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WSTĘP 

 

 Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany  

w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń 

współczesności. Przyczyn upatrywać należy, między innymi w gwałtownych 

przemianach, jakie zaszły w ostatnich latach. Wzrost bezrobocia spowodował 

pogorszenie się sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Zmiany kulturowe 

doprowadziły do erozji systemu wartości etycznych i norm moralnych a to 

pociągnęło za sobą lawinowy wzrost osób sięgających po środki psychoaktywne. 

Obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych, a dotyka to głównie 

dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele 

różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych dla nich zachowań, są podatni na różne 

„nowinki” – często szkodliwe dla ich zdrowia. Na przykład zaczynają 

eksperymentować z używkami. W związku z tym, że zagrożenie dzieci i młodzieży 

substancjami odurzającymi jest szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku przeprowadziło badanie ankietowe „Problematyka uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”. Celem badania przedstawionego 

w poniższym opracowaniu była próba określenia obszaru zagrożenia oraz rozmiaru 

badanego zjawiska wśród uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego. 

Problematyka badawcza koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących używania 

substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, alkoholu, papierosów, 

uzależnienia od komputera. Wyniki oraz analizę badania przeprowadzonego wśród 

uczniów oraz pedagogów przedstawia poniższe opracowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ROZDZIAŁ I. UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU W ŚWIETLE ZASTANYCH BADAŃ 

 

1.1 SKALA UŻYWANIA ALKOHOLU W POLSCE PRZEZ DOROSŁYCH I MŁODZIEŻ  

Nadmierne spożywanie alkoholu to problem społeczny dzisiejszych czasów. 

Istnieje on od wielu lat i w chwili obecnej jest niezwykle aktualny, szczególnie wśród 

młodzieży, dlatego też z oczywistych względów napawa niepokojem.   

W 2007 roku na terenie Polski przeprowadzone zostało badanie ankietowe  

ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych w szkołach na temat używania 

alkoholu i narkotyków). Badanie dotyczyło uczniów trzecich klas gimnazjalnych 

oraz drugich klas ponadgimnazjalnych. Badanie koordynowane było przez Instytut 

Psychiatrii Neurologii w Warszawie. 

Wyniki badania dowodzą, że najbardziej rozpowszechnioną substancją 

psychoaktywną używaną zarówno przez młodzież jak i osoby dorosłe jest alkohol. 

Biorąc po uwagę osoby młode próby picia ma za sobą 90,2% gimnazjalistów z klas 

trzecich i 94,8% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. W czasie 

ostatniego roku przed badaniem jakiekolwiek napoje alkoholowe spożywało 78,9% 

młodszych uczniów i 92% uczniów starszych. Obawą napawa fakt, że odsetek osób 

młodszych nie różni się znacznie od odsetka dorosłych konsumentów.  

 

Tabela 1. Picie napojów alkoholowych1 

Poziom klasy   1995 1999 2003 2007 

II klasa gimnazjum 

Kiedykolwiek w życiu 92,8 90,3 92,5 90,2 

W czasie 12 miesięcy 
przed badaniem 

77,3 82,0 84,9 78,9 

W czasie 30 dni przed 
badaniem 

50,4 61,1 65,8 57,3 

II klasy szkół 
ponadgimnazjalnych 

Kiedykolwiek w życiu 96,5 96,6 96,7 94,8 

W czasie 12 miesięcy 
przed badaniem 

88,0 93,8 93,4 92,0 

W czasie 30 dni przed 
badaniem 

65,6 78,1 78,9 79,5 

Źródło: Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r. 

 

                                                           
1
 www.parpa.pl/downloand/Raport_ESPAD_2007_Polska1.pdf 
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Porównywalny odsetek osób młodszych i starszych w konsumpcji alkoholu 

wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie używania alkoholu a równocześnie 

powoduje zaniepokojenie, że spożycie alkoholu przez piętnastolatków nie jest 

niczym zaskakującym.  

Analizując spożywanie napojów alkoholowych pod względem płci zauważa 

się, że wartość wskaźnika „picia kiedykolwiek” zarówno wśród dziewczyn jak  

i chłopców jest niemal identyczna. Niewielkie różnice w płci odnotowuje się, gdy 

rozpatruje się picie w ciągu 30 dni przed badaniem. Wśród dorosłych osób pijących 

zdecydowana większość to mężczyźni. Biorąc pod uwagę populacje nastolatków te 

proporcje są niemal wyrównane.  

Wśród młodzieży, zarówno w klasach gimnazjalnych jak  

i ponadgimnazjalnych największą popularnością cieszy się  piwo, na drugim miejscu 

jest wódka a na trzecim wino. Wszystkie napoje są bardziej popularne  

w klasach ponadgimnazjalnych niż w klasach gimnazjalnych. Porównując wyniki  

z 2007 roku z wcześniejszymi badaniami ESPAD widoczne są niewielkie zmiany  

w rozkładzie miejsca picia. Wśród uczniów młodszych rósł odsetek pijących  

w domu własnym lub u kogoś innego, spadały natomiast pijących w barze, pubie lub 

dyskotece. W grupie starszej obserwujemy podobne tendencje z tą różnicą, że nie 

uległa zmianie popularność barów i pubów jako miejsca picia.  

W odpowiedzi na pytanie dotyczące konsekwencji picia alkoholu młodzież 

wymieniała skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. W III klasach 

gimnazjalnych zakresie następstw negatywnych wymieniano:  

 szkody zdrowotne (21,8%); 

 kac (21,1%); 

 złe samopoczucie (13,4%); 

 obawę, że zrobi się coś czego się później będzie żałowało (13%). 

Tyko nieliczni obawiają się kłopotów z policją i utraty kontroli nad własnym piciem. 

Jeśli chodzi o konsekwencje pozytywne, to najczęściej ankietowani wymieniali: 

 świetną zabawę (24,8%); 

 poczucie odprężenia (20,5%); 

 towarzyskość (19,1%); 

 zapominanie o swoich problemach (17,8%). 
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Porównanie częstości wyborów konsekwencji pozytywnych i negatywnych 

wskazuje na fakt, że młodzi ludzie oczekują po alkoholu więcej dobrego niż złego. 

W klasach ponadgimnazjalnych ranking następstw negatywnych wygląda podobnie 

jak w klasach gimnazjalnych, chociaż odsetki potwierdzeń dla poszczególnych 

następstw są niższe. Biorąc pod uwagę konsekwencje pozytywne oczekiwania 

uczniów że szkół ponadgimnazjalnych nie różnią się szczególnie od młodszych 

kolegów. Najczęściej wymieniają oni: 

 świetną zabawę (27,4%)  

 poczucie odprężenia (25,8%) 

 towarzyskość (19,9%) 

 zapominanie o swoich problemach (15,7%). 

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2010 roku na liczącej 899 osób 

reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że co 

czwarty dorosły Polak nie stroni od alkoholu, przy czym dwie trzecie dorosłej 

populacji twierdzi, że pije czasami, co dziewiąty badany, że często, a ponad jedna 

piąta respondentów deklaruje abstynencję. Według CBOS, w ciągu ostatnich 

trzynastu lat zwiększyła się o 6 % grupa abstynentów, zmalał zaś o 4 % odsetek tych, 

którzy rzadko piją alkohol. Alkohol spożywany jest w przeważającej większości 

przez (84%) mężczyzn, natomiast wśród kobiet prawie jedną trzecią (30%) stanowią 

abstynentki. Istotną rolę w sięganiu po alkohol odgrywa również wiek. Relatywnie 

najwięcej pijących alkohol jest wśród najmłodszych respondentów (89%). Wśród 

badanych, którzy nie ukończyli 55 roku życia, przynajmniej ośmiu na dziesięciu pije 

alkohol czasem. Odsetek ten jest niższy w grupie osób w wieku 55 - 64 (72%),  

a najniższy (49%) wśród najstarszych ankietowanych.  

Badanie wskazuje, że najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo  

(52 % wskazań wśród deklarujących picie alkoholu). W ciągu ostatnich trzech lat jego 

popularność wzrosła. W ocenie CBOS, warto zaznaczyć, że o ile wino, które należy 

do relatywnie często spożywanych alkoholi (21%), wskazuje  

w zasadzie tyle samo osób co trzy lata wstecz, o tyle popularność wódki w tym 

okresie wyraźnie spada (z 24 % do 17 %).  

Z analiz CBOS wynika, że preferencje w wyborze rodzaju alkoholu zależą od 

płci i wieku. Piwo jako najczęściej spożywane wskazuje większość mężczyzn 
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deklarujących picie alkoholu (70%) i niespełna jedna trzecia kobiet (30%). Odwrotnie 

jest w przypadku wina. Cieszy się ono znacznie większą popularnością wśród kobiet 

(38%) niż wśród mężczyzn (6%). Badania wykazują, że ponad jedna trzecia 

deklarujących picie alkoholu (36%) przynajmniej raz w tygodniu pije piwo, przy 

czym co dwudziesty (5%) codziennie. Niemal co trzeci (32%) sięga po ten napój od 

jednego do trzech razy w miesiącu, a mniej więcej co piąty (19%) jeszcze rzadziej.  

Stosunkowo niewielu jest badanych, którzy piją alkohol, ale nigdy nie sięgają 

po piwo (12%). Przynajmniej raz w miesiącu pije wino co czwarty badany (27%),  

a wódkę - co trzeci (32%). Wina w ogóle nie pije jedna czwarta ankietowanych  

(24 %), a wódki - jeszcze mniejsza grupa (15%). Najrzadziej spożywane są inne 

mocne alkohole, jak koniak czy whisky. Najwięcej osób (26%) twierdzi, że zdarza im 

się je pić raz w roku, a 40% stroni od nich całkowicie.  

Zdecydowana większość deklarujących picie alkoholu (75 %) spożywa go 

najczęściej w domu. Mniej więcej jedna ósma (12%) pije napoje alkoholowe przede 

wszystkim w barach, pubach, jedynie nieliczni (2%) w restauracjach. Co 

dwunastemu respondentowi (8%) najczęściej zdarza się pić alkohol na wolnym 

powietrzu. Nikt nie zadeklarował, że zazwyczaj robi to w miejscu pracy. 

Według raportu opracowanego przez CBOS, mężczyźni wydają na alkohol 

przeciętnie niemal dwukrotnie więcej niż kobiety (miesięcznie 61,68 zł wobec 33,61 

zł.). Relatywnie więcej niż inne grupy wiekowe wydają na alkohol osoby mające od 

25 do 44 lat, natomiast mniej - starsi badani. Niemal wszyscy spożywający alkohol 

oceniają, że piją bardzo mało (49%) lub w normie (47%). Tylko nieliczni przyznają, że 

piją za dużo (2%). Mężczyźni twierdzą, że piją w normie (56%), kobiety zaś częściej 

deklarują, że spożywają bardzo mało alkoholu (61%). Większość Polaków (63%) zna 

osobiście kogoś, kto ich zdaniem nadużywa alkoholu, a 37% badanych nie zna takiej 

osoby. 
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1.2 UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Zjawisko zażywania narkotyków w Polsce jest monitorowane cyklicznie co  

4 lata wśród ogólnopolskiej próby losowej mieszkańców zamieszkujących na terenie 

kraju. Informacje o skali problemu pozyskiwane są zarówno poprzez badania 

ilościowe jak i jakościowe. Badania dotyczące narkomanii prowadzone są głównie na 

zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  

W 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 

przeprowadziła badanie sondażowe dotyczące rozpowszechniania używania 

substancji psychoaktywnych pod nazwą: „Konsumpcja substancji psychoaktywnych 

przez młodzież szkolną – młodzież 2008”. Badanie zrealizowano w 63 szkołach 

publicznych i 2 niepublicznych z 1400 uczniami ostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, zawodowych, technicznych oraz 

profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.  

Wyniki badania wskazują na fakt, że następuje obniżanie się trendu używania 

narkotyków. W 2008 roku do kontaktu z substancjami narkotyzującymi przyznało 

się 15% respondentów (dla porównania w 2003 roku było to 24%). Większość 

uczniów (80%) eksperymentujących z narkotykami miała kontakt z marihuaną  

(w porównaniu z 2003 rokiem spadek o 6%), 14% z amfetaminą (spadek o 9%), 10% 

ecstasy (wzrost o 2%). 22% ankietowanych deklarowało ponadto używanie leków 

uspokajających  i nasennych kiedykolwiek w życiu. Leki stanowią jedyną kategorię 

substancji, których zażywanie jest bardziej popularne wśród dziewcząt niż 

chłopców. 17% respondentów potwierdza łączenie alkoholu z marihuaną, 12% łączy 

przyjmowanie tabletek z alkoholem. Do zażywania kiedykolwiek amfetaminy 

przyznało się 9% ankietowanych uczniów, o 5% więcej niż w roku 2003.  

Kontakt z substancjami psychoaktywnymi jest dla respondentów 

eksperymentem, większość nie włącza ich do repertuaru swych regularnych 

zachowań.  

Innym badaniem zrealizowanym na zlecenie Krajowego Biura  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest badanie przeprowadzone przez Agencje 

Badawczo Informacyjną PASAD w 2009 roku pod nazwą „Młodzież a narkotyki”. 

Badanie miało charakter jakościowy a głównym jego celem było sporządzenie 
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wieloaspektowej diagnozy szeroko rozumianego problemu narkotyków wśród 

populacji młodzieży szkolnej. Badanie zrealizowano metodą zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI) pośród 146 uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Dotyczyło ono 2 kategorii osób - eksperymentujących  

z narkotykami (które uznały, że zażywały jakikolwiek narkotyk w ciągu ostatniego 

roku) i liderów młodzieżowych - osoby cieszące się popularnością w grupie. Na 

próbie młodzieży przeprowadzono łącznie 16 wywiadów fokusowych.  

Z uzyskanych informacji wynika, że dla młodzieży postrzeganie problemu 

narkotyków wiąże się z: nałogami, zachowaniami agresywnymi wśród rówieśników, 

problemami w komunikacji z innymi, brakiem akceptacji/uznania w grupie rówieśniczej. 

Zdaniem badanych używanie narkotyków stanowi metodę rozładowywania stresu 

szkolnego oraz napięć wewnątrz grup. Młodzież zalicza do nałogów zarówno palenie 

papierosów, picie alkoholu jak i używanie narkotyków. Wszystkie te substancje 

traktowane są jako używki. Zdaniem uczestników dyskusji narkotyki nie są 

traktowane jako poważny problem młodzieży. Uczniowie uważają, że używanie 

substancji narkotycznych staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. 

Zauważają pewne trendy tj. spowszednienie brania narkotyków, obniżenie wieku inicjacji, 

łatwy dostęp do narkotyków, powstanie sklepów z dopalaczami. Niektórzy, szczególnie 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych eksperymentujący z narkotykami uważają, że 

skala zjawiska używania narkotyków maleje. Według nich jest to efekt aktywnej 

działalności policji. Młodzież jest w pełni świadoma negatywnych konsekwencji 

zażywania narkotyków. Największym niebezpieczeństwem w opinii młodych osób 

związanym z zażywaniem narkotyków jest uzależnienie. Uczniowie uważają, że jest 

to stan z którego bardzo trudno wydostać się jednostce o własnych siłach, bez 

specjalistycznej pomocy. Uzależnienie cechuje się stałą potrzebą zwiększenia dawek 

uzależniającej substancji. Z badania wynika, że znaczna część uczestników badań 

fokusowych posiada w swoim otoczeniu znajomych używających narkotyki. Są to 

osoby zażywające substancje psychoaktywne zarówno okazjonalnie jak i regularnie. 

Najczęściej używanym narkotykiem przez rówieśników badanych jest marihuana.   

Kolejnym badaniem dotyczącym używania narkotyków jest badanie 

„Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym - używanie substancji 

psychoaktywnych” wykonane na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
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Narkomanii przez PBS DGA Sp. Z o.o. Przeprowadzono je w 2008 r. na terenie 

Gdańska, Wałbrzycha i Warszawy. Miało ono na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej 

wzorów używania przez wielkomiejską młodzież żyjącą w środowiskach wysokiego 

ryzyka. Badanie przeprowadzono metodą jakościową wśród 12 dziewcząt  

i 18 chłopców.  

