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Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych 
Aleje Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa, tel. (0–22) 250-63-25; fax (0–22) 250–63–60 
e–mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl 
 
Karta pyta  dotycz ca informacji dodatkowej  
dla Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych 
 
Prosz  przes a  do Pe nomocnika Zarz du Województwa ds. Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów 
Alkoholowych w terminie do 15 kwietnia 2014 r. razem z ankiet  PARPA-G1. 
 
Urz d Miasta/Gminy w........................................................................................................................ 
 
W województwie................................................................................................................................... 
 
Powiat..................................................................................................................................................... 
 
Pe ny Kod terytorialny – siedmioznakowy......................................................................................... 

 

1A. Prosz  poda  liczb  stacji benzynowych funkcjonuj cych na terenie Pana/Pani gminy. 
 

1B. Prosz  poda  liczb  stacji benzynowych funkcjonuj cych na terenie Pana/Pani gminy, 
które posiadaj  zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych.  

Prosz  poda  liczb  stacji benzynowych posiadaj cych zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spo ycia: 

Poza miejscem sprzeda y W miejscu sprzeda y 

1C. 
do 4,5% 
(oraz piwa) 

1D. 
od 4,5 do 18% 
(z wyj tkiem 
piwa) 

1E. 
pow. 18% 

1F. 
do 4,5% 
(oraz piwa) 

1G. 
od 4,5 do 18% 
(z wyj tkiem 
piwa) 

1H. 
pow. 18% 

      

 

2. Prosz  poda  warto  alkoholu sprzedanego w 2013 roku na stacjach benzynowych funkcjonuj cych na terenie 
gminy na podstawie o wiadcze  z o onych przez przedsi biorców: 

2.1. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

2.2. 
od 4,5 do 18% 

(z wyj tkiem piwa) 

2.3. 
pow. 18% 

2.4. 
razem 

........................................z  .........................................z  .........................................z  .................................z  
 

3. Je li w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych by y realizowane w 
2013 roku inne dzia ania, ni  te wymienione w PARPA G1, prosz  poda  rodzaj dzia ania oraz wydatkowan  na 
nie kwot : 

Rodzaj dzia ania Wydatkowana kwota 

3.1............................................................................................................................. 
 
3.1.a...............................z  

3.2............................................................................................................................. 
 
3.2.a...............................z  

3.3............................................................................................................................. 
 
3.3.a...............................z  
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4. Czy w 2013 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 

problemów alkoholowych by y realizowane szkolenia z zakresu profilaktyki dla 
nauczycieli/pedagogów (tak e z uwzgl dnieniem szkole  prowadzonych podczas rad 
pedagogicznych)? 

TAK     NIE 

Je li powy ej wybrana zosta a odpowied  TAK, prosz  poda  liczb  przeszkolonych 

nauczycieli/pedagogów: 
 

 
5. Czy wg Pana/Pani wiedzy na terenie gminy by y w 2013 r. realizowane dzia ania 

profilaktyczne dotycz ce tematyki alkoholowej, które nie by y finansowane w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych? 

TAK     NIE 

Je li powy ej wybrana zosta a odpowied  TAK, prosz  zaznaczy  jakie: 

5.1  szkolne programy profilaktyczne zaadresowane do uczniów rekomendowane przez ORE, PARPA 
lub KBdsPN  

5.2  inne szkolne programy profilaktyczne z o one z cyklu spotka  z uczniami (prosz  nie uwzgl dnia  
tu pozalekcyjnych zaj  sportowych)  

5.3  jednorazowe prelekcje, pogadanki dla uczniów 

5.4  spektakle profilaktyczne  

5.5  festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi) 

5.6  imprezy sportowe (turnieje, wy cigi, rozgrywki, olimpiady itp. z wyj tkiem pozalekcyjnych zaj  
sportowych)   

5.7  konkursy (plastyczne, muzyczne itp.)   

5.8  programy zaj  warsztatowych dla rodziców 

5.9  jednorazowe prelekcje, wyk ady, pogadanki, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców  

5.10  szkolenia/warsztaty (powy ej 10 godzin zaj ) dla nauczycieli przygotowuj ce ich do pracy 
profilaktycznej z m odzie   

5.11  Krótsze szkolenia/warsztaty dla nauczycieli przygotowuj ce ich do pracy profilaktycznej 
z m odzie  np. godzinny wyk ad w trakcie rady pedagogicznej  

5.12  programy dla m odzie y z grup ryzyka  rekomendowane przez ORE, PARPA lub KBdsPN 

5.13  inne programy dla m odzie y z grup ryzyka 

5.14  kampanie profilaktyczne 

5.15  Nie wiem  

       
 

Czytelny podpis osoby wype niaj cej ankiet   
 
 

      ………………………………………………………………… 


