → jeśli tak, to komu? 
b. Zwymyślać kogoś  
c. Ukarać kogoś za złe postępowanie  
d. Przymusić kogoś siłą do zrobienia czegoś po Pana/i myśli 
e. Straszyć kogoś 
f. Żadne z powyższych → przejdź do pytania 8. 
 
7a. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś z powyższych sytuacji, to jak często się zdarza? 
a. Już się nie zdarza. 
b. Zdarzyło się raz  
c. Zdarza się czasami. 
d. Zdarza się notorycznie.  
e. Trudno powiedzieć. 
 
7b. Wobec kogo najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się Pan/i takich zachowań? 
a. Własne dzieci 
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b. Małżonek/małżonka – partner/partnerka  
c. Rodzice 
d. Inni krewni 
e. Znajomi 
f. Inne osoby, jakie? 
 
8. Czy zdarzyło się Panu/i w przeciągu ostatnich 3 lat, że ktoś: (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 
a. Dał Panu/i w skórę → Jeśli tak, kto to był? 
b. Zwymyślał Pana/ią 
c. Ukarał Pana/ią za złe postępowanie  
d. Przymuszał Pana/ą siłą do zrobienia czegoś nie po Pana/i myśli  
e. Straszył Pana/ią  
f. Nękał Pana/ią w różnych formach  
g. Upokarzał publicznie Pana/ią w różnych formach 
h. Nakłaniał Pana/ią do stosunku bądź innych czynności seksualnych wbrew Pana/i woli 
i. Zastosował inne formy przemocy, jakie? 
j. Żadne z powyższych → przejdź do pytania 9. 
 
8a. Jeśli zdarzyła się Panu/i któraś, bądź któreś z powyższych sytuacji to jak często się ona zdarza, one zdarzają? 
a. Już się nie zdarza. 
b. Zdarzyło się raz  
c. Zdarza się czasami. 
d. Zdarza się notorycznie.  
e. Trudno powiedzieć 
8b. Kto najczęściej dopuszcza się, bądź dopuszczał się takich zachowań wobec Pana/i?  
a. Własne dzieci 
b. Małżonek/małżonka – partner/partnerka  
c. Rodzice 
d. Inni krewni 
e. Znajomi 
f. Inne osoby, jakie? 
 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

 
9. Jak oceniłby,/aby Pan/i poziom bezpieczeństwa w mieście Jasło? 
a. Bardzo bezpiecznie 
b. Raczej bezpiecznie 
c. Raczej niebezpiecznie 
d. Bardzo niebezpiecznie 

 
UZALEŻNIENIA 

10. Czy spożywa Pan/i alkohol? 
a. Tak 
b. Nie → przejdź do pytania 12. 
 
10a. Jak często spożywa Pan/i napój zawierający alkohol (np. piwo, wódkę, wino itp.)? 
a. Codziennie 
b. Kilka razy w tygodniu 
c.    Kilka razy w miesiącu 
d. Kilka razy w roku 
e. Trudno powiedzieć 
 
11. Czy spożywanie alkoholu ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 
a. Nie ma większego wpływu 
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b. Popadam w konflikty z rodziną 
c.    Popadam w konflikty ze znajomymi 
d. Mam problemy w pracy 
e. Popadłem w konflikt z prawem 
f.    Nie wiem/trudno powiedzieć 
 
12. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od alkoholu? 
a. Tak 
b. Nie 
c.    Nie wiem/trudno powiedzieć 
 
13. Czy zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 
a. Tak 
b. Nie → przejdź do pytania 15. 
 
13 a. Jak często zażywa Pan/i narkotyki, substancje psychoaktywne? 
a. Codziennie 
b. Kilka razy w tygodniu 
c.    Kilka razy w miesiącu 
d. Kilka razy w roku 
e. Trudno powiedzieć 
 
14. Czy zażywanie narkotyków ma wpływ na Pana/i relacje z otoczeniem? 
a. Nie ma większego wpływu 
b. Popadam w konflikty z rodziną 
c.    Popadam w konflikty ze znajomymi 
d. Mam problemy w pracy 
e. Popadłem w konflikt z prawem 
f.   Nie wiem/trudno powiedzieć 
 
15. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od narkotyków? 
a. Tak 
b. Nie 
c.    Nie wiem/trudno powiedzieć 
 
16.  Czy pali Pan/i papierosy? 
a. Tak  
b. Nie → przejdź do pytania 18. 
 
17.  Ile miesięcznie wydaje Pan/i na papierosy? 
a. Do 10 zł 
b. Od 11 do 50 zł 
c.     Od 51 do 100 zł 
d. Więcej niż 100 zł 
 
18.  Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od nikotyny? 
a. Tak 
b. Nie 
 
19. Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w grach losowych lub loteriach, gdzie 
można wygrać pieniądze? 

 
kilka 

razy w 
roku 

kilka razy 
w 

miesiącu 

kilka razy 
w 

tygodniu 

zazwyczaj 
w każdy 

weekend 
codziennie 

nie 
sięgałem/am 

w ogóle w 

Nigdy 
nie 
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czasie 
ostatnich 12 

miesięcy 

grałem/ 
am 

Gra w lotto □ □ □ □ □ □ □ 

Gra na 
automatach 

□ □ □ □ □ □ □ 

Gra w kasynie □ □ □ □ □ □ □ 

Uczestnictwo 
w loterii 
poprzez 

wysyłanie sms 

□ □ □ □ □ □ □ 

Gra w 
Internecie 

□ □ □ □ □ □ □ 

Zakłady 
bukmacherskie 

□ □ □ □ □ □ □ 

Inne □ □ □ □ □ □ □ 

 
20. Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu jest osoba uzależniona od  hazardu? 
a. Tak 
b. Nie 
 
21. Czy znana jest Panu/i oferta miasta skierowana do osób uzależnionych (konsultacje, pomoc 
terapeutyczna)? 
a. Tak 
b. Nie 
 
22. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień w Jaśle? 
Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. 
a. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
b. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (pomoc psychologiczna, prawna, 
materialna) 
c.    Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
d. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów uzależnień 
e. Zwiększenie działa profilaktycznych 
f.   Inne – jakie? 
 

RYNEK PRACY 

23. Co jest Pana/i zdaniem główną barierą w podjęciu pracy w Jaśle? Proszę wskazać maksymalnie 2 
odpowiedzi. 

a. Brak miejsc pracy. 
b. Bierność osób pozostających bez pracy. 
c. Brak przygotowania zawodowego. 
d. Brak wiedzy i znajomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. 
e. Niedostosowanie oferty edukacyjnej dla aktualnych potrzeb rynku pracy. 
f. Brak faktycznej motywacji podjęcia pracy. 
g. Inne – jakie? 
 
24. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemów osób bezrobotnych w 

Jaśle? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 
a. Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji 
b. Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia 
c. Organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych 
d. Dofinansowanie samozatrudnienia 
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e. Zwiększanie kwot zasiłków dla bezrobotnych i wydłużenie okresu ich przyznawania 
f. Zwiększenie kwot zasiłków z pomocy społecznej 
g. Inne – jakie? 
 
25. Jak często widuje Pan/i w Jaśle osoby bezdomne? 
a. Bardzo często 
b. Dość często 
c. Dość rzadko 
d. Bardzo rzadko 
e. W ogóle nie widuję → przejdź do pytania 27. 
 
26. Jakie według Pana/i należałoby podjąć działania na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Jaśle? 

Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 
a. Zapewnienie noclegu i jednego gorącego posiłku 
b. Zapewnienie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem 
c. Udzielanie wsparcia finansowego 
d. Udzielania wsparcia rzeczowego (np. odzież) 
e. Pomoc w zakresie uzyskania prawa do lokali mieszkalnych 
f. Pomoc w zakresie szkolenia zawodowego 
g. Nie powinno się udzielać pomocy bezdomnym 
h. Inne – jakie? 