Ankietowani podkreślają, że opinie na temat narkotyków w ich środowisku 

zależą od tego czy bierze się pod uwagę narkotyki miękkie czy twarde. Do miękkich 

respondenci zaliczają: marihuanę i haszysz, natomiast do twardych: amfetaminę, 

kokainę oraz heroinę. Narkotyki miękkie uważane są za mniej szkodliwe. Zdaniem 

badanych marihuana jest substancją nieszkodliwą i nie uzależnia. Respondenci 

przyznają się do tego, że czują silną presję ze strony rówieśników, szczególnie 

podczas wspólnych imprez. Twierdzą, że kontrolują sposób i częstotliwość sięgania 

po narkotyki. Ich zdaniem używają substancji od których nie można się uzależnić. 

Określają się mianem „degustatorów”. W przypadku chłopców wiek inicjacji 

narkotykowej wynosi 11 - 13 lat, natomiast dziewczyn 13 - 15. Zwykle inicjacja ma 

miejsce podczas spotkań towarzyskich, w grupie. Najczęściej respondenci sięgali po 

marihuanę, w dalszej kolejności acstasy i amfetaminę, czasami kokainę, jednak ta 

traktowana jest jako narkotyk „luksusowy”. Badane osoby przyznają się do tego, że 

sięgają po narkotyki celowo. Głównie spowodowane jest to chęcią oderwania się od 

rzeczywistości,  gdy chcą zapomnieć o codziennych problemach, mając chęć wyluzowania się, 

na poprawę nastroju czy dobrą zabawę. Sięgają też po środki odurzające w momentach 

zmęczenia. Respondenci uważają, że zażywanie narkotyków nie musi być szkodliwe, 

kiedy zachowuje się umiar. Te osoby, które dostrzegają negatywne skutki sięgania 

po narkotyki wskazują głównie na konflikty z prawem, kradzieże, bójki i awantury.  

Młodzież deklaruje, że po narkotyki sięga zwykle w gronie znajomych, rzadko 

zdarza się indywidualne kupowanie i zażywanie substancji. Najczęstsze sposoby 

używania narkotyków to: używanie doustne (ecstasy), wciąganie przez nos (amfetamina),  

palenie  (marihuana, haszysz). Respondenci twierdzą, że ich znajomi znacznie częściej 

sięgają po narkotyki niż oni sami. Badani przyznają się również do tego, że zdarza 

im się łączyć alkohol z narkotykami dla zmaksymalizowania efektu działania. 

Odbywa się to głównie podczas imprez.  
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Respondenci odznaczają się bogatą wiedzą na temat substancji 

psychoaktywnych, którą czerpią w dużej mierze z Internetu. Młodzi często 

eksperymentują z substancjami przyjmując różne dawki i mieszanki narkotyków. 

Większość badanych ma negatywne opinie na temat programów profilaktycznych 

dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Większość osób twierdzi, że nie ma 

problemów z narkotykami. Osoby, które miały takie problemy w przeszłości 

twierdzą, że mają je za sobą dzięki samozaparciu  lub pomocy bliskich.  
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1.3 UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY 

 

Nikotynizm stanowi poważny problem społeczny współczesności. Używanie 

papierosów stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia i wywołuje wiele niepożądanych 

efektów ubocznych. Zagrożenia jakie wiążą się z paleniem papierosów dotyczą 

niemalże każdego układu w organizmie człowieka. Palenie tytoniu powoduje 

rocznie miliony zgonów. Opublikowany w lutym 2008 roku raport WHO M-POWER  

wskazuje, że epidemia tytoniowa zabija każdego roku na świecie 5,4 mln osób. Dane 

z 2000 roku wskazują, że w Polsce palenie tytoniu było przyczyną około 69 tys. 

zgonów, z czego około 43 tys. stanowiły zgony przedwczesne (w wieku 35–69 lat).  

Z badań CBOS wynika, że papierosy pali niespełna co trzeci dorosły Polak 

(30%). W ciągu ostatnich trzech lat liczba palaczy się nie zmieniła. Znaczący ubytek  

w tej grupie zaobserwowano w latach 1997–2007. Ogólnie rzecz biorąc, od 

pierwszego pomiaru dotyczącego tej kwestii do roku 2010 grupa sięgających po 

papierosy zmniejszyła się o 7%. 

 

Wykres 1. Odsetek Polaków palących papierosy  

 

Źródło: Postawy wobec palenia papierosów, CBOS, Warszawa, marzec 2010 

 

Popularność palenia jest inna wśród kobiet i mężczyzn. Z pomiaru badań 

CBOS dowiadujemy się, że obecnie mężczyźni palą dwukrotnie częściej niż kobiety. 

Ważnym czynnikiem jest również wiek. Wyraźnie widać, że na tle pozostałych 
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najrzadziej palą najmłodsi (18 – 24 lata) i najstarsi (65 lat i więcej). Największe 

dysproporcje w liczbie palaczy między kobietami a mężczyznami obserwujemy 

wśród najstarszych ankietowanych, najmniej zaś różni się pod tym względem 

najmłodsze pokolenie, choć tu również przeważają mężczyźni. Warto też zauważyć, 

że kobiety w tym wieku (18 – 24 lata) palą mniej więcej tak często jak przeciętna 

dorosła kobieta, natomiast najmłodsi mężczyźni – wyraźnie rzadziej niż mężczyźni 

ogółem. 

Analizując skalę palenia ze względu na poziom wykształcenia, można 

zauważyć, że najczęściej palą osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe,  

a relatywnie najrzadziej – najlepiej wykształceni. W grupach społeczno  

- zawodowych stosunkowo najwięcej palących jest wśród robotników – zarówno 

wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych, a jeśli chodzi o biernych 

zawodowo – wśród bezrobotnych. Co ważne ludzie będący w złej sytuacji 

materialnej i najmniej zarabiający palą papierosy częściej niż zamożniejsi 

respondenci.  

Zdecydowana większość osób, które palą papierosy (84%) robi to regularnie 

natomiast nieliczni (16%) sięgają po papierosa okazjonalnie.  

 

Wykres 2.Częstość palenia papierosów przez Polaków 

 

Źródło: Postawy wobec palenia papierosów, CBOS, Warszawa, marzec 2010 
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We wszystkich wyodrębnionych grupach społecznych i demograficznych 

osoby palące okazjonalnie są w mniejszości. Na tle pozostałych osób wyróżniają się 

najmłodsi, którzy relatywnie częściej palą w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli chodzi  

o niepalących, większość z nich (68%) stanowią osoby, które nigdy nie paliły, 

natomiast co trzeci (32%) przyznaje, że sięgał po tę używkę w przeszłości. Blisko 

połowę dorosłych (48%) stanowią osoby, które nigdy nie paliły. Mniej więcej jedna 

piąta (22%) to ludzie, którzy rzucili palenie. Co czwarty badany (25%) sięga po  

tę używkę regularnie, a co dwudziesty (5%) – okazjonalnie. 

Z badania przeprowadzonego przez CBOS w 2010 roku wynika, że podobnie 

jak dwa lata wcześniej ponad połowa dorosłych (54%) była nastawiona negatywnie 

do przebywania w obecności palaczy, a 44% nie miała nic przeciwko temu. Osoby 

niepalące nie lubią przebywać w dymie papierosowym. Bardziej tolerancyjni są ci, 

którzy sami kiedyś palili. Osoby palące przeważnie nie mają nic przeciwko temu, 

choć dym przeszkadza dość znacznej grupie sięgającej po papierosa okazjonalnie.  

15 listopada 2010 roku w całej Polsce zaczął obowiązywać zakaz palenia. 

Nowe przepisy mają chronić osoby niepalące, które były dotąd narażone na dym 

papierosowy w wielu miejscach użytku publicznego. Zakaz palenia w miejscach 

publicznych ma poparcie zdecydowanej większości niepalących oraz znacznej 

większości palących okazjonalnie. Osoby, które palą regularnie, są w tej sprawie 

podzielone na dwie zbliżone liczebnie grupy: połowa (50%) popiera zakaz palenia  

w miejscach publicznych, a niemal połowa (48%) wyraża sprzeciw. 
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1.4 KOMPUTER I INTERNET – SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY? 

 

Wraz z pojawieniem się społeczeństwa informacyjnego, w czasach rewolucji 

technicznej i głębokich zmian społecznych komputer i Internet zaczęły odgrywać 

znaczącą rolę. Cyberprzestrzeń stała się częścią codzienności. Ciężko wyobrazić 

sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa bez dostępu do sieci. Korzyści 

jakie daje nam Internet są wręcz nieograniczone. Niegdyś ludzie traktowali 

komputer jako formę rozrywki. Dzisiaj spełnia on wiele więcej funkcji, stanowiąc 

udogodnienie w załatwianiu wielu spraw. Bez wątpienia ułatwia naukę, umożliwia 

dostęp do ogromnych zasobów informacji, jest źródłem wiedzy, rozwija 

zainteresowania itp. Komputer z łączem do Internetu umożliwia szybki i łatwy 

dostęp do informacji, pozwala na komunikację ludzi z różnych miejsc na świecie  

w tym samym czasie, udostępnia informacje z całego świata dla wszystkich 

użytkowników, pozwala załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. 

W 2010 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 

przeprowadziła badanie nt. „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia  

i bezpieczeństwo na tle danych dla UE”. Badanie przeprowadzone było wśród dzieci 

w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Wyniki wskazują, że dzieci zaczynają coraz częściej 

korzystać z Internetu. W Polsce przeciętny wiek logowania się do sieci to 9 lat. 

„Korzystanie z Internetu jest obecnie nieodłączną częścią codziennego życia dzieci: średnio  

w Europie 92% młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 57% 

loguje się codziennie lub prawie każdego dnia. W Polsce te wskaźniki są nawet wyższe: 96% 

loguje się przynajmniej raz na tydzień, a 72% codziennie, 24% 1 - 2 razy w tygodniu”2. 

Wyniki raportu informują, że młodzi ludzie mieszkający w Polsce, podobnie jak  

w Europie, przeważnie łączą się z Internetem poprzez komputer osobisty, posiadany 

tylko do własnej dyspozycji lub używany wspólnie z innymi domownikami oraz 

przez laptop. Statystyki informują, że polskie dzieci częściej łączą się z Internetem 

poza możliwościami kontroli rodzicielskiej. Więcej dzieci w Polsce (37%) niż  

                                                           
2 Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla UE, Wstępny raport z badań EU Kids Online 

przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Lucyna Kirwil, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 21-28 
października 2010 roku 
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w Europie (28%) łączy się też przez telefon komórkowy i inne przenośne urządzenia 

typu Blackberry czy iPhone.  

Informacje uzyskane w badaniu potwierdzają, że kompetencje dzieci  

w Internecie rosną wraz z wiekiem, ale wciąż znaczny odsetek stanowią osoby, które 

nie posiadają umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania  

z sieci. Konieczna jest im pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Osoby, 

które nie są świadome zagrożeń jakie mogą je spotkać w konfrontacji z monitorem 

komputera są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo.  

Jak każde źródło informacji Internet ma dobre i złe strony. Najwięcej pułapek  

i zagrożeń dotyczy najmłodszych użytkowników – dzieci i młodzieży. Faktem jest, 

że w sieci możemy znaleźć dosłownie wszystko, informacje przydatne i bezużyteczne, 

rzeczy cenne i bezwartościowe, zarówno przyjaciół jak i wrogów itp. Dlatego też 

 w przypadku młodych ludzi Internet może też pełnić rolę negatywną. 

Niekontrolowane jego używanie oraz przekraczanie limitów czasowych może 

prowadzić do uzależnienia. Dostęp do treści umieszczanych w Internecie mają 

praktycznie wszyscy. Jednak swoboda korzystania z jego możliwości nie idzie  

w parze z umiejętnościami rozpoznawania zagrożeń. Młodzi użytkownicy Internetu 

mogą być narażeni na te zagrożenia poprzez zetknięcie się ze szkodliwymi treściami 

zamieszczonymi w Internecie albo poprzez kontaktowanie się z obcymi osobami 

surfującymi w sieci. Klasyfikację zagrożeń internetowych przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 2. Klasyfikacja zagrożeń internetowych (Livingstone, Haddon, Goerzig i 

Olafsson, 2010)  

Typ 
zagrożenia 

Treść (zawartość) Kontakt Zachowanie 

Agresja  
Przemoc/okrucieństwo
/sceny drastyczne 

Doznawanie dręczenia/znęcania 
się/agresywności/ 
napastliwości ze strony innych 

Dręczenie/złośliwe 
zachowanie/napastliwość 
(cyberbullying) 

Seks  Pornografia 
Doświadczenie bycia 
uwiedzionym (grooming) 

Seksting 

Wartości 
Rasizm/ 
nienawiść 

Perswazja ideologiczna Samouszkodzenia 

Komercyjne 
Marketing, 
perswazja 

Nadużycia prywatności/ 
wykorzystanie danych 
osobistych 

Ściąganie filmów, 
dokumentów, 
hazard online 

Źródło: http://www.dzieckowsieci.pl/repository/mmedia/Wstepne-wyniki-EU-Kids-Online-21-10-
2010-Polska.pdf 

http://www.dzieckowsieci.pl/repository/mmedia/Wstepne-wyniki-EU-Kids-Online-21-10-2010-Polska.pdf
http://www.dzieckowsieci.pl/repository/mmedia/Wstepne-wyniki-EU-Kids-Online-21-10-2010-Polska.pdf
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Środowisko internetowe sprzyja agresji. Poczucie anonimowości oraz 

złudzenie bezpieczeństwa w Internecie sprawia, że ludzie zachowują się w sposób, 

w jaki nie zachowaliby się w sytuacji bezpośredniego kontaktu z drugim 

człowiekiem. Ukrywanie się za ekranem monitora komputerowego zmniejsza często 

presję i dodaje odwagi by zachowywać się w określony sposób. Dla młodych ludzi 

życie towarzyskie po dniu spędzonym w szkole często przenosi się do sieci. Częstą 

aktywnością młodych użytkowników Internetu jest wzajemne dokuczanie, 

szykanowanie, oczernianie, nękanie, straszenie, szantażowanie, publikowanie lub 

rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, 

podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. Młodzi ludzie bardzo często 

nie są świadomi jak krzywdzące dla drugiej osoby mogą być działania podejmowane 

online. W związku z brakiem kontroli w wirtualnym świecie użytkownicy pozwalają 

sobie na dużo więcej niż w świecie realnym, rzeczywistym, co staje się zarzewiem 

internetowej przemocy czyli tzw. cyberbullingu.  Cyberprzemoc doznawane przez 

internautów za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do 

zaobserwowania przez rodziców, nauczycieli czy opiekunów, szczególnie jeżeli mają 

oni ograniczoną wiedzę i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów 

elektronicznych. 

Statystyki wynikające z badania przeprowadzonego przez Fundację Dzieci 

Niczyje informują, że ponad połowa nastoletnich internautów choć raz doświadczyła 

przemocy w Internecie. Aż 52% internautów w wieku 12 - 17 lat przyznaje, że za 

pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego doświadczyło przemocy 

werbalnej - wulgarnego wyzywania (47%), poniżania, ośmieszania  

i upokarzania (21%), a nawet straszenia i szantażowania (16%). Ponad połowa 

przynajmniej raz była fotografowana lub filmowana bez własnej zgody. Coraz 

bardziej powszechne jest także podszywanie się pod kogoś innego podczas 

surfowania po Internecie. Jest to najbardziej niebezpieczny rodzaj przemocy, gdyż 

uderza bezpośrednio w społeczny wizerunek danej osoby. Wyniki badania 

informują, że 60% respondentów na akty cyberprzemocy odpowiada 

zdenerwowaniem, 18% strachem, a u 13% wywołuje ona poczucie wstydu. 
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Nastoletni internauci rzadko informują o problemie swoich rodziców i nauczycieli 

(jedynie 6 - 12% badanych), najczęściej pomocy szukają u rówieśników.  

Nie ulega wątpliwości, że Internet jest współczesnym „oknem na świat”, 

jednak obok korzyści jakie nam dostarcza ma również „ciemne” strony, a drugim 

przykładem obok agresji i przemocy jest wykorzystanie seksualne. Jednym  

z globalnych problemów obecnych czasów jest pornografia dziecięca. Ofiarami tego 

procederu przestępczego pada tysiące dzieci. Pornografia internetowa przejawia się 

na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony dzieci mogą być mimowolnym odbiorcą 

treści pornograficznych bądź mogą stać się przedmiotem filmów lub zdjęć 

pornograficznych. Dosyć poważnym zjawiskiem jest także uwodzenie dzieci za 

pośrednictwem sieci. Różnego rodzaju serwisy umożliwiające komunikację online, 

czaty i komunikatory dostępne w Internecie, cieszące się dużą popularnością wśród 

internautów umożliwiają osobom zainteresowanym łatwe nawiązanie kontaktu  

z osobami niepełnoletnimi, nieświadomymi konsekwencji swoich postępowań. 

Pedofile wykorzystując fakt anonimowości szukają w tej sferze swoich ofiar.  

Zmieniając tożsamość i podając się za rówieśników nawiązują kontakt  

z dzieckiem, zdobywają jego zaufanie po czym doprowadzają do spotkania  

w świecie rzeczywistym. Nieświadomość rodziców w zakresie omawianego zjawiska 

dodatkowo pogłębia ten problem.  

Innym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży wynikającym z korzystania  

z Internetu może być: kontakt z niebezpiecznymi treściami tj. brutalna przemoc, 

rasizm, ksenofobia. Niebezpieczne treści to takie, które mają szkodliwy wpływ na 

rozwój i psychikę człowieka. W badaniu prowadzonym przez Fundację Dzieci 

Niczyje respondenci (dzieci) deklarują kontakt z niebezpiecznymi treściami. Często 

jest on przypadkowy i jest efektem mylnych wyników internetowych, jednak  

w częstych przypadkach młodzi ludzie zupełnie świadomie korzystają z tego typu 

stron, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. 

 Reasumując należy stwierdzić, że Internet, oprócz niewątpliwych korzyści 

jakie niesie ze sobą stwarza też wiele zagrożeń dla jego użytkowników. Osoby 

korzystające z Internetu powinny uczyć się umiejętnego korzystania z jego zasobów. 

Najbardziej podatne na zagrożenia są osoby małoletnie i to one powinny być  
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w największym stopniu uświadamiane o ryzyku jakie niesie ze sobą użytkowanie 

Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADANIA 

 

2.1 OPIS BADANIA 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w 2009 roku 

przeprowadził badanie potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej. 

Jednym z głównych obszarów społecznych wymagających zdiagnozowania okazał 

się być problem dzieci i młodzieży. Uwzględniając powyższe w 2010 i na początku 

2011 roku w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej 

przeprowadzono badanie na temat „Problemy dzieci i młodzieży w kontekście 

wykluczenia społecznego w województwie podlaskim”. 

 

2.2 CEL BADANIA 

Głównym celem przedmiotowego badania jest diagnoza skali i przyczyn 

problemów dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego  

w kontekście wykluczenia społecznego. Zapotrzebowanie informacyjne odnosi się 

do zjawisk wieloaspektowych, w tym zachowań ryzykownych (używki, uzależnienie 

od komputera i Internetu), eurosieroctwa i przemocy, zarówno w środowisku 

rówieśniczym jak i rodzinnym.    

Przed przeprowadzeniem badania z obszaru uzależnień opracowano 

następujące szczegółowe cele badawcze:  

1) Określenie skali młodzieży eksperymentującej z używkami; 

2) Określenie wieku inicjacji stosowania używek; 

3) Określenie skali młodzieży zażywającej środki odurzające;  

4) Wskazanie częstotliwość używania środków przez młodzież szkolną; 

5) Zbadanie presji otoczenia i stopień asertywności młodzieży w zakresie używania 

środków; 

6) Określenie przyczyn sięgania przez młodzież po używki; 

7) Określenie dostępności do używek; 

8) Zbadanie świadomości szkodliwości zażywania środków i wskazanie osób, które 

przekazują informacje dla młodzieży o szkodliwości ich stosowania; 
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9) Określenie odsetka dzieci i młodzieży posiadających w domu komputer; 

10) Ustalenie czasu korzystania przez dzieci i młodzież z komputera i Internetu; 

11) Zbadanie reakcji rodziców na zbyt długi czas spędzany przed monitorem komputera 

przez ich dzieci; 

12) Określenie zachowań dzieci i młodzieży wynikających z  niemożliwości korzystania z 

komputera i Internetu; 

13) Określenie form i celów korzystania przez młodzież z komputera; 

14) Wskazanie, kto informuje dzieci i młodzież o zagrożeniach wynikających  

z kontaktów nawiązywanych za pośrednictwem Internetu; 

15) Określenie, z kim dzieci i młodzież utrzymują kontakty w Sieci; 

16) Określenie zagrożeń jakie mogą mieć miejsce w Sieci. 

 

2.3 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY I PROCEDURA BADAWCZA 

Badanie skierowane było do uczniów szkół z terenu województwa 

podlaskiego. Przeprowadzono je za pomocą ankiety skierowanej do uczniów:  

VI klas szkół podstawowych, II klas gimnazjum, I klas szkół ponadgimnazjalnych. 

Pierwsza grupa dotyczyła młodzieży urodzonej w 1998 roku (12 lat w momencie 

badania), druga - w 1996 roku (14 lat w momencie badania) oraz 1994 (16 lat  

w momencie badania). W badaniu udział wzięło 1648 uczniów.  

Próba badawcza została wybrana w sposób losowy. Zastosowano metodę 

doboru dwustopniowego. Najpierw wylosowano do badania szkoły, a następnie 

klasy. Klasy dobierano w losowaniu prostym, po jednej z każdej z wylosowanych 

szkół. Badaniu poddani zostali wszyscy obecni w tym czasie uczniowie 

wytypowanych klas. Losowanie przeprowadzono na podstawie wykazu szkół  

i placówek oświatowych województwa podlaskiego zamieszczonego na stronach 

Centrum Informacji Edukacyjnej (stan na 15.01.2009 rok).   

Badanie odbyło się w 80 losowo wytypowanych szkołach województwa 

podlaskiego, w tym 40 szkołach podstawowych, 20 gimnazjach i 20 szkołach 

średnich. Badanie było w pełni anonimowe zarówno na poziomie pojedynczych 

uczniów jak i całej szkoły.  
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Badanie ankietowe nt. „Problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala 

zjawiska w województwie podlaskim”, przeprowadzone wśród uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostało pogłębione zasobem 

wiedzy oraz opinią pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach z terenu 

Podlasia.  

Badaniem objęto dwie grupy badawcze. Pierwsza liczyła 40 pedagogów. Były 

to osoby zatrudnione w szkołach na terenie województwa podlaskiego, biorące 

udział w wojewódzkiej konferencji pod nazwą „Dziecko krzywdzone – pomoc  

i interwencja” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Badanie 

zrealizowano wśród docelowej grupy za pomocą kwestionariusza ankiety 

audytoryjnej. Jest to jedna z technik badawczych, która polega na zebraniu  

w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane 

jest z badaną kategorią (w tym przypadku była to sala konferencyjna) wybranej 

grupy osób i rozdaniu im do wypełnienia ankiet. Ankieter w takiej sytuacji nie 

przeprowadza wywiadu osobiście z każdym z respondentów, jego rola ogranicza się 

do podania celu prowadzonego badania oraz omówienia instrukcji wypełnienia 

ankiety. Ta technika badawcza została wybrana w związku z niemal całkowitą 

zwrotnością materiału.  

Drugą grupą badawczą byli pedagodzy zatrudnieni w szkołach, które zostały 

wylosowane i wzięły udział w badaniu pn. „Problemy dzieci i młodzieży 

w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim”, skierowanym 

do uczniów VI klas szkół podstawowych, II klas gimnazjum i I klas szkół 

ponadgimnazjalnych. Kwestionariusz został wysłany droga elektroniczną do 80 

szkół z terenu Podlasia. Wysłanie ankiety zostało poprzedzone rozmową 

telefoniczną z każdym z pedagogów i objaśnieniem szczegółów badania. Pomimo to 

zwrot ankiet wyniósł tylko 46% próby przewidzianej w badaniu.  

Ogółem w badaniu wzięło udział 77 pedagogów: 38 zatrudnionych  

w szkołach podstawowych (49% badanej próby), 27 w gimnazjum (35% badanej 

próby), i 12 w szkołach ponadpodstawowych (16% badanej próby).  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ankieter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Respondent
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2.4 NARZĘDZIE BADAWCZE 

Badanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu dwóch ankiet 

kwestionariuszowych skierowanych do uczniów i pedagogów. Dzięki stworzeniu 

narzędzi badawczych możliwe było przeprowadzenie analizy ilościowej w celu 

dokładnego zbadania interesującego problemu. Pytania badawcze dotyczyły 

zachowań ryzykownych: 

 uzależnienia od alkoholu; 

  uzależnienia od papierosów; 

  uzależnienia od narkotyków; 

 uzależnienia od komputera i Internetu. 

Badanie objęło szerokie spektrum zachowań, od przyczyn sięgania po środki 

odurzające przez częstotliwość spożywania substancji psychoaktywnych aż do opinii 

na ten temat.  
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ROZDZIAŁ III. SKALA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE 
PODLASKIM - PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH  

 

3.1 SKALA PROBLEMU ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost odsetka dzieci  

i młodzieży sięgających po alkohol. Dane statystyczne publikowane w raportach  

z badań prowadzonych wśród populacji młodego pokolenia często są alarmujące. 

Inwazja biznesu alkoholowego w Polsce, jaka ma miejsce w ostatnich latach daje 

„społeczne przyzwolenie” na spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie  

i młode. Powszechna akceptacja spożywania napojów alkoholowych oraz łatwa 

dostępność do nich powodują, że świadomość zła, jakie niesie ze sobą spożywanie 

alkoholu przez młodzież  jest coraz mniejsza.  Z roku na rok producenci alkoholu 

przeznaczają coraz większe środki na reklamę, która skierowana jest głównie do 

młodzieży. Młodzież i dzieci obserwując dorosłych już od najmłodszych lat uczą się, 

że konsumpcja napojów procentowych jest atrakcyjna. Obserwują i wyciągają 

wnioski, po czym sami próbują.  

W badaniu przeprowadzonym przez zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uzyskujemy informacje na 

temat skali spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież z terenu województwa 

podlaskiego. Dane statystyczne informują, że 22% uczniów szkół podstawowych, 

43% gimnazjalistów i 76% uczniów szkół ponadgimnazjalnych spożywało 

przynajmniej raz w swoim życiu alkohol. Dane przedstawione na poniższym 

wykresie wskazują, że wraz z wiekiem rośnie liczba osób, które sięgają po napoje  

alkoholowe.  
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Wykres 3. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem  

z województwa podlaskiego, którzy przynajmniej raz w swoim życiu spożywali 

alkohol 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ostatnich latach niepokojąco obniża się granica wieku, w której młodzież po 

raz pierwszy w swoim życiu sięga po alkohol. W województwie podlaskim średni 

wiek inicjacji alkoholowej wynosi 12 - 13 lat. Średnia wieku inicjacji alkoholowej 

wśród kobiet - respondentek biorących udział w badaniu wyniosła 13 lat, natomiast 

mężczyzn 12. 

Najwięcej alkoholu spożywają uczniowie klas ponadgimnazjalnych - 38% 

ankietowanych szesnastolatków spożywa obecnie alkohol, również co 7 

gimnazjalista sięga po napoje wysokoprocentowe.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że picie alkoholu przez dzieci i młodzież 

jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz to młodszych osób. Wśród uczniów 

podstawówek 6% spożywa obecnie napoje alkoholowe. 
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Wykres 4. Odsetek młodzieży szkolnej z województwa podlaskiego zażywającej 

obecnie alkohol 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Wykres nr 5 wskazuje, że 88% uczniów klas podstawowych, 73% klas 

gimnazjalnych i 43% uczniów klas ponadgimnazjalnych nie używa obecnie alkoholu. 

Pozostali ankietowani spożywają alkohol w różnych ilościach i w różnych odstępach 

czasu. Poniższy wykres przedstawia rozkład procentowy częstości sięgania po 

alkohol przez młodych ludzi z różnych grup wiekowych.  
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Wykres 5. Odsetek uczniów z terenu województwa podlaskiego pijących obecnie 

alkohol 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło przyczyn sięgania po napoje alkoholowe 

przez młodych ludzi. Zarówno szesnastolatkowie, czternastolatkowie jak 

i dwunastolatkowie odpowiadali najczęściej, że głównym powodem sięgania przez 

nich po napoje wysokoprocentowe jest wyobrażenie, że alkohol zapewnia dobrą 

zabawę a także chęć przypodobania się kolegom i koleżankom.  
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Wykres 6. Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież podlaską w opinii 

respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne 

 W Polsce istnieje zakaz sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży do lat 

osiemnastu i mimo, iż jest to zakaz regulowany prawnie nadal wielu sprzedawców 

nie legitymuje młodych osób podczas sprzedaży napojów zawierających alkohol. 

Ankietowani uczniowie stwierdzają, że dostęp do alkoholu nie jest trudny, 

szczególnie jeżeli chodzi o starsze klasy, tzn. gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne. 

79% uczniów klas ponadgimnazjalnych przyznaje, że dostępność do alkoholu jest 

łatwa. Problemu z kupieniem piwa, wina lub wódki nie mają też gimnazjaliści. 

Ponad połowa ankietowanych uważa, że jest to dla nich łatwe. Dla wielu uczniów 

szkół podstawowych (28%) zakup alkoholu również nie sprawia kłopotu.  
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Wykres 7. Dostępność do alkoholu przez młodzież z terenu województwa 

podlaskiego 

 

 Źródło: opracowanie własne 

 

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi podejmowane jest od wielu lat przez różne 

organizacje społeczne, jednak wciąż są one niewystarczające, bowiem mimo licznych 

form i akcji antyalkoholowych nieustannie wzrasta spożycie alkoholu. Niezbędna 

jest ciągła, systematyczna, długofalowa, świadoma i przemyślana współpraca 

różnych podmiotów by efekt przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu był widoczny.  
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WNIOSKI (ALKOHOLIZM):  

 

 Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób, które sięgają po alkohol (22% uczniów szkół 

podstawowych, 43% gimnazjalistów i 76% uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu województwa podlaskiego spożywało przynajmniej raz w swoim życiu alkohol). 

 

 Obniżanie się wielu inicjacji alkoholowej (coraz młodsze osoby sięgają po napoje 

alkoholowe). W województwie podlaskim średni wiek inicjacji wynosi 12 - 13 lat. 

 

 Najwięcej alkoholu spożywają najstarsi respondenci. 38% uczniów klas 

ponadgimnazjalnych spożywa obecnie alkohol. Co 7 gimnazjalista sięga po napoje 

alkoholowe. Wśród uczniów podstawówek 6% spożywa obecnie alkohol. 

 

 Głównym powodem sięgania po napoje alkoholowe przez młodzież  

z terenu województwa podlaskiego jest wyobrażenie, że alkohol zapewnia dobrą zabawę 

a także chęć przypodobania się kolegom i koleżankom.  

 

 Spożywanie alkoholu przez młodzież wynika z łatwego dostępu do niego.  79% uczniów 

klas ponadgimnazjalnych, ponad połowa ankietowanych gimnazjalistów oraz 28% 

uczniów szkół podstawowych stwierdza, że dostępność do alkoholu jest łatwa. 