 
27. Ile godzin dziennie spędza Pan/i korzystając z Internetu? 
a) 1 – 2 godziny 
b) 2 – 4 godziny 
c) 4 i więcej 
 
28. Czy znane jest Panu/i zjawisko cyberprzemocy? 
a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
 
29. Czy doświadczył/a Pan/i przemocy w sieci ( np. w postaci wyzywania, poniżania, zastraszania, 

ośmieszania, etc.) ? 
a. tak 
b. nie (przejdź do pytania 31) 
c. nie mam zdania (przejdź do pytania 31) 
 
30. Jakiego rodzaju była to przemoc?  
a. rozsyłanie kompromitujących materiałów (zdjęć, filmów itp.) 
b. rozsyłanie treści prywatnych 
c. włamania / kradzież kont 
d. wulgaryzmy stosowane względem mojej osoby 
e. poniżanie 
f. zastraszanie 
g. ośmieszanie 
h. szantaż 
i. inne 

(jakie?)......................................................................................................................................................... 
 
31. Jak można, Pana/i zdaniem, przeciwstawić się zjawisku cyberprzemocy? 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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32. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? 
a. to nic istotnego, ignoruję ją  
b. nie mam nic przeciwko 
c. przejmuję się i szukam pomocy 
d. inne (jakie?)........................................................................................................................................................ 
 
33. Do czego, Twoim zdaniem, może doprowadzić cyberprzemoc? 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
32. Czy wbrew Pana/i woli wykonano zdjęcie lub film? 
a) tak 
b) nie 
c) nie przypominam sobie  
 
34. Czy słyszał/a Pani  którejś z wymienionych organizacji i serwisach internetowych, które udzielają pomocy 

w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą?  
 

a)     tak, znam (przejdź do pytania 35) 
b)     nie, nie znam (przejdź do metryki) 
 
35. Wymień nazwy organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z 

cyberprzemocą: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Metryczka 
Płeć 
A. Kobieta 
B. Mężczyzna 
 
Wiek 
A. 18-24 lata 
B. 25-34 lata 
C. 35-44 lata 
D. 45-54 lata 
E. 55-64 lata 
F. Powyżej 64 lat 
 
Wykształcenie 
A. Podstawowe 
B. Gimnazjalne  
C. Zawodowe 
D. Średnie lub policealne 
E. Wyższe 
 
Grupa zawodowa 
A. Uczeń, student 
B. Robotnik, pracownik fizyczny 
C. Urzędnik, pracownik administracji 
D. Menadżer, specjalista, nauczyciel 
E. Menadżer wyższego szczebla (dyrektor) 
F. Wolny zawód (lekarz prawnik) 
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G. Przedsiębiorca, rzemieślnik 
H. Rolnik 
I. Emeryt, rencista 
J. Gospodyni domowa 
 
Sytuacja ekonomiczna 
A. Stała umowa o pracę 
B. Umowa o pracę na czas określony 
C. Umowa o dzieło lub zlecenie 
D. Zasiłek z pomocy społecznej, urzędu pracy 
E. Prowadzenie gospodarstwa domowego 
F. Brak dochodów 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym (łącznie z respondentem) 
A. 1 osoba  
B. 2 osoby 
C. 3 osoby 
D. 4 osoby 
E. Powyżej 4 osób 
 
 
Liczba dzieci do 18 roku życia w gospodarstwie domowym 
A. 0 dzieci 
B. 1 dziecko 
C. 2 dzieci 
D. 3 dzieci 
E. Powyżej 3 dzieci 

 
To już wszystkie pytania. Dziękujemy.  
 

ANKIETA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 
 

WITAJ! TWOJA KLASA ZOSTAŁA WYLOSOWANA DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANKIETOWYCH. CHCEMY W TEN 

SPOSÓB POZNAĆ DOŚWIADCZENIA I OPINIE UCZNIÓW NA TEMAT RÓŻNYCH, CZASEM PRZYKRYCH PROBLEMÓW Z 

KTÓRYMI MOGLIŚCIE SIĘ SPOTKAĆ. ZWRACAMY SIĘ DO CIEBIE Z PROŚBĄ O UDZIELENIE SZCZERYCH ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA NINIEJSZEJ ANKIETY. GWARANTUJEMY CAŁKOWITĄ ANONIMOWOŚĆ, ANKIETY NIE NALEŻY PODPISYWAĆ. 

WYNIKI WSZYSTKICH ANKIET ZOSTANĄ OPRACOWANE STATYSTYCZNIE I SŁUŻYĆ BĘDĄ CELOM DIAGNOSTYCZNYM.  