 

REKOMENDACJE (ALKOHOLIZM): 

 

1. Ograniczenie możliwości zakupu alkoholu przez młode osoby. 
 

2. Tworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 
 

3. Tworzenie i wdrażanie programów promujących zdrowie adresowanych do dzieci  
i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz opiekunów. 

 

4. Likwidowanie działań promujących spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. 
 

5. Wprowadzanie do szkół nowoczesnych programów edukacyjnych kształtujących 
postawy i umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia. 
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6. Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych z obszaru profilaktyki alkoholowej. 
 

7. Przeszkolenie  nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sadowych w zakresie 
nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

8. Podejmowanie inicjatyw adresowanych do młodocianych dotyczących skutków 
zażywania alkoholu. 
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3.2  ZJAWISKO NARKOMANII WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODLASKICH  

 

Skala problemu narkomanii staje się coraz bardziej widoczna. Młodzi ludzie 

coraz częściej sięgają po środki psychoaktywne w różnych sytuacjach np. by 

rozładować stres, aby łatwiej zapamiętać materiał do nauczenia, żeby się 

„wyluzować”, na dyskotekach i w klubach, w domu, gdy nie mogą dogadać się  

z rodzicami. Najczęściej biorą, by pokonać nieśmiałość, aby wywołać w sobie agresję 

lub zamknąć się przed światem, żeby zaimponować rówieśnikom. Młodemu 

człowiekowi wydaje się, że jest lepszy przez to, że „bierze”, jest lepiej postrzegany 

prze kolegów, udowadnia, że nie boi się niczego, jest pewniejszy siebie.   

Młodzi ludzie często sięgają po środki odurzające aby zapomnieć o swoich 

problemach, aby odreagować i zrelaksować się. Chcą być na topie, naśladują swoich 

idoli. Jedną z przyczyn są też problemy natury uczuciowej, bierze się aby zapomnieć 

o nieudanym związku czy o nieodwzajemnionym uczuciu. Środki narkotyczne 

powodują, że człowiekowi wydaje się, ze staje się odważniejszy.  Wydaje się też, że 

można zrobić wszystko, przełamać swój strach. Dla nastolatka narkotyk jest 

środkiem, który „zaspokaja” jego potrzeby. Chcąc poczuć się „kimś”, zostać 

zaakceptowanym przez grupę - bierze.  

 Z badań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynika, że 13% uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych zażywało w swoim życiu narkotyki. Co 25 uczeń 

gimnazjum i co 100 uczeń podstawówki miał doczynienia z narkotykami.  
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Wykres 8. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego 

używających kiedykolwiek narkotyków 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z wypowiedzi respondentów dowiadujemy się, że średni wiek sięgania po 

używki po raz pierwszy mieści się w przedziale wiekowym 14 - 15 lat.  

Z diagnozy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych przez dzieci 

i młodzież z terenu województwa podlaskiego wynika, że tylko nieliczni uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjalnych zażywają obecnie środki narkotyczne. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie częściej sięgają po nie niż ich 

młodsi koledzy, 3% badanej populacji szesnastolatków deklaruje zażywanie 

narkotyków.  
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Wykres 9. Odsetek uczniów z terenu województwa podlaskiego używających 

obecnie narkotyki 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani uczniowie zostali zapytani w badaniu, jak często sięgają po 

narkotyki. Dokładne dane dotyczące częstości zażywania środków odurzających 

prezentują poniższe wykresy (nr 11,12,13). 

Wykres 10. Częstotliwość zażywania narkotyków przez uczniów IV klas szkół 

podstawowych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 11. Częstotliwość zażywania narkotyków przez uczniów II klas 

gimnazjum 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 12. Częstotliwość zażywania narkotyków przez uczniów I klas szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Eksperymentowanie z narkotykami często jest podyktowane presją otoczenia  

i wpływem innych osób na naszą decyzje o zażyciu narkotyku. Jedną  

z najważniejszych przyczyn sięgania po narkotyki przez młodzież szkolną jest 

konformizm. Zachowania konformistyczne wynikają z potrzeby afiliacji. Młodzież 

nie chcąc być odrzuconym przez grupę zachowuje się tak jak wymagają tego inni. 

Często sięgają po narkotyki bo boją się odrzucenia.  

Wykres 13. Wpływ otoczenia i stopień asertywności młodzieży w zakresie 
zażywania narkotyków 

 (czy odrzucałeś propozycje zażycia narkotyku?) 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

Relatywnie większa część ankietowanych uczniów twierdzi w badaniu, że 

nikt nie składał im propozycji użycia środka odurzającego. W klasach 

ponadgimnazjalnych 19,3% uczniów wiele razy a 5,7% rzadko odrzucało propozycje 

zażycia narkotyku. Młodsi uczniowie rzadziej otrzymywali takie propozycje.  

Dorastanie jest trudnym okresem w życiu młodego człowieka, wkraczającego  

w złożoną rzeczywistość, która nie zawsze mu się podoba. Stopniowo poznaje on  

i odkrywa, że codzienność nie składa się jedynie z samych przyjemności  

i zadowolenia, lecz bardzo często życie wymaga też od niego przezwyciężania 
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zaistniałych problemów. Nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami, jakie 

nieuchronnie niesie ze sobą życie, stanowi szczególną pokusę sięgnięcia po narkotyk 

bądź inne środki odurzające.  

 

Wykres 14. Przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież w opinii 

respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Zażywanie narkotyków może mieć wiele przyczyn i może występować  

w różnych sytuacjach. Jak wynika z badania i odpowiedzi respondentów biorących  

w nim udział (dotyczy to zarówno młodszych jak i starszych respondentów) 

przyczyny sięgania po używki mają różne podłoże i są indywidualne dla każdego 

człowieka. Można zaryzykować stwierdzenie, że w obecnych czasach panuje moda 

na eksperymentowanie z substancjami odurzającymi. Ankietowani najczęściej 

podkreślali, ze przyczyną używania przez nich narkotyków jest zwykła ciekawość. 

Młodzi ludzie chcą sprawdzić jak to jest, gdy zażyją substancje narkotyzujące. Innym 

powodem, najbardziej powszechnym, wynikającym też z ciekawości jest poczucie, że 

zażycie narkotyku będzie gwarantowało dobrą zabawę. Spośród znaczących 

motywów dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki jest myślenie, że pozwoli 

im to uwolnić się od stresów, napięć i problemów. Sięgając po nie większość ludzi 

myśli o przyjemnościach, jakich dostarczają – nie zdając sobie sprawy z konsekwencji 

ich stosowania. Sądzą, że narkotyki są odpowiedzią i lekiem na wszystkie bolączki, 

nie przewidują jednak i prawdopodobnie niewiele wiedzą na temat skutków 

„rozsmakowania” się w środkach groźnych dla organizmu. 

W przeprowadzonym badaniu pytano młodzież o ocenę dostępności do 

narkotyków na terenie województwa podlaskiego. Zdecydowana większość 

stwierdziła, że temat dostępności do środków odurzających nie interesuje ich. Ważny 

odnotowania wydaje się być jednak  fakt, że 24% uczniów klas ponadgimnazjalnych, 

13% gimnazjalistów i 10 % uczniów szkół podstawowych sądzi, że dostęp do 

narkotyków w ich otoczeniu jest łatwy.  
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Wykres 15. Dostępność do narkotyków w opinii młodzieży  

z terenu województwa podlaskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Bardzo ważnym problemem z punktu widzenia profilaktyki jest dostępność 

używek dla młodzieży. Problem łatwego dostępu do substancji odurzających jest  

o tyle poważny, że dotyczy on osób w bardzo młodym wieku. 10% uczniów klas 

podstawowych uważa, że łatwo jest pozyskać narkotyki w swoim otoczeniu. Im 

respondent jest starszy tym łatwiej mu pozyskać narkotyzującą substancję.  

W związku z powyższym narkomania stanowi coraz większe zagrożenie i dotyczy 

zarówno starszych jak i młodszych osób.  

Używanie środków uzależniających powoduje szkody we wszystkich sferach 

życia człowieka. Coraz silniejsza staje się więc potrzeba prowadzenia działań 

zmierzających do ograniczenia rozmiarów i eliminowania używania tych środków 

we wszystkich grupach wiekowych. Szczególny nacisk powinno się kłaść na 

profilaktykę uzależnień w grupie dzieci i młodzieży szkolnej. 
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WNIOSKI (NARKOMANIA): 

 

 13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zażywało w swoim życiu narkotyki. Co 25 uczeń 

gimnazjum i co 100 uczeń podstawówki z terenu województwa podlaskiego miał do 

czynienia z narkotykami. 

 

 Średni wiek sięgania po raz pierwszy po narkotyki w województwie podlaskim to 14-15 lat. 

 

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie częściej sięgają po narkotyki niż ich 

młodsi koledzy, 3% badanej populacji szesnastolatków deklaruje zażywanie obecnie 

narkotyków. 

 

 Najczęstsze przyczyny używania narkotyków przez respondentów badania to: ciekawość, 

chęć sprawdzenia jak to jest, poczucie, że zażycie narkotyku będzie gwarantowało dobrą 

zabawę, myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresów, napięć i problemów. 

 

 Łatwa dostępność do narkotyków:  24% uczniów klas ponadgimnazjalnych, 13% 

gimnazjalistów i 10% uczniów szkół podstawowych sądzi, że dostęp do narkotyków w ich 

otoczeniu jest łatwy. 

 

REKOMENDACJE (NARKOMANIA): 

 

1.       Prowadzenia systematycznych oddziaływań profilaktycznych umożliwiających 

młodzieży podejmowanie aktywności alternatywnej wobec używania narkotyków. 

 

2.       Podejmowanie działań ograniczających możliwości handlu narkotykami. 

 

3.       Rozwój profilaktyki rodzinnej i szkolnej. Przekazywanie i upowszechnianie rzetelnych 

informacji na temat narkotyków i ich potencjalnej szkodliwości. Uczenie 

konstruktywnego odmawiania (zachowania asertywne). 

 

4.       Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej konsekwencji używania 

substancji narkotyzujących  i uwrażliwienie na problem. 

 

5.       Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia. 
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3.3  UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE 
PODLASKIM  

 

Palenie papierosów wśród dorosłych jest czymś powszechnym. Coraz 

poważniejszym problemem staje się jednak palenie papierosów przez młodzież. 

Rozpowszechnianiu tego zjawiska sprzyja wiele czynników: naśladowanie dorosłych 

i swoich starszych kolegów, łatwa dostępność, chęć spróbowania jak to smakuje itp.  

Wykres 16. Odsetek młodzieży szkolnej ogółem z województwa podlaskiego 

używających papierosów 

 

Źródło: opracowanie własne 

Z wyników badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej 

województwa podlaskiego dowiadujemy się, że na terenie Podlasia prawie co trzeci 

uczeń próbował papierosa. Ze 1648 uczniów, którzy wzięli udział w badaniu 397 

przyznało się do tego, że paliło bądź pali papierosy. Więcej niż połowa uczniów, 58% 

deklarujących, że podjęło w swoim życiu próbę palenia papierosów pochodzi  

z miasta, natomiast 42% ze wsi, 55 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, czy 

kiedykolwiek używało papierosów a 95 nie podało swojego miejsca zamieszkania 

(miasto czy wieś). Dane liczbowe wskazują na fakt, że liczba palących dziewczyn jest 

prawie taka sama jak palących chłopców (49,8% dziewczyn i 50,2% chłopców pali 

papierosy). Zestawienie danych procentowych dla poszczególnych grup wiekowych 

(klas) obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 17. Odsetek młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego 

używających kiedykolwiek papierosów 

 

Źródło: opracowanie własne 

         Jedno z pytań w ankiecie skierowanej do uczniów dotyczyło wieku, w jakim po 

raz pierwszy sięgali po używki, w tym papierosy. Średni wiek sięgania po papierosa 

to 12 - 13 lat. Dane dotyczące obecnego palenia papierosów przez dzieci i młodzież 

z województwa podlaskiego prezentuje poniższy wykres.  

 

Wykres 18. Odsetek uczniów z terenu województwa podlaskiego palących obecnie 

papierosy 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

          Liczba młodzieży szkolnej palącej obecnie papierosy wzrasta wraz z wiekiem. 

Najwięcej osób deklarujących obecne zażywanie nikotyny to uczniowie I klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej. Palenie deklaruje 18% ankietowanych szesnastolatków,  
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6% czternastolatków i 5% dwunastolatków. Najczęściej palą szesnastolatkowie,  

14% ankietowanych z tej grupy wiekowej pali kilka razy w tygodniu. Dokładny 

rozkład procentowy częstotliwości sięgania po papierosa w szkołach  

w województwie podlaskim prezentuje poniższy wykres.  

 

  

Wykres 19. Częstotliwość palenia papierosów przez młodzież szkolną  

z województwa podlaskiego  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Środowiskiem wywierającym największy wpływ na sięganie po papierosa ma 

najbliższe otoczenie. Palenie papierosów czy picie alkoholu jest prawie zawsze 

związane z istnieniem grupy koleżeńskiej. Ponieważ potrzeba kolegów i przyjaciół 

należy do jednych z podstawowych w naszym życiu, trudno nie ulec takiej presji. 

Niesłychanie boimy się samotności i jesteśmy gotowi za wszelką cenę utrzymać nasz 

związek z grupą. Cena tego czasem jest bardzo duża, a korzyść niestety wątpliwa. 

Trzeba wykazać się wyjątkową odwagą i śmiałością, chcąc być innym niż reszta.  
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Wykres 20. Wpływ otoczenia i stopień asertywności młodzieży w zakresie palenia 
papierosów 

(czy odrzucałeś propozycje zapalenia papierosa?) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

70% najmłodszych respondentów stwierdziło w badaniu, że nikt nie składał im 

propozycji zapalenia papierosa, nie namawiał do palenia, 19% badanych 

powiedziało, że wiele razy było nakłanianych, 7% rzadko i 4% wcale.  

Osoby starsze częściej otrzymywały propozycje zapalenia. 16% gimnazjalistów 

rzadko dostawało propozycje zapalenia papierosa, zaś 27% wiele razy. Dla 53% nie 

składano wcale takiej propozycji. W klasach ponadgimnazjalnych 46% - wiele razy 

słyszało propozycje zapalenia, 10% - wcale nie miało takich propozycji. 
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Wykres 21. Przyczyny sięgania po papierosy przez młodzież podlaską 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Sięganie przez młodzież po używki jest bardzo popularne i stanowi jeden  

z poważniejszych problemów współczesnych lat. Młodzi ludzie obserwując 

zachowania dorosłych przejmują od nich wzorce. Dzieci widząc co robią starsi 

obserwują i naśladują ich. Ankietowani uczniowie wszystkich klas uważają, że 

najczęściej pali się papierosy, żeby przypodobać się innym. Szczególnie młodzi 

ludzie są ulegli namowom innych. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, 

że pali się po to by przypodobać się grupie. Kolejnym powodem, dla którego 

najczęściej młodzież pali jest ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest. Papieros 

traktowany jest jako symbol dojrzałości. Młodzi ludzie sięgają po niego sądząc, że 

palenie jest przejawem dorosłości. W ten sposób manifestują, że nie są już dziećmi 
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i nie powinno się ich też tak traktować. Z badania dowiadujemy się, że młodzi ludzie 

palą papierosy ponieważ chcą czuć się dorosłymi.  

  Analizując wyniki badania dowiadujemy się, że dostępność do papierosów 

dla młodzieży szkolnej jest łatwa. Najłatwiejszy dostęp do nikotyny mają uczniowie 

klas ponadgimnazjalnych.  77% szesnastolatków, 46% gimnazjalistów i 28% uczniów 

szkół podstawowych przyznaje się do tego, że kupienie papierosów nie sprawia im 

problemu. 

 

Wykres 22. Dostępność do papierosów przez młodzież z terenu województwa 

podlaskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jedną z podstawowych zasad uchronienia dzieci i młodzieży przed 

uzależnieniami jest prowadzenie profilaktyki i informowanie o zagrożeniach jakie 

niesie ze sobą używanie środków odurzających i innych szkodliwych substancji. 

Ważna rolę w przekazywaniu wiedzy na temat prawidłowego, zdrowego 

funkcjonowania dziecka odgrywają dwie najważniejsze instytucje tj. rodzina  

i szkoła. Zadaniem szkolnej i rodzinnej profilaktyki jest ochrona dzieci i młodzieży 

przed wszelkimi zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - profilaktyczne, 
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reagowanie w przypadku pierwszych oznak pojawienia się w szkole lub w domu 

zachowań ryzykownych.  

Wykres 23. Informowanie młodzieży o szkodliwości używania używek 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z odpowiedzi uzyskanych w badaniu dowiadujemy się, że o szkodliwości 

stosowania używek (alkoholu, papierosów i narkotyków) respondenci najczęściej 

dowiadują się od nauczycieli, pedagogów i rodziców. Uczniowie klas 

ponadgimnazjalnych i gimnazjów stwierdzają, że o szkodliwości używek informuje 

ich najczęściej nauczyciel, mama i pedagog. Uczniowie szkół podstawowych 

twierdzą, że są to następujące osoby: mama, nauczyciel i tato.  
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WNIOSKI (NIKOTYNIZM): 

 Na terenie Podlasia prawie, co trzeci badany uczeń próbował papierosa  

(58% deklarujących sięganie po papierosy pochodzi z miasta). 

 

 Liczba palących dziewczyn jest prawie taka sama jak palących chłopców  

(49,8% dziewczyn i 50,2% chłopców pali papierosy). 

 

 Średni wiek sięgania po papierosa to 12 - 13 lat. 

 

 Palenie papierosów deklaruje 18% ankietowanych szesnastolatków, 6% czternastolatków 

i 5% dwunastolatków z województwa podlaskiego. 

 

 Najczęstsze przyczyny sięgania po papierosa to: chęć przypodobania się innym, ciekawość,  

chęć sprawdzenia jak to jest, żeby poczuć się dorosłym. 

 

 Najłatwiejszy dostęp do nikotyny mają uczniowie klas ponadgimnazjalnych.  

77% szesnastolatków, 46% gimnazjalistów i 28% uczniów szkół podstawowych przyznaje 

się do tego, że kupienie papierosów nie sprawia im problemu. 

 

REKOMENDACJE (NIKOTYNIZM): 

1. Tworzenie i upowszechnianie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki problemów nikotynowych. 

 
2. Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z grup 

podwyższonego ryzyka. 
 

3. Upowszechnianie programów edukacyjnych zapobiegających paleniu tytoniu przez 
dzieci i młodzież. Promowanie zdrowego stylu zycia. 

 

4. Uspołecznienie działań zmierzających do ograniczenia zdrowotnych następstw palenia 
tytoniu. 

 

5. Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji dla życia wolnego od dymu tytoniowego. 
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3.4  CZY „SIECIOHOLIZM” DOTYCZY PODLASKICH DZIECI I MŁODZIEŻY?  

 

W dzisiejszych czasach posiadanie urządzeń elektronicznych jest na porządku 

dziennym. Trudno sobie wyobrazić współczesne życie bez komputera i Internetu.  

Z badania przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku wynika, że na terenie województwa podlaskiego zdecydowana 

większość ankietowanych dzieci i młodzieży posiada w domu komputer.  

We współczesnym świecie komputer i Internet są wszechobecne i przenikają 

większość dziedzin naszego życia. Nie sposób nie docenić roli jaką odgrywa 

komputer w naszym życiu. Ważne jest jednak zdawanie sobie sprawy  

z ewentualnych zagrożeń.  Nadmierne korzystanie z komputera może wywołać 

wiele negatywnych skutków. Po przekroczeniu pewnych granic czasowych 

spędzanych przed komputerem może dojść do uzależnienia. Wykorzystywany  

w niewłaściwy i nienadzorowany sposób może stać się zagrożeniem dla 

funkcjonowania człowieka, szczególnie dla ludzi młodych. 

W badanej populacji 98% ankietowanych uczniów VI klas szkoły 

podstawowe, 98% II klas gimnazjum, a także 97% uczniów I klas szkoły 

ponadgimnazjalnej jest posiadaczem komputera.  

 

Wykres 24. Odsetek dzieci w województwie podlaskim, które posiadają  
w domu komputer 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Szóstoklasiści szkoły podstawowej najczęściej korzystają z komputera 

dziennie przez około 2 godziny. 35% badanych udzieliło takiej odpowiedzi. 

 

Wykres 25. Czas spędzany dziennie przed komputerem przez młodzież szkolną 

województwa podlaskiego  

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Znaczny odsetek uczniów IV klas szkoły podstawowej (34%) informuje, że nie 

korzysta codziennie z komputera. Ważny odnotowania wydaje się być jednak fakt, 

że 5% uczniów tych klas spędza dziennie przed komputerem do 6 godzin, natomiast 

6% powyżej 6 godzin. Istnieje wiele negatywnych skutków nadmiernego korzystania 

z komputera. Są to: zaniedbywanie swoich obowiązków (w przypadku uczniów jest to 

szkoła), utrata dotychczasowych zainteresowań, zaniedbywanie relacji z innymi, obniżona 

troska o swoje zdrowie, tj. sen, dietę, ćwiczenia, o higienę, lub utrata tych wartości, obniżenie 

samooceny, wyalienowanie, depresja, zaburzenia snu itp.  

Gimnazjaliści najczęściej korzystają z komputera w ciągu dnia przez około  

2 godziny, 35% uczniów udzieliło takiej odpowiedzi. Przez około 4 godziny korzysta 
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25% czternastolatków – uczniów gimnazjów. Zaniepokojenie wzbudza fakt, że 8% 

gimnazjalistów z terenu województwa podlaskiego korzysta z komputera przez 

około 6 godzin, natomiast 6% przez ponad 6 godzin.  

Uczniowie klas ponadgimnazjalnych najczęściej (35% uczniów) korzystają  

z komputera przez około 2 godziny, 26% nie korzysta codziennie. Około 4 godziny  

w ciągu doby spędza przed komputerem 26% uczniów klas ponadgimnazjalnych. 

Analizując czas spędzany dziennie przed komputerem wynika, że 8% uczniów 

korzysta do 6 godzin, zaś 5% powyżej 6 godzin. 

Jednym z głównych problemów obecnego wieku jest problem wykorzystania 

wolnego czasu. Sensowne wykorzystanie czasu wolnego od wykonywania 

obowiązków jest trudne dla dorosłych a jeszcze trudniejsze dla dzieci. Coraz więcej 

dzieci i młodzieży, ze względu na tempo życia i brak czasu rodziców, zmuszonych 

jest samodzielnie organizować sobie czas pozaszkolny. W wielu domach pojawił się 

komputer, w związku z tym, młodzi domagają się możliwości korzystania z niego 

często nie zdając sobie sprawy jakie stanowi on zagrożenie dla ich wszechstronnego 

rozwoju. 

 

Wykres 26. Zwracanie uwagi na zbyt długi czas spędzony przed komputerem 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Korzystanie z komputera przez dzieci i młodzież często wzbudza wiele emocji  

i kontrowersji wśród dorosłych. Są tacy, którzy trzymają swoich potomków z daleka 

od monitorów, są i tacy, którzy zachęcają do zdobywania cyber - doświadczeń. 

Większość uczestników badania (wszystkich kohort wiekowych) przyznaje, że 

rzadko zwracana jest im uwaga, z powodu zbyt długiego korzystania z komputera.  

20% uczniów podstawówek, 21% gimnazjalistów i 28% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że nikt nigdy nie zwracał im uwagi co do czasu 

spędzanego przed monitorem. Dane statystyczne wskazują, że im dziecko jest 

starsze, tym większe przyzwolenie na nieograniczony czas korzystania z możliwości 

jakie daje komputer.  

Z analizy ankiet wynika, że większość uczniów z klas VI szkół podstawowych 

korzysta z komputerów dla celów rozrywkowych, a mianowicie 20,55% korzysta  

z gier online, a 15,75 % w celu nawiązywania kontaktów z innymi osobami, za 

pomocą różnych komunikatorów tj. gadu-gadu, for dyskusyjnych itp. 

 

Wykres 27. Sposoby wykorzystania komputera przez młodzież szkolną  
w województwie podlaskim 

 

Źródło: opracowanie własne  



 
 

53 
 

 

14,11 % uczniów korzysta z komputera w celu oglądania filmów i słuchania muzyki, 

13,15% w celu pozyskiwania rożnych informacji. Uczniowie wymieniają także inne 

formy wykorzystanie przez nich komputera i Internetu tj.: blogi, oglądanie stron 

pornograficznych, korzystanie z portalu „nasza-klasa”, skype, ćwiczenie pisanie na 

klawiaturze, metin,  tworzenie animacji, prezentacji.  

Uczniowie II klas gimnazjum (25,65%) najczęściej utrzymują kontakty  

z innymi osobami przez Internet, 16,25% korzysta z gier komputerowych online, 

13,14% ankietowanych gimnazjalistów słucha muzyki i ogląda filmy. Inne formy 

użytkowania przez nich mediów elektronicznych to: oglądanie filmów, korzystanie  

z usług allegro, z poczty internetowej, blogów, e-booków, portalu „nasza – klasa”. 

Uczniowie I klas ponadgimnazjalnych podobnie jak ich młodsi koledzy 

biorący udział w badaniu najczęściej nawiązują kontakty z innymi osobami (28,14%), 

słuchają muzyki i oglądają filmy (12,37%). Wraz z wiekiem rośnie wskaźnik 

deklaracji zainteresowania młodzieży (11,51%) pozyskiwaniem informacji. 

Uczniowie stwierdzają, że Internet służy im też jako pomoc w odrabianiu lekcji  

i w nauce. Ankietowani wymieniają ponadto takie strony jak: portale społecznościowe, 

komiksy, demotywatory, mistrzowie, you tube, a także onet czy wp.  

Zależność od komputera może być niebezpieczna. Nagminne korzystanie  

z niego może doprowadzić do niepożądanych stanów. Sytuacje takie jak: 

denerwowanie się, kiedy nie ma możliwości skorzystania z komputera, zapominanie 

o obowiązkach czy ukrywanie przed innymi czasu korzystania z komputera mogą 

prowadzić do uzależnienia.  

Uczniowie gimnazjum  (24,1% ankietowanych gimnazjalistów) przyznają  

w badaniu, że zdarzało im się ukrywać przed innymi osobami informacje dotyczącą 

czasu spędzanego przed komputerem. 18,1% szóstoklasistów i 16,8% uczniów I klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej też nie przyznawało się do tego ile czasu spędza przed 

komputerem. 
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Wykres 28. Sytuacje jakie miały miejsce podczas korzystania z komputera  

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Wielogodzinne przesiadywanie przed monitorem może mieć wpływ na 

niewypełnianie obowiązków szkolnych i domowych przez dzieci i młodzież. 54% 

szóstoklasistów, 61,9% gimnazjalistów i 57,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

przyznaje się to tego faktu. Użytkowanie komputera wymyka się tym osobom spod 

kontroli i skutkuje negatywnymi konsekwencjami w różnych obszarach 

funkcjonowania. 29,2% szóstoklasistów, 37% gimnazjalistów i 38% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych stwierdza, że niemożliwość korzystania z komputera 

wywoływała u nich negatywne emocje.  

Powyższe zachowania (niezdolność kontrolowania własnych zachowań) 

składają się na uzależnienie od Internetu. W związku z powyższym niezwykle 

ważne jest dostrzeżenie pierwszych objawów wskazujących na możliwość 

uzależnienia od komputera. Nieodparte pragnienie korzystania z sieci, nieskuteczne 

próby ograniczenia czasu spędzanego w sieci czy upośledzona zdolność 

kontrolowania zachowania to części składowe uzależnienia.  Podstawowym krokiem 

zapobiegawczym uzależnieniu od Internetu przez dzieci i młodzież jest wczesne 
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dostrzeżenie problemu. Uczenie bezpiecznego korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych należy do działań zarówno szkoły, jak i samych 

rodziców.  

 
Wykres 29. Informowanie młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających  

z kontaktów za pośrednictwem Internetu 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Z badania przeprowadzonego na terenie szkół województwa podlaskiego 

wynika, że w młodszych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych  

i gimnazjalnych) informacje o zagrożeniach wynikających z kontaktów za 

pośrednictwem Internetu przekazywane są głównie przez rodziców. Ich rola to także 

kontrola tego, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera. Szkoła powinna także 

wspierać rodzicówi opiekunów w nauczaniu dzieci właściwych zachowań.  
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Dane statystyczne wskazują, że znaczną rolę w przekazywaniu wiedzy na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu odgrywają również nauczyciele i pedagodzy.  

Jedną z głównych form wykorzystania komputera przez dzieci i młodzież jest 

nawiązywanie kontaktu z innymi za pośrednictwem Internetu. 79% uczniów szkół 

podstawowych, 69% uczniów klas ponadgimnazjalnych i 67% gimnazjalistów 

deklaruje, że nawiązują kontakty tylko z osobami znanymi im osobiście. Tylko 

nieliczne jednostki utrzymują kontakty z osobami znanymi tylko z sieci.   

 

Wykres 30. Utrzymywanie kontaktów w sieci przez uczniów szkół podlaskich 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla młodych internatów jest kontakt  

w Sieci „z obcymi” i spotkania z osobami nowo poznanymi w Internecie. 

Bezpieczeństwo młodych internautów zależy w znacznym stopniu od ich wiedzy na 

temat bezpiecznego poruszania się po sieci i na temat zagrożeń, które mogą 

przytrafić się podczas surfowania po Internecie. Młodzi internauci korzystający  

z serwisów komunikacyjnych często zawierają w Internecie nowe znajomości. 

Kontakty online mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie, szczególnie jeśli takie 

znajomości przenoszone są ze świata wirtualnego do rzeczywistego. Wraz  
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z rozwojem serwisów komunikacyjnych zwiększa się również liczba dzieci z nich 

korzystających. Podczas rozmów prowadzonych online z nieznajomymi dzieci często 

są obiektem zainteresowania o charakterze seksualnym. Towarzyszą temu takie 

zachowania jak: prośba o utrzymanie znajomości w tajemnicy, przesyłanie zdjęć, 

bezpośrednie spotkania, ujawnianie osobistych informacji, podawanie danych osobowych, 

nakłanianie do rozmów itp. To tylko niektóre sytuacje jakie mogą mieć miejsce w sieci.  

Jedna trzecia ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych stwierdza, że 

podczas rozmów internetowych proszona była o przesłanie swoich zdjęć. Około 

jednej czwartej proponowano przyjaźń i bezpośrednie spotkania.  

 

Wykres 31. Sytuacje jakie napotykali respondenci podczas kontaktów 

nawiązywanych za pośrednictwem Internetu    

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych poinformowali, że w ich 

przypadku najczęstszymi sytuacjami były: propozycje przyjaźni (27,8% 



 
 

58 
 

gimnazjalistów i 22,1% uczniów szkół podstawowych spotkało się z taką 

propozycją), prośba o przesłanie zdjęcia (23% gimnazjalistów i  15,5% uczniów  szkół 

podstawowych), prośba o podanie swoich danych osobowych (15,1% gimnazjalistów 

i 10,7% uczniów szkół podstawowych). Dokładne dane procentowe dotyczące 

sytuacji zagrażających najmłodszym internautom przedstawia wykres 31.  

 

WNIOSKI (SIECIOHOLIZM): 

  

 98% ankietowanych uczniów VI klas szkoły podstawowej, 98% uczniów II klas 

gimnazjum, a także 97% uczniów I klas szkoły ponadgimnazjalnej posiada  

w domu komputer. 