M1. Płeć 

 

wstaw krzyżyk 

we właściwej 

kratce 

M2. Rodzaj szkoły 

 

wstaw krzyżyk we 

właściwej kratce 

M.3 Wiek 

 

w poniższej 

kratce wpisz swój 

wiek 

M1.a 

Chłopak 

 

 M2.a 

Szkoła podstawowa 

 

   

M1.b 

Dziewczyna 

 

 M2.b 

Gimnazjum 

 

   

  M2.c 

Szkoła 

Ponadgimnazjalna 
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M.4 Miejsce 

zamieszkani

a 

wstaw 

krzyżyk we 

właściwej 

kratce 

M.5 Struktura rodziny wstaw krzyżyk we 

właściwej kratce 

 w poniższej 

kratce wpisz 

właściwą liczbę 

M4.a Miasto 

Koszalin 

 

 M5.a Rodzina pełna   M6.a Liczba braci  

M4.b Nie 

jestem 

mieszkańce

m Miasta 

Jasło  

 M5.b Rodzina rozbita 

(rozwód/separacja 

rodziców)  

 M6.b Liczba 

sióstr 

 

  M5.c Rodzina 

osierocona (śmierć 

jednego z rodziców) 

  wstaw krzyżyk 

we właściwej 

kratce 

  M5.d Rodzina niepełna 

czasowo (np. wyjazd 

jednego z rodziców) 

 M7 

Zamieszkiwanie z 

dziadkami/innym

i członkami 

dalszej rodziny 

 

  M5.e Rodzina niepełna 

biologicznie (np. 

samotnie 

wychowująca matka 

lub ojciec) 

 

 

1. Jak spędzasz wolny czas? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nigdy Kilka 

razy 

w 

roku 

Raz lub 

dwa razy 

w 

miesiącu 

Raz w 

tygodniu lub 

częściej 

Praktycznie 

każdego 

dnia 

1a. Gram w gry komputerowe      

1b. Chodzę na zajęcia sportowe      

1c. Czytam książki dla przyjemności      

1d. Chodzę w godzinach wieczornych do dyskoteki, 

kawiarni itp. 

     

1e. Chodzę ze znajomymi do centrów handlowych, 

parków  

     

1f. Korzystam z Internetu      

1g. Gram na automatach (takich, w których można 

wygrać pieniądze) 

     

1h. Mam inne hobby, proszę 

podać………………………………….………………………………… 

     

 

2. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło Ci się uczestniczyć w następujących zdarzeniach:  

(wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 
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 Ani razu  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i 

więce

j 

2a. Bójka        

2b. Wypadek lub zranienie        

2c. Problemy i nieporozumienia z rodzicami        

2d. Problemy i nieporozumienia z 

przyjaciółmi 

       

2e. Nie przygotowałem/łam się do lekcji        

2f. Byłem/am ofiarą kradzieży lub napadu        

2g. Miałem/am problemy z policją        

2h. Byłem/am w szpitalu lub wzywano do 

mnie karetkę 

       

2i. Uderzyłem/am nauczyciela        

2j. Uderzyłem/am rodzica        

2k. Zraniłem/am kogoś tak, że wymagał 

pomocy lekarza lub pielęgniarki 

       

2l. Zabrałem/am coś innej osobie, co nie 

należało do mnie 

       

2m. Wyniosłem/am coś ze sklepu bez 

płacenia 

       

2n. Podpaliłem/am coś należącego do innej 

osoby 

       

2o. Zniszczyłem/am coś należącego do 

szkoły 

       

 

3. Jak myślisz jak łatwo byłoby Ci zdobyć następujące alkohole? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Niemożliwe Bardzo trudno Dość trudno Dość 

łatwo 

Bardzo 

łatwo 

Nie 

wiem 

3a. Piwo       

3b. Wino       

3c. Wódka       

3d. Napoje alkoholowe 

(drinki) 

      

 

4. Kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się pić alkohol? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Nigdy nie piłem alkoholu 

b) 1-7 dni temu 

c) 8-14 dni temu 

d) 15-30 dni temu 

e) 1 miesiąc – 1 rok temu 

f) 1 Dawniej niż rok temu 

 