 

 Większość uczestników badania (wszystkich kohort wiekowych) przyznaje, że rzadko 

zwracana jest im uwaga, z powodu zbyt długiego korzystania  

z komputera. 20% uczniów podstawówek, 21% gimnazjalistów i 28% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że nikt nigdy nie zwracał im uwagi co do czasu spędzanego 

przed monitorem.  

 

 Najwięcej szóstoklasistów (35%) korzysta dziennie z komputera przez około  

2 godziny, 5% uczniów tych klas spędza dziennie przed komputerem do 6 godzin, 

natomiast 6% powyżej 6 godzin.  

 

 Uczniowie VI klas szkół podstawowych najczęściej korzystają z komputera  

i Internetu w celu:  

-  korzystania z gier online 

- nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami tj. gadu-gadu, fora dyskusyjne 

itp. 

Uczniowie II klas gimnazjum najczęściej: 

                -   utrzymują kontakty z innymi osobami przez Internet 

                -   korzystają z gier komputerowych online 

                -   słuchają muzyki i oglądają filmy 

 

Uczniowie I klas ponadgimnazjalnych używają komputera i Internetu      najczęściej do:  

               -  kontaktów z innymi 

               -  słuchania muzyki i oglądania filmów 

               -  pozyskiwania informacji 
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 29,2% szóstoklasistów, 37% gimnazjalistów i 38% uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

twierdzi, że niemożliwość korzystania z komputera wywoływała u nich negatywne emocje. 

 

 79% uczniów szkół podstawowych, 67% gimnazjalistów i 69% uczniów klas 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że nawiązują kontakty tylko z osobami znanymi im 

osobiście. Z badania wynika, że tylko nieliczne jednostki utrzymują kontakty  

z osobami znanymi tylko z sieci. 

 

 Jedna trzecia ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

podlaskiego stwierdza, że podczas rozmów internetowych proszona była  

o przesłanie swoich zdjęć. Około jednej czwartej proponowano przyjaźń  

i bezpośrednie spotkania. Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych poinformowali, że 

w ich przypadku najczęstszymi sytuacjami były: propozycje przyjaźni (27,8% 

gimnazjalistów i 22,1% uczniów szkół podstawowych spotkało się z taką propozycją), 

prośba o przesłanie zdjęcia (23% gimnazjalistów i  15,5% uczniów  szkół podstawowych), 

prośba o podanie swoich danych osobowych (15,1% gimnazjalistów i 10,7% uczniów szkół 

podstawowych). 

 

 

REKOMENDACJE (SIECIOHOLIZM): 

 

1. Promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do 
bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu.  
 

2. Zapoznanie dzieci, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania  
z Internetu. 

 
3. Zwiększenie udziału placówek oświatowych i rodziców w edukację dzieci w zakresie 

bezpieczeństwa w Sieci. 
 

4. Ograniczanie czasu korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. 
 

5. Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających  
z użytkowania Internetu (np. skutków kontaktów internetowych czy też osobistych 
spotkań z osobami nowopoznanymi w Sieci).  
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ROZDZIAŁA IV. PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W OPINII PEDAGOGÓW SZKOLNYCH  

-  PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 

  

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość pedagogów szkolnych 

biorących udział w badaniu zna uczniów, którzy zażywają środki psychoaktywne. 

Najwięcej respondentów zna uczniów, którzy palą papierosy. Ponad 80% badanych 

twierdzi, że są to uczniowie ze szkoły w której pracują. 58% pedagogów zna 

uczniów, którzy spożywają alkohol. Poniższy wykres oraz dane liczbowe obrazują, 

że 19% badanych osób zna również uczniów, którzy zażywają narkotyki.  

Wykres 32.  Liczba pedagogów, którzy znają uczniów zażywających środki 

psychoaktywne (N=77) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne pytanie w kwestionariuszu dotyczyło odsetka uczniów, mających 

kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Pedagodzy zostali poproszeni o podanie 

subiektywnego procentu takich osób. Poniżej zaprezentowano opinie pedagogów  

z podziałem na poszczególne rodzaje używek.  
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Palenie papierosów przez młode osoby wynika często z wpływu 

zewnętrznego otoczenia. Generalnie można stwierdzić, że dzieci i młodzież sięgają 

po papierosy aby zwrócić na siebie uwagę, zaimponować innym, podkreślić swoją 

niezależność. Dzięki papierosom próbują rozładować stres, wyładować swoje 

negatywne emocje. Łatwy dostęp do środków odurzających sprawia, że dzieci  

i młodzież ulęgają pokusie, często już w bardzo młodym wieku.  

Z uzyskanych danych wynika, że rozpowszechnienie palenie papierosów jest 

zróżnicowane ze względu na płeć.  

Najwięcej ankietowanych (29%) wskazało, że zarówno w przypadku 

dziewczyn jak i chłopców kontakt z papierosami w ich szkole ma maksymalnie  

1% młodych osób. Ważny odnotowania wydaje się być jednak fakt, że  

7% pedagogów oznajmiło, że na terenie ich szkoły ponad 50% uczniów pali 

papierosy, bez względu na płeć.  

Dokładny rozkład procentowy odsetka uczniów sięgających po papierosy 

w województwie podlaskim prezentuje tabela (Aneks str. )  

 

Wykres 33. Liczba pedagogów (N=77) wskazujących odsetek palących uczniów na 

terenie ich szkoły  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Powszechnym staje się również zjawisko spożywania alkoholu przez osoby 

nieletnie. W ciągu ostatniej dekady doszło do zmian obyczajowych, które sprawiły, 

że młodzi ludzie coraz częściej sięgają po alkohol. Młodzież nie potrafi sprostać 

wymaganiom współczesności. Z informacji uzyskanych od pedagogów 

dowiadujemy się, że w województwie podlaskim dziewczyny (podobnie jak  

w przypadku palenia papierosów) częściej niż chłopcy sięgają po puszkę piwa lub 

kieliszek wódki. Picie napojów alkoholowych przez nastolatki staje się normą i to  

w coraz w młodszym wieku.  

Poniższy wykres obrazuje opinie pedagogów z województwa podlaskiego na 

temat odsetka młodzieży, z podziałem na płeć spożywających alkohol.  

Z wypowiedzi respondentów wynika, że problem ten w większym stopniu dotyka 

dziewcząt niż chłopców. Fakt ten jest bardzo niepokojący. Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi podejmowane jest od wielu lat przez szkoły oraz różne organizacje 

społeczne, jednak jak widzimy nie są one wystarczające, bowiem mimo licznych 

form i akcji antyalkoholowych nieustannie wzrasta spożycie napojów 

wysokoprocentowych przez nieletnich.  

 

Wykres 34. Liczba pedagogów (N=77) wskazujących odsetek uczniów z ich szkoły 

spożywających alkohol  

 

Źródło: opracowanie własne 

Można powiedzięć, że dziewczyny dogoniły a nawet przegoniły chłopców 

pod względem wzkaźnika sięgania po alkohol. Wydaje się, że można traktować to 
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jako jeden z sygnałów ujednolicania stylów życia kobiet i mężczyzn w młodym 

pokoleniu.  

Problem zażywania narkotyków na terenie województwa podlaskiego, 

podobnie jak na terenie innych województw stanowi poważny problem. Obserwuje 

się stały wzrost osób sięgających po tego typu używki. W opinii pedagogów po 

narkotyki sięgają zarówno chłopcy jak i dziewczyny. Z analizy odpowiedzi 

respondentów wynika, że po substancje psychoaktywne częściej sięgają jednak 

dziewczyny. Pedagodzy najczęściej stwierdzają, że na terenie ich szkoły po środki 

odurzające sięga około 1% uczniów. Z poniższego wykresu dowiadujemy się, że na 

terenie niektórych szkół nawet  11 - 30% młodzieży zażywa narkotyki.  

 

Wykres 35. Liczba pedagogów (N=77) wskazujących odsetek uczniów, którzy 

zażywają narkotyki  

 

Źródło: opracowanie własne 

Współczesna młodzież niezwykle łatwo popada we wszelkiego rodzaju 

uzależnienia. Ogromna popularność oraz „moda” na stosowanie używek nie napawa 

optymizmem. Warto zastanowić się nad tym co jest prostsze: zmaganie się  

z koszmarem uzależnienia czy też przedwczesne kontrolowanie zgubnych nawyków 

młodzieży? Zbyt późna rekcja na stosowanie używek może nieść za sobą daleko 

idące skutki, zatem szczególna opieka profilaktyczna, dostosowana do grup 

wiekowych będzie stanowić prawidłowy rozwój młodego człowieka. Powszechnie 

uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania 

rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Głównie  
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z tego względu jest znacznie bardziej opłacalne prowadzenie działań zaradczych, 

koniecznych w sytuacji, gdy wzrasta skala niepożądanego zjawiska, w tym 

przypadku uzależnienia.  

W dzisiejszych czasach dla młodzieży środki psychoaktywne stają się 

normalnym elementem codzienności. Szczególne zagadnienie stanowi zażywanie 

środków psychoaktywnych przez uczniów na terenie szkoły.  

Większość ankietowanych pedagogów (62%) stwierdziło w badaniu, że w ich 

szkołach miały miejsce przypadki palenia papierosów przez uczniów. 21% 

pedagogów przyznaje, że w obrębie szkoły, w której pracują nie odnotowano 

przypadków łamania zakazu palenia papierosów przez dzieci i młodzież.   

21% osób wypełniających kwestionariusz odpowiedziało, że na terenie ich 

szkoły spotykane są przypadki sięgania przez uczniów po alkohol. Ponad połowa 

respondentów (52%) oznajmiła, że na terenie ich szkoły nie odnotowano 

przypadków spożywania alkoholu, 27% nie odpowiedziało na to pytanie.  

Warto zwrócić uwagę, że 4% pedagogów odnotowało na terenie swojej szkoły 

przypadki zażywania przez uczniów narkotyków. Znaczna cześć ankietowanych 

(30%) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o przypadki sięgania po środki 

narkotyzujące. Dokładne zestawienie odpowiedzi pedagogów na pytanie  

o przypadki stosowania używek na terenie szkoły prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 3. Liczba respondentów, którzy stwierdzili, że na terenie ich szkoły 

odnotowano przypadki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków 

 Licz. respondentów która 

stwierdziła, że na terenie 

ich szkoły odnotowano 

przypadki palenia 

papierosów 

Liczba respondentów która 

stwierdziła, że na terenie ich szkoły 

odnotowano przypadki spożywania 

alkoholu 

Liczba respondentów która 

stwierdziła, że na terenie ich 

szkoły odnotowano przypadki 

zażywania narkotyków 

 Tak Nie suma Tak Nie suma Tak Nie suma 

szkoła podstawowa 17 21 38 8 13 27(6 brak odp.) 0 38 38 

gimnazjum 22 5 27 2 36 38 1 9 17 (7 brak 

odp.) 

szkoła 

ponadpodstawowa 

9 3 12 6 6 12 2 9 12 (1brak 

odp.) 

Źródło: opracowanie własne 
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Pedagodzy biorący udział w badaniu najczęściej stwierdzają, że informacje  

o przypadkach spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków 

docierają do nich najczęściej kilka razy w roku. Szczególnie niepokojący jest fakt, że 

56% pedagogów kilka razy w tygodniu otrzymuje informacje, że na terenie ich 

szkoły uczniowie zażywają narkotyki. Dla porównania tylko 3% pedagogów raz  

w tygodniu otrzymuje informacje, że w ich szkole spożywany jest alkohol.  

Wykres 36. Częstotliwość docierania informacji o zażywaniu środków 

psychoaktywnych przez uczniów szkół z województwa podlaskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zauważa się, że dosyć często docierają też do szkół informacje o paleniu 

papierosów. 23% pedagogów dostaje takie informacje przynajmniej kilka razy  

w tygodniu. Informacje te z oczywistych względów napawają ogromnym 

niepokojem.  

  Prezentowane badanie jest źródłem informacji na temat sposobów docierania 

do pedagogów szkolnych informacji na temat zażywania środków psychoaktywnych 

przez uczniów. Ankietowani wymieniają, że najczęściej takie informacje docierają do 

nich od: wychowawców, nauczycieli, nauczycieli dyżurujących, dyrekcji, terapeutów 

oraz innych pracowników szkoły np. woźnych czy kadry sprzątającej. Najczęściej 
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uczniowie są przyłapywani na gorącym 

uczynku bądź rozpoznanie zażywania 

środków następuje poprzez dym czy 

puste puszki po piwie znajdywane 

w toaletach szkolnych bądź też po 

zachowaniu lub wyglądzie ucznia. 

Niejednokrotnie informacje takie 

docierają od innych uczniów, rodziców 

lub też innych osób mieszkających 

w okolicy. Niektórzy beneficjenci 

badania stwierdzają, że takie informacje 

otrzymują od policji, z ankiet, ze 

swobodnych rozmów z uczniami itp.  

Kolejne zagadnienie poruszone  

w badaniu dotyczyło pomocy 

terapeutycznej i lekarskiej udzielanej  

w związku ze stosowaniem używek  

przez uczniów na terenie szkoły.  

Z analizy odpowiedzi wynika, że 

14% pedagogów szkolnych (w każdym  

z trzech omawianych przypadków: 

palenie papierosów, spożywanie 

alkoholu, zażywanie narkotyków) 

odnotowało na terenie swojej szkoły 

przypadki udzielania pomocy lekarskiej 

lub terapeutycznej. Zdecydowana 

większość pedagogów nie udzieliła 

jednak odpowiedzi na to pytanie. Można 

my sądzić, że taka pomoc była udzielana 

jednak nie chcieli tego ujawniać 

publicznie.  

 

Wykres 37. Przypadki udzielania 

pomocy lekarskiej/terapeutycznej na 

terenie szkoły w związku z paleniem 

papierosów 

 

Wykres 38. Przypadki udzielania 

pomocy lekarskiej/terapeutycznej na 

terenie szkoły w związku ze 

spożywaniem alkoholu  

 

Wykres 39. Przypadki udzielania 

pomocy lekarskiej/terapeutycznej na 

terenie szkoły w związku z zażywaniem 

narkotyków 
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Z wyników badania dowiadujemy się, że na terenie szkół województwa 

podlaskiego  dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu  

i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Odpowiedzi respondentów potwierdzają 

współwystępowanie na terenie szkół zjawiska palenia, picia i „brania narkotyków”. 

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja dorosłych, wychowawców, 

nauczycieli, pedagogów, dyrektorów  oraz powiadomienie w razie potrzeby 

stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność  

oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie 

interwencji. Istotne jest również reagowanie na najmniejsze przejawy demoralizacji  

i nie bagatelizowanie zachowań problemowych. Alkohol oraz papierosy są środkami 

uzależniającymi otwierającymi drogę silniejszym narkotykom. Młodzi ludzie po 

alkoholu tracą kontrolę nad swoim postępowaniem i łatwiej im odpowiedzieć „tak” 

na propozycję spróbowania czegoś mocniejszego. Papierosy i alkohol otwierają 

często furtkę dla narkotyków, zwłaszcza gdy palenie i picie rozpoczyna się wcześnie. 

Działania interwencyjne podejmowane przez szkołę mają mieć na celu głównie 

pomoc, a nie represjonowanie ucznia. Procedury postępowania mogą okazać się 

skuteczne wobec uczniów nawet tych, którzy sporadycznie łamią zasady szkolne 

i okazjonalnie sięgają po środki psychoaktywne. W przypadku uczniów z dużymi 

problemami, regularnie używających narkotyków, alkoholu lub papierosów taka 

interwencja stanowi pierwszy krok w procesie terapii.  