5. Który alkohol piłeś/aś najczęściej? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Nigdy nie piłem alkoholu 

b) Piwo 

c) Wino 

d) Wódka 

e) Napój alkoholowy (drinki) 

 

6. Ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło Ci się zakupić alkohol dla własnych potrzeb? (wstaw krzyżyk przy właściwej 

odpowiedzi) 

 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20 lub więcej 

6a. Piwo       
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6b. Wino       

6c. Wódka       

6d. Napoje alkoholowe 

(drinki) 

      

 

7. Ile razy zdarzyło Ci się, że po wypiciu alkoholu miałeś takie objawy jak: trudność z poruszaniem się, trudność z 

mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nie piję alkoholu 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i 

więcej 

7a. Kiedykolwiek w życiu         

7b. W ostatnim roku         

7c. W ostatnich 30 dniach         

 

8.  W jakim wieku pierwszy raz zdarzyło Ci się wypić alkohol? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nigdy nie 

piłem 

9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat 

lub 

więcej 

8a. Piwo          

8b. Wino          

8c. Wódka          

8d. Napoje 

alkoholowe 

(drinki) 

         

  

9.  W jakim miejscu ostatnio piłeś alkohol?  

(zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Nigdy nie piłem alkoholu 

b) W domu 

c) W cudzym domu 

d) Na ulicy, parku lub innym ogólnodostępnym 

miejscu 

e) W barze lub pubie 

f) Na dyskotece 

g) W restauracji  

h) W innym miejscu, jakim?

10. Kiedy pierwszy raz zdarzyło Ci się upić? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nigdy 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat lub 

więcej 

Upicie 

alkoholem 

         

 

11. Zaznacz proszę, jakie jest prawdopodobieństwo, że po wypiciu alkoholu będziesz miał do czynienia z którąś z 

poniższych rzeczy: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Bardzo 

prawdopodobn

e 

Raczej 

prawdopodobn

e 

Nie 

wiem 

Mało 

prawdopodobne 

Bardzo mało 

prawdopodobne 

11a. Czuję się 

zrelaksowany 

     

11b. Mam 

kłopoty z policją 
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11c. Szkodzę 

sobie na zdrowiu 

     

11d. Czuję się 

szczęśliwy 

     

11e. Zapominam 

o swoich 

problemach 

     

11f. Nie jestem w 

stanie przestać 

pić 

     

11g. Mam kaca      

11h. Czuję się 

bardziej otwarty 

wobec innych 

     

11i. Robię coś, 

czego będę 

żałował 

     

11j. Mam dużo 

zabawy z picia 

alkoholu 

     

11k. Czuję się 

chory 

     

 

12. Ile razy zdarzyło Ci się, będąc pod wpływem alkoholu: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nie pije 

alkoholu 

0 1-2 3-5 6-9  10-19 20-39 40 i 

więcej 

12a. Brać udział w bójce         

12b. Ulec wypadkowi         

12c. Mieć poważne 

problemy z rodzicami 

        

12d. Mieć poważne 

problemy z przyjaciółmi 

        

12e. Zaniedbać obowiązki 

szkolne 

        

12f. Być ofiarą rabunku lub 

kradzieży 

        

12g. Byłem w szpitalu lub 

wzywano do Ciebie karetkę 

        

 

13. Jak myślisz, czy trudno byłoby Ci zdobyć marihuanę lub haszysz? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Byłoby to niemożliwe 

b) Bardzo trudne 

c) Dość trudne 

d) Dość łatwe 

e) Bardzo łatwe 

f) Nie wiem

 

14. Ile razy zdarzyło Ci się, że zapaliłeś/aś marihuanę lub haszysz? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i więcej 

14a. Kiedykolwiek w życiu        

14b. W ostatnim roku        

14c. W ostatnich 30 dniach        
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15. Jak myślisz jak łatwo byłoby Ci zdobyć następujące narkotyki lub inne substancje działające podobnie do 

narkotyków?  

(wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Niemożliwe Bardzo 

trudno 

Dość trudno Dość łatwo Bardzo 

łatwo 

Nie 

wiem 

15a. Amfetamina       

15b. Środki uspokajające       

15c. Ecstasy       

 

16. Jeśli kiedykolwiek zażywałeś/aś narkotyki w jakiejkolwiek postaci zaznacz w jaki sposób wszedłeś w ich posiadanie 

(zaznacz wszystkie możliwe sposoby): (zakreśl właściwą odpowiedź) 

 

a) Nigdy nie zażywałem 

narkotyków 

b) Dał mi starszy brat lub 

siostra 

c) Dał mi młodszy brat lub 

siostra 

d) Dał mi je starszy znajomy 

e) Dał mi je znajomy w moim 

wieku lub młodszy 

f) Dał mi ktoś, kogo nie znam 

g) Kupiłem od znajomego 

h) Kupiłem od nieznajomego 

i) Dał mi jeden z rodziców 

j) Wziąłem z domu bez zgody 

rodziców 

k) Inny sposób, opis jaki? 

………………………………………… 

 

17. Z jakich powodów zażyłeś narkotyki? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Nie zażywałem 

narkotyków 

b) Chciałem poczuć się 

lepszy 

c) Nie chciałem 

wyróżniać się w grupie 

d) Z nudów 

e) Z ciekawości 

f) Chciałem zapomnieć o 

problemach 

g) Inny powód, jaki? 

………………………………… 

h) Nie pamiętam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się zażyć następujące narkotyki? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i 

więcej 

18a. Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza)        

18b. Amfetamina        

18c. LSD lub inne halucynogeny        

18d. Crack        

18e. Kokaina        

18f. Relevin        

18g. Heroina        

18h. GHB (pigułka gwałtu)        

18i. Sterydy anaboliczne        

18j. Narkotyki wstrzykiwane za pomocą 

strzykawki  

       

18k. Alkohol z lekami        

 

19. W jakim wieku zdarzyło Ci się po raz pierwszy spróbować substancji wymienionych poniżej? (wstaw krzyżyk przy 

właściwej odpowiedzi) 



  

 
 
 
 

 

 

20. Jak uważasz, czy łatwo byłoby Ci zdobyć papierosy, gdybyś chciał? (zakreśl właściwą odpowiedź) 

a) Byłoby to niemożliwe 

b) Bardzo trudne 

c) Dość trudne 

d) Dość łatwe 

e) Bardzo łatwe 

f) Nie wiem

21. Ile razy zdarzyło Ci się wypalić papierosa w ciągu swojego życia? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi)  

Nigdy 

nie 

paliłem 

1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 i więcej 

       

 

22. W jakim wieku:  (zaznacz jak często dla każdej czynności osobno) 

  Nigdy 

nie 

paliłem 

9 

lat 

10 

lat 

11 

lat 

12 

lat 

13 

lat 

14 

lat 

15 

lat 

16 lat lub 

więcej 

2

2

a

. 

Zapaliłeś swojego pierwszego 

papierosa 

         

2

2

b

. 

Zacząłeś palić papierosy codziennie          

 

23. Jak myślisz ilu Twoich znajomych: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nikt Do 10 

osób 

Do 20 osób Do 30 osób Wszyscy 

23a. Pali papierosy      

23b. Pije alkohol      

23c. Upija się      

23d. Pali marihuanę lub haszysz      

23e. Zażywa środki uspokajające bez zgody 

lekarza 

     

23f. Zażywa ecstasy      

23g. Zażywa substancji wziewnych (np. klej)      

 

24. Czy któreś z twojego rodzeństwa: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nigdy  9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat lub 

więcej 

19a. Środki uspokajające 

(bez pozwolenia lekarza) 

         

19b. Amfetamina          

19c. Marihuana          

19d. Ecstasy          

19e. Alkohol z tabletkami          



  

121 

 

 Tak Nie Nie wiem Nie mam 

rodzeństwa 

24a. Pali papierosy     

24b. Pije alkohol     

24c. Upija się     

24d. Pali marihuanę lub haszysz     

24e. Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza     

24f. Zażywa ecstasy     

24g. Zażywa substancji wziewnych (np. klej)     

 

25. Oceń proszę swoje zadowolenie z kontaktów z: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 1 2 3 4 5 6 

25a. Matka (macocha)       

25b. Ojciec (ojczym)       

25c. Babcia       

25d. Dziadek       

25e. Przyjaciele       
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26. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek: (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Nigdy 1 raz 2 razy 3-4 razy 5 lub więcej razy 

26a. Uciec z domu na dłużej niż jeden dzień      

26b. Miałeś myśli samobójcze      

26c. Próbować samo okaleczyć się      

 

27. Czym według Ciebie jest przemoc fizyczna? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Tak Nie To zależy/trudno 

powiedzieć 

27a.Popychanie, szturchanie itp.    