Stosowanie używek często niesie za sobą całą falę problemów. Respondenci 

zostali zapytani w ankiecie o problemy wychowawcze lub edukacyjne dotyczące 

uczniów w ich szkole, którzy sięgają po używki, w różnej postaci. Najczęściej 

odpowiadano, że problemy głównie dotyczą palenia papierosów. 38% 

ankietowanych zauważyło taki problem. Znaczny odsetek badanych nie udzielił 

odpowiedzi na to pytanie. Dokładny rozkład procentowy odpowiedzi, jakich 

udzielali beneficjenci badania przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 40.  Liczba pedagogów, którzy odnotowali problemy wychowawcze  

i edukacyjne wynikające ze stosowania używek przez uczniów w ich szkole 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pedagodzy uważają, że palenie papierosów przez uczniów najczęściej 

powoduje problemy z nauką. Skutek palenia niejednokrotnie doprowadza do 

nieprawidłowej realizacji obowiązku szkolnego, poprzez lekceważenie swoich 

obowiązków, wagary, nieobecność na lekcjach, spóźnianie się, nie odrabianie lekcji 

itp. Palenie papierosów przez uczniów niejednokrotnie idzie w parze z łamaniem 

wewnątrzszkolnych regulaminów, lekceważeniem zasad higieny, 

nieposzanowaniem zdrowia oraz brakiem poszanowania zasad społecznych. 

Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw oraz lekcji w celu zapalenia 

papierosa w negatywny sposób wpływa na systematyczność nauki ucznia. 

Ankietowani wymieniają również inne skutki sięgania przez młodzież po papierosy:   

 utrzymywanie relacji społecznych z rówieśnikami z podwyższonej grupy 

ryzyka, złe towarzystwo; 

 konflikty z rówieśnikami; 

 trudności z koncentracją uwagi; 

 drażliwość, nerwowość, frustracja wynikająca z zakazu palenia;  

 zaburzone relacje dziecko - rodzic (nieodpowiednie odnoszenie się do 

rodziców, konflikty z rodzicami); 

 problemy w zachowaniu; 

 niezdyscyplinowanie; 
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 agresja słowna w stosunku do kolegów, nauczycieli, arogancja; zachowania 

agresywne; 

 brak motywacji do nauki; 

 wymuszanie papierosów od innych uczniów. 

Respondenci zapytani o problemy wychowawcze i edukacyjne wywołane 

spożywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież najczęściej wymieniają:  

 wagary, ucieczki z lekcji; 

 wejście w konflikt z prawem; 

 bójki, rozboje, agresja, wulgaryzm, problemy w zachowaniu; 

 negatywny wpływ na kolegów, konflikty z rówieśnikami; 

 problemy z nauką, nieprawidłowa realizacja obowiązku szkolnego (złe oceny, 

drugoroczność, brak prac domowych i brak zaangażowania podczas lekcji, 

pogorszenie wyniki w nauce, problemy z pamięcią, braki w wiadomościach, 

brak motywacji do nauki); 

 niezdyscyplinowanie; 

 konflikty z rodzicami, ucieczki z domu, kłamanie rodzicom, późne powroty 

do domu; 

 aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, agresja w stosunku do 

rówieśników, niewłaściwy przykład dla innych; 

 złe towarzystwo; 

 wczesna inicjacja seksualna. 

W związku z zażywaniem przez uczniów narkotyków najczęściej 

pojawiającymi się problemami są:  

 wagarowanie, kłopoty z frekwencją; 

 wyobcowanie z grupy szkolnej; 

 nieprawidłowa realizacja obowiązku szkolnego, zalęgłości w nauce; 

 agresja, nadpobudliwość, bierność, rozboje; 

 drobne kradzieże, problemy z policją; 

 problemy rówieśnicze, problemy w zachowaniu; 

 konflikty z rodzicami i problemy prawne; 

 inicjacja seksualna, ucieczki z domu, zaburzenia psychiczne. 
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Jednym z celów badania prowadzonego wśród pedagogów była chęć 

poznania opinii na temat przyczyn sięgania przez młodzież i dzieci po alkohol, 

papierosy i narkotyki. Analizując przyczyny sięgania po alkohol respondenci 

najczęściej wymieniali: młodzi ludzie myślą, że będą dobrze się bawić (50 z 77 

pedagogów uznało, że to jest najważniejszy powód) oraz chcą przypodobać się 

innym, należeć do grupy (46 z 77 ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi).  Za 

najczęstsze przyczyny palenia papierosów pedagodzy uznali: chęć przypodobania 

się innym oraz chęć bycia dorosłym. Przyczyn sięgania po środki narkotyczne 

pedagodzy najczęściej upatrują w: ciekawości oraz w opinii, że zażywanie 

narkotyków pozwoli uwolnić się od stresu, napięć i problemów.  

 

Wykres 41.  Przyczyny sięgania po środki odurzające przez uczniów w opinii 

pedagogów (N=77) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Kwestia dostępności do środków odurzajacych to kolejne pytanie, które 

zadano pedagogom. Sprzedawcy alkoholu, papierosów oraz narkotyków często 

pomijają kryterium zdrowia i aspekt dobra społecznego, nie przykuwając uwagi do 

wieku klienta.   

Zdecydowana większość pedagogów szkolnych z województwa podlaskiego 

uważa, że dostęp do środków odurzajacych dla dzieci i młodzieży jest bardzo łatwy. 

Powszechna dostępność używek nie sprawia młodzieży, w tym osobom nieletnim 

najmniejszego problemu z zakupem takiego towaru, jak: papierosy, alkohol czy 

narkotyki. Ani jeden z beneficjentów badania nie odpowiedział, że dostęp do 

papierosów jest trudny. Tylko 3% badanych przyznaje, że według nich dostep do 

alkoholu dla osob nieletnich może sprawić kłopot. W sprawie dostępu uczniów do 

narkotyków opinie beneficjentów są bardziej podzielone.  

 

Wykres 42.  Dostępność środków psychoaktywnych dla młodzieży  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prawie co czwarty pedagog  nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, co drugi 

uważa, ze dostepność do narkotykow jest łatwa, natomiast co czwarty, że trudna. 

Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji stosowania używek.  Ich 

wiedza na temat środków psychoaktywnych jest często fragmentaryczna i nie 
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zawsze pełna. Ukazywanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania 

oraz  rozprowadzania używek to jedno z głównych zadań jakie powinna pełnić 

szkoła. Zdecydowana większość pedagogów wypełniających ankietę stwierdziła  

w badaniu, że w ich szkole uczniowie są informowani o skutkach sięgania po 

używki. Jednak  14-16% badanych nie odpowiedziało na to pytanie, można by 

sądzić, że w tych szkołach brak jest tego typu profilaktyki.  

 

Wykres 43. Informowanie o skutkach sięgania po używki 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W większości szkół informowanie uczniów o skutkach zażywania środków 

odurzających (papierosów, alkoholu, narkotyków) odbywa się w formie zajęć 

profilaktycznych. 84 % beneficjentów badania udzieliło takiej odpowiedzi.  
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Wykres 44. Prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat używek 

 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Zajęcia prowadzone w szkołach dotyczą przede wszystkim szkodliwości 

stosowania używek przez młodych ludzi, zagrożeń oraz negatywnych skutków ich 

stosowania. Tematy zajęć profilaktycznych dotyczą również wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia jako alternatywy dla używek, alternatywnych form dobrej 

zabawy, zdrowego trybu życia i spędzania czasu wolnego. Ponadto uczniowie 

informowani są o tym, jak kształtować umiejętności społeczne, tzn. jak odmawiać, 

jak komunikować się w grupie oraz jak radzić w sytuacjach trudnych. Uczniowie 

poznają podstawy asertywności i radzenia z presją, niwelowania stresu, 

przygotowania do podejmowania właściwych wyborów, zaprzestania stosowania 

wulgaryzmów. Tematy zajęć profilaktycznych często oscylują też wokół 

wzmacniania poczucia wartości młodych ludzi, sposobów podnoszenia samooceny, 

wyrażania  uczuć i emocji. Zajęcia dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych 

najczęściej przyjmują formę programów profilaktycznych tj.: "Znajdź właściwe 

rozwiązanie", "Nie pal przy mnie proszę", "Elementarz 7 kroków", "Zachowaj 

trzeźwy umysł", "Szkoła dobrego wyboru", "Dziękuje - nie"; formę apeli 

profilaktycznych, spektakli profilaktycznych, koncertów profilaktycznych itp.  

Pedagodzy biorący udział w badaniu stwierdzają, że w ich szkołach zajęcia 

profilaktyczne dotyczące stosowania używek prowadzone są regularnie  
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i w zależności od potrzeb. Tematyka zajęć rozłożona jest na cały rok szkolny zgodnie 

z harmonogramem planu pracy wychowawców, kompatybilnie z programem 

profilaktycznym. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny a częstotliwość ich 

zależy od potrzeb  w poszczególnych klasach.  

Z badania wynika, że zajęcia profilaktyczne prowadzone są głównie przez 

pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli (biologii, wychowania fizycznego), 

wychowawców, pielęgniarki szkolne, bibliotekarki. Większość ankietowanych 

wymienia również pracowników policji (głównie prewencji) i innych instytucji,  

z którymi podejmowana jest współpraca np. pracowników poradni uzależnień, 

pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, poradni leczenia 

uzależnień od środków psychoaktywnych, przedstawicieli ośrodków 

terapeutycznych. Niektórzy ankietowani wskazują też: instruktorów ds. profilaktyki, 

specjalistów ds. rodziny i nieletnich, socjoterapeutów, aktorów i piosenkarzy bądź 

konkretne instytucje tj. ETAP (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA), MONAR, 

KROKUS itp. 

   Analizując odpowiedzi pedagogów dowiadujemy się, że 75% szkół 

współpracuje z innymi służbami i podmiotami w celu rozwiązywania problemów 

dzieci i młodzieży wynikających ze stosowania używek. 83% pedagogów 

wypełniających ankiety stwierdziło, że na terenie ich szkoły podejmowana jest 

współpraca z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością  

i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem. Głównie dotyczy ona 

służb prewencji, referatu ds. nieletnich i patologii, zespołu prewencji kryminalnej. 

Ponadto podejmowana jest kooperacja z następującymi instytucjami: 

 policją;  

 powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną; 

 poradnią pedagogiczno – psychologiczną;  

 poradnią uzależnień od środków psychoaktywnych; 

 komisją AA; 

 poradnią leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych; 

 sądem rodzinny, sądem dla nieletnich; 

 Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie DROGA; 

 Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;  

http://www.mosir.bialystok.pl/
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 strażą graniczną; 

 służbą zdrowia;  

 pielęgniarką szkolną; 

 Urzędem Miejskim;  

 kuratorami sądowymi; 

 ośrodkami pomocy społecznej; 

 pogotowiem opiekuńczym; 

 domem dziecka; 

 strażą miejską; 

 rodzicami. 

88% szkół prowadzi zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego 

korzystania z sieci. 

 

WNIOSKI 

 

 Zdecydowana większość pedagogów szkolnych zna uczniów, którzy zażywają środki 

psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki). 

 

 Palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz sięganie po narkotyki przez dzieci 

i młodzież z terenu województwa podlaskiego jest zróżnicowane ze względu na płeć. 

Dziewczynki zdecydowanie częściej sięgają po w/w używki niż chłopcy. 

 

 62% pedagogów stwierdziło, że w ich szkołach miały miejsce przypadki palenia 

papierosów, 21% odnotowało przypadki spożywania przez uczniów alkoholu, zaś 4% 

narkotyków. 

 

 Informacje o przypadkach spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywaniu 

narkotyków docierają do szkół przeciętnie kilka razy w  roku.  

 

 56%  pedagogów otrzymuje kilka razy w tygodniu  informacje o zażywaniu przez 

uczniów narkotyków. 

 

 Informacje o sięganiu przez uczniów po używki najczęściej docierają od: wychowawców, 

nauczycieli, nauczycieli dyżurujących, dyrekcji, terapeutów oraz innych pracowników 

szkoły np. woźnych czy kadry sprzątającej. 
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 14% pedagogów szkolnych (w każdym z trzech przypadków: palenie papierosów, 

spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków) odnotowało na terenie swojej szkoły 

przypadki udzielania pomocy lekarskiej lub terapeutycznej. 

 

 Sięganie przez młodzież po używki wywołuje najczęściej następujące problemy: absencję 

szkolną, nieprawidłową realizację obowiązku szkolnego, konflikty  

z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami itp. 

 

 W opinii pedagogów najczęstsze przyczyny sięgania po używki to: 

o młodzi ludzie myślą, że będą dobrze się bawić; 

o chcą przypodobać się innym, należeć do grupy; 

o chcą być dorosłymi; 

o są ciekawi; 

o myślą, że zażywanie środków psychoaktywnych pozwoli im uwolnić się od stresu, 

napięć i problemów. 

 

 Zdecydowana większość pedagogów uważa, że dostęp środków psychoaktywnych na 

terenie województwa podlaskiego dla dzieci i młodzieży jest łatwy. 

 

 Zdecydowana większość pedagogów przyznaje, że na terenie ich szkół prowadzona jest 

profilaktyka na temat używek. Zajęcia dotyczą przede wszystkim szkodliwości stosowania 

używek przez młodych ludzi. Odbywają są regularnie i w zależności od potrzeb. 

Prowadzone są głównie przez pracowników szkół ale również przez instytucje zewnętrzne 

przystosowane do prowadzenia działań profilaktycznych.  

 

 75% szkół współpracuje z innymi służbami i podmiotami w celu rozwiązywania 

problemów dzieci i młodzieży wynikających ze stosowania używek. 

 

 83% pedagogów wypełniających ankiety stwierdziło, że na terenie ich szkoły 

podejmowana jest współpraca z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 

przestępczością i demoralizacją. 
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REKOMENDACJE  

1. Zdiagnozowanie przyczyn tak wysokiej skali używania środków psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież z terenu województw podlaskiego.  

2. Podniesienie efektywności prowadzonych działań profilaktycznych. 

3. Prowadzenie profilaktyki zachowań ryzykownych (warsztaty ze specjalistami ds. 

uzależnień).Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach spowodowanych uzależnieniami.  

4. Zwiększenie profilaktyki skierowanej do dziewczyn.   

5. Rozpoznanie potrzeb uczniów i poszerzenie ich wiedzy na temat instytucji niosących 

pomoc.  

6. Promowanie zdrowego stylu życia. 

7. Uczenie konstruktywnego odmawiania (zajęcia na temat asertywności). 

8. Stosowanie technik „motywowania” uczniów do zaprzestania używania środków 

psychoaktywnych. 

9. Monitorowanie zachowań uczniów. 

10. Usprawnienie pomocy lekarskiej i terapeutycznej dla uczniów na terenie szkół. 

11. Współpraca dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów –

wspólne planowanie działań zapobiegawczych. 

12. Kontynuacja współpracy szkół z profesjonalnymi placówkami i instytucjami 

zajmującymi się profilaktyką celem minimalizowania skutków spożywania środków 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

13. Kontakty z rodzicami – zwrócenie uwagi na kontakty ostrzegawcze pojawiające się  

w przypadku zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Problemy uzależnień zajmują szczególne miejsce wśród problemów 

społecznych i społeczno-zdrowotnych. Uzależnienia, a zwłaszcza od alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych to jedne z najważniejszych problemów 

w naszym kraju. Uzależnienie współwystępuje z innymi problemami takimi jak 

bezrobocie, przemoc w rodzinie, ubóstwo itp. Na szczególną uwagę zasługuje 

problem zażywania środków odurzających przez dzieci i młodzież. Spożywanie 

środków psychoaktywnych przez młode osoby związane jest z ryzykiem 

występowania szkód zdrowotnych ale również przyczynia się do nasilania 

zachowań aspołecznych, osłabia hamulce moralne, pobudza agresje itp.  

Wyniki badania przeprowadzonego przez Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pokazuje, że 

omawiany problem zajmuje szczególnie ważne miejsce wśród problemów 

społecznych i nie należy bagatelizować skutków jego rozprzestrzeniania.  