27b.Groźby użycia siły    

27c.Gwałt    

27.d Pobicie    

27.e Ograniczenie dostępu do jedzenia    

27.f Klaps dany dziecku w przypadku złego zachowania    

27.g Zamykanie kogoś w pokoju    

 

28. Czym według Ciebie jest przemoc psychiczna? (wstaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi) 

 Tak Nie To zależy/trudno 

powiedzieć 

28a Krzyczenie na kogoś    

28b Rzucenie obelgi na kogoś    

28c. Wywieranie presji    

28d. Szantaż emocjonalny    

28e Nakłanianie kogoś by postąpił zgodnie z naszą wolą     

 

29. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek doświadczyć przemocy fizycznej jak (wstaw krzyżyk przy właściwej 

odpowiedzi): 

 Tak Nie To zależy/trudno 

powiedzieć 

29a. Popychanie, szturchanie itp.    

29b. Groźby użycia siły    

29c. Gwałt    

29d. Pobicie    

29e. Ograniczenie dostępu do jedzenia    

29f. Klaps dany dziecku w przypadku złego zachowania    

29g. Zamykanie kogoś w pokoju    

30. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek doświadczyć przemocy psychicznej jak (wstaw krzyżyk przy 

właściwej odpowiedzi): 

 Tak Nie 
To zależy/trudno 

powiedzieć 

30a. Krzyczenie na kogoś □ □ □ 

30b. Rzucenie obelgi na kogoś □ □ □ 
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30c.Wywieranie presji □ □ □ 

30d.Szantaż emocjonalny □ □ □ 

30e.Nakłanianie kogoś by postąpił zgodnie z naszą wolą.  □ □ □ 

30f.Groźby pozbawiania środków do życia  □ □ □ 

31.  Czy znane jest Ci zjawisko cyberprzemocy? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

d) tak 

e) nie 

f) nie mam zdania 

 

32.  Czy doświadczyłeś/aś  przemocy w sieci (np. w postaci wyzywania, poniżania, zastraszania, ośmieszania, 

etc.) ? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

a. tak 

b. nie (przejdź do pytania 34) 

c. nie mam zdania (przejdź do pytania 34) 

 

33. Jakiego rodzaju była to przemoc? (zaznacz właściwe odpowiedzi) 

a. rozsyłanie kompromitujących materiałów (zdjęć, filmów itp.) 

b. rozsyłanie treści prywatnych 

c. włamania / kradzież kont 

d. wulgaryzmy stosowane względem mojej osoby 

e. poniżanie 

f. zastraszanie 

g. ośmieszanie 

h. szantaż 

i. inne (jakie?)................................................................................................................................... 

 

34. Jakie są Twoje odczucia wobec cyberprzemocy? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

a. to nic istotnego, ignoruję ją  

b. nie mam nic przeciwko 

c. przejmuję się i szukam pomocy 

d. inne (jakie?)................................................................................................................................................ 

 

35. Jeśli spotkałeś /-aś się z cyberprzemocą, to jak na nią reagujesz ?  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

36. Jak można, Twoim zdaniem, przeciwstawić się cyberprzemocy? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

37. Do kogo zwróciłbyś /zwróciłabyś się o pomoc w przypadku, gdybyś stał /-a się ofiarą cyberprzemocy? 

(zaznacz właściwe odpowiedzi) 

a) kolegi / koleżanki 
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b) rodziców 

c) rodzeństwa 

d) nauczyciela 

e) psychologa szkolnego  

f) pedagoga szkolnego 

g) policji 

h) nikogo 

i) inne 

 

38. Wymień nazwy organizacji i serwisów internetowych, które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia się z 

cyberprzemocą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