Analizując zjawisko alkoholizmu wśród uczniów podlaskich szkół 

dowiadujemy się, że liczba młodych osób sięgających po alkohol wzrasta wraz 

z wiekiem. Odnotowuje się ponadto obniżenie wieku inicjacji. Oznacza to, ze coraz 

młodsze osoby sięgają po  kieliszek wódki czy puszkę piwa. Średni wiek sięgania po 

napoje alkoholowe w województwie podlaskim szacuje się na 12-13 lat. Biorąc po 

uwagę ilość spożywanego alkoholu, to najwięcej spożywają respondenci z najstarszej 

grupy wiekowej. Najczęstszym powodem spożywania alkoholu jest wyobrażenie, że 

alkohol zapewnia dobrą zabawę. Innym ważnym powodem jest chęć przypodobania 

się kolegom i koleżankom.  

Następnym obszarem badania była problematyka narkomanii. Wyniki 

badania wskazują na fakt, że  13% uczniów ankietowanych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz co 25 uczeń gimnazjum i co 100 podstawówki zażywał 

w swoim życiu narkotyki. Średni wiek sięgania po narkotyki w województwie 

podlaskim oszacowano na 14-15 lat. Podobnie jak w przypadku spożywania 

alkoholu przez ankietowane osoby, po narkotyki częściej sięgają osoby starsze niż 

młodsze. Pytając o przyczyny sięgania po środki narkotyczne najczęściej pojawiające 

się odpowiedzi to ciekawość i chęć sprawdzenia jak to jest. Młodzieży wydaje się, że 
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zażycie środka psychoaktywnego zapewni dobrą zabawę, pozwoli uwolnić się od 

stresu i napięć.  

Z analizy nikotynizmu wśród uczniów z terenu województwa podlaskiego 

dowiadujemy się ze co 3 uczeń doświadczył kontaktu z  papierosem. Płeć  

respondentów nie jest kryterium wpływającym na częstotliwość palenia. Zarówno 

dziewczyny jak i chłopcy palą papierosy równie często. Średni wiek sięgania po 

papierosa wynosi, tak samo, jak w przypadku spożywania alkoholu 12-13 lat. Mając 

na uwadze przyczyny palenia można stwierdzić, że najczęściej jest to chęć 

przypodobania się innym, ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest oraz chęć poczucia 

się dorosłym. 

Ostatnim blokiem tematyczny poruszonym w badaniu było zjawisko 

siecioholizmu wśród uczniów.  Z badania wynika, że zdecydowana większość 

ankietowanych uczniów posiada w domu komputer. Większość uczniów biorących 

udział w  badaniu przyznaje się do tego, że rzadko zwracana jest im uwaga, 

z powodu zbyt długiego korzystania z komputera i internetu. Dane statystyczne 

wskazują na zależność, że im dziecko jest starsze tym większe przyzwolenie na 

nieograniczony czas korzystania z komputera. Nadmierne przesiadywanie przed 

monitorem komputera może powodować nie tylko pozytywne konsekwencje ale 

także negatywne, w różnych obszarach funkcjonowania. W związku z powyższym 

dosyć ważne staje się wczesne wykrywanie uzależniania  oraz wprowadzanie 

działań zapobiegawczych i profilaktycznych.  

W badaniu udział wzięli również pedagodzy szkolni. Zdecydowana 

większość przebadanych osób zna uczniów, którzy piją alkohol, palą papierosy 

i zażywają narkotyki. Według ankietowanych pedagogów dziewczynki znacznie 

częściej sięgają po używki niż chłopcy. Informacje na temat zażywania substancji 

odurzających najczęściej docierają do pedagogów od innej kadry szkolnej tj. 

nauczycieli, wychowawców, woźnych itp.  

Pedagodzy uważają, że zażywanie przez uczniów alkoholu, papierosów 

i narkotyków powoduje najczęściej absencję szkolną, nieprawidłową realizację 

obowiązku szkolnego oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. 

Opinie uczniów i pedagogów na temat przyczyn sięgania po używki są bardzo 

zgodne. Zarówno jedna jak i druga grupa badawcza uważa, że substancje 
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uzależniające zapewniają dobrą zabawę,  używając je można przypodobać się grupie. 

Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli to uwolnić się od stresu. 

Większość ankietowanych pedagogów uważa, że dostępność używek na terenie 

województwa podlaskiego jest bardzo łatwa.  

Ankietowani stwierdzają w badaniu, że ich szkoły prowadzą szereg działań 

profilaktycznych. Są one prowadzone zarówno przez nauczycieli jak i specjalistów 

zatrudnionych poza szkołą. Podejmowane są również wspólne działania z innymi 

służbami celem rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania przez 

uczniów różnego rodzaju używek.  

 Aby zapobiegać oraz minimalizować skutki występowania problemu 

uzależnień wśród uczniów województwa podlaskiego niezbędna jest współpraca 

różnych jednostek, a mianowicie uczniów, nauczycieli, rodziców, specjalistów 

z obszaru rozwiązywania problemów społecznych tj. psychologów, policji itp. 

Skuteczność działań zapobiegawczych wymaga przede wszystkim systematyczności. 

Należy zwiększać świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji używania 

substancji odurzających oraz propagować zdrowy styl życia. Tworzenie oraz 

upowszechnianie działań profilaktycznych, nie zlikwiduje problemu uzależnień we 

współczesnym świecie jednak w znacznym stopniu może ten problem ograniczyć 

i zminimalizować skutki jakie niesie za sobą używanie alkoholu, papierosów czy 

narkotyków. 
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ANEKS 

Tabela 1. Odsetek uczniów sięgających po używki (papierosy, alkohol, narkotyki) na 

terenie szkół (subiektywne opinie pedagogów)  

 dziewczyny % chłopcy % 

a) palą papierosy 

0-1 17 29% 0-1 21 29% 

2-5 13 23% 2-5 13 18% 

6-10 14 24% 6-10 15 20% 

11-30 10 17% 11-30 14 19% 

31-50 0 0% 31-50 5 7% 

Powyżej 
50 

4 7% Powyżej 50 5 7% 

 
Suma osób, które 

udzieliły 
odpowiedzi 

 58  100%  73  100% 

b) spożywają alkohol 

0-1 8 20% 0-1 13 27 

2-5 16 40% 2-5 6 13 

6-10 9 22% 6-10 13 27 

11-30 5 13% 11-30 10 21 

31-50 0 0% 31-50 3 6 

Powyżej 
50 

2 5% Powyżej 50 3 6 

 
Suma osób, które 

udzieliły 
odpowiedzi 

 40 100%  48 100% 

c) zażywają narkotyki 

0-1 12 63% 0-1 14 56% 

2-5 4 21% 2-5 5 20% 

6-10 2 11% 6-10 2 8% 

11-30 1 5% 11-30 4 16% 

31-50 0 0% 31-50 0 0% 

Powyżej 
50 

0 0% Powyżej 50 0 0% 

 Suma osób, które 
udzieliły 
odpowiedzi 

 
19 100%  25 100% 
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ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW 

 

 

 
 

ZACHOWANIA RYZYKOWNE 

1. Czy kiedykolwiek używałaś (-eś)? 

 tak nie 

a) alkoholu   

b) papierosów   

c) narkotyków   
 

 

2. Jeśli tak, to w jakim wieku sięgnęłaś (-ąłeś) po używki po raz pierwszy? 

 wiek 

a) alkohol …… 

b) papierosy …… 

c) narkotyki …… 
 

 

3. Czy obecnie używasz? 

 tak nie 

a) alkoholu   

b) papierosów   

c) narkotyków   
 

 

4. Jeśli tak, jak często używasz: 

 alkoholu papierosów narkotyków 

a) raz w tygodniu    

b) kilka razy w tygodniu    

c) raz w miesiącu    

d) kilka razy w miesiącu    

e) kilka razy w roku    

 

5. Czy odrzucałaś (-eś) propozycje:  

 wypicia 

alkoholu 

zapalenia 

papierosa 

użycia 

narkotyku 

a)       tak, ale rzadko    

b) tak, wiele razy    

c)        nie    

d) 
nikt nie składał mi takiej 

propozycji 

   

 

 

6. Dlaczego wg Ciebie młodzi ludzie sięgają po używki? 

 alkohol papierosy narkotyki 

a) myślą, że będą się dobrze bawić     

b) chcą sprawdzić jak to jest (ciekawość)    

c) chcą przypodobać się innym (należeć do grupy)    

d) nie potrafią odmówić (presja kolegów i koleżanek)    
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e) 
sadzą, że pozwoli im to uwolnić się od stresu, napięć i 

problemów  

   

f) nie chcą uchodzić za słabszych     

g) chcą być dorosłymi     

h) chcą być modni    

i) 
inne powody, podaj jakie?...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

7. Jak oceniasz dostępność?  

do: alkoholu papierosów narkotyków 

a) J     jest łatwa    

b)       jest trudna    

c) nie interesuje mnie to    
 

 

8. Czy ktoś rozmawiał z Tobą o szkodliwości używania alkoholu, papierosów, narkotyków? 

a) pedagog  

b) nauczyciel  

c) lekarz  

d) policjant  

e) mama  

f) tato  

g) dziadkowie  

h) kolega/koleżanka  

i) inna osoba, podaj kto? 

j) nikt ze mną o tym nie rozmawiał    
 

 

9. Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem? 

a) do 2 godzin   

b) do 4 godzin   

c) do 6 godzin   

d) powyżej 6 godzin 

 e) nie korzystam codziennie z komputera    
 

 

10.  Czy zwracano Ci uwagę na czas spędzony przed komputerem? 
 

a) tak, ale rzadko   
b) tak, często 

 c) nie zwracano mi uwagi 

 d) mam ograniczony czas korzystania z komputera 

 e) zdarzało się, że kłamałam (–em) na temat czasu spędzanego przy komputerze 

 f) zdarzało się, że przy komputerze zapominałam (-em) o sowich obowiązkach 

 g) rodzice stosują wobec mnie zakaz korzystania z komputera   

h) denerwuję się, kiedy nie mogę korzystać z komputera 

 
 

 

11.  W jakim celu najczęściej korzystasz z komputera?  

a) gry komputerowe 
bez dostępu do internetu   
on-line 

 
b) filmy/muzyka 

oglądanie/słuchanie 

 pobieranie plików   
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c) nawiązywanie/utrzymywanie kontaktów z innymi osobami (czaty, fora, gadu-gadu)   

d) uzyskanie informacji   
e) inne, podaj jakie?............................................................................................................................... 
 

 

 

 

12. Czy ktoś informował Cię o zagrożeniach wynikających z kontaktów nawiązywanych za    

pośrednictwem Internetu (zasady bezpieczeństwa)? 

a) pedagog  

b) nauczyciel  

c) policjant  

d) mama  

e) tato  

f) dziadkowie  

g) kolega/koleżanka  

h) inna osoba, podaj kto?  

i) nikt ze mną o tym nie rozmawiał    

 

13. Czy w internecie utrzymujesz kontakty z osobami znanymi Ci wyłącznie z sieci?  

a) tak  

b) nie  

 

14. Jeśli tak, to czy spotkałeś się z ich strony z:  

a) nakłanianiem do rozmów wbrew swojej woli/narzucanie się /  

b) prośbą o podanie swoich danych osobowych  

c) prośbą o podanie osobistych informacji o Tobie bądź Twoich bliskich  

d) propozycją przyjaźni  

e) propozycją realnego spotkania  

f) prośbą o przesłanie zdjęcia   

g) propozycją utrzymywania tej znajomości w tajemnicy   

h) 
inną propozycją, jaką?......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ANKIETA SKIEROWANA DO PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

 

Zachowania ryzykowne  

 
1. Czy zna Pani/Pan uczniów z Pana/Pani szkoły, którzy?  

(jeśli w pyt. 1a, 1b, 1c odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania 16) 

 tak nie 

a) palą papierosy    

b) spożywają alkohol   

c) zażywają narkotyki   

 
2. Jak Pani/Pan uważa, jaki jest odsetek uczniów w Pani/Pana szkole, którzy? 

 dziewczyny chłopcy 

a) palą papierosy 

0-1  0-1  

2-5  2-5  

6-10  6-10  

11-30  11-30  

31-50  31-50  

Powyżej 50  Powyżej 50  

b) spożywają alkohol 

0-1  0-1  

2-5  2-5  

6-10  6-10  

11-30  11-30  

31-50  31-50  

Powyżej 50  Powyżej 50  

c) zażywają narkotyki 

0-1  0-1  

2-5  2-5  

6-10  6-10  

11-30  11-30  

31-50  31-50  

Powyżej 50  Powyżej 50  

 

 

 

 
3. Czy na terenie szkoły miały miejsce przypadki? 
(jeśli w pyt. 3a, 3b, 3c odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania 6) 

 

 
4. Jak często docierają do Pani/Pana informacje o takich sytuacjach? 

 tak nie 

a) palenia papierosów    

b) spożywania alkoholu   

c) zażywania narkotyków   

a) o paleniu papierosów 

raz w tygodniu  

kilka razy w tygodniu  

raz w miesiącu  

kilka razy w miesiącu  

kilka razy w roku  

b) o spożywaniu alkoholu 

raz w tygodniu  

kilka razy w tygodniu  

raz w miesiącu  
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5. W jaki sposób docierają do Pani/Pana informacje o w/w uczniach i sytuacjach? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Czy odnotowała (-ł) Pani/Pan przypadki udzielania pomocy lekarskiej/terapeutycznej  

w związku z? 

 

 tak nie 

a) paleniem papierosów   

b) spożywaniem alkoholu   

c) zażywaniem narkotyków   

 

 
7. Czy w związku ze stosowaniem używek przez uczniów odnotowano u nich problemy 

wychowawcze/z nauką/inne? 
(jeśli w pyt. 7a, 7b, 7c odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania 9) 
 

 tak nie 

a) paleniem papierosów   

b) spożywaniem alkoholu   

c) zażywaniem narkotyków   

 

 

 

 

 

 

8. Jakie problemy wychowawcze/z nauką/inne (jakie) odnotowano u uczniów z powodu? 

8 a) palenia papierosów 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8 b) spożywania alkoholu 

kilka razy w miesiącu  

kilka razy w roku  

c) o zażywaniu narkotyków 

raz w tygodniu  

kilka razy w tygodniu  

raz w miesiącu  

kilka razy w miesiącu  

kilka razy w roku  
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

8 c) zażywania narkotyków 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Dlaczego Pani/Pana zdaniem młodzież sięga po używki? 

 
 alkohol papierosy narkotyki 

a) myślą, że będą się dobrze bawić     

b) chcą sprawdzić jak to jest (ciekawość)    

c) chcą przypodobać się innym (należeć do grupy)    

d) nie potrafią odmówić (presja kolegów i koleżanek)    

e) 
sadzą, że pozwoli im to uwolnić się od stresu, napięć  

i problemów  

   

f) nie chcą uchodzić za słabszych     

g) chcą być dorosłymi     

h) chcą być modni    

i) 

inne powody, podaj jakie?................................................... 

…………………………………………………………..... 

   

 
 

10. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do używek? 

 
do papierosów alkoholu narkotyków 

J     jest łatwa    

      jest trudna    

 

11. Czy młodzież w Pani/Pana szkole jest informowana o skutkach spożywania używek? 

 

 tak nie 

a) palenia papierosów   

b) spożywania alkoholu   

c) zażywania narkotyków   

 
12. Czy w szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne nt. używek? 
(jeśli w pyt. 12 odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania13) 

 
a) tak  

b) nie  

 

12 a) czego one dotyczą? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
12 b) jak często są prowadzone?  
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
12 c) przez kogo są przeprowadzane? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Czy współpracujecie Państwo z innymi służbami/podmiotami w celu rozwiązywania problemów 

młodzieży wynikających ze stosowania używek? 
(jeśli w pyt. 13 odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania 14) 

 
a) tak  

b) nie  

 
13 a) Z jakimi służbami/podmiotami? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14.  Czy na terenie szkoły prowadzona jest współpraca z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz 

młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem? 

 

a) tak  

b) nie  

 
15. Czy na terenie szkoły prowadzona jest profilaktyka związana z zasadami bezpiecznego korzystania 

z internetu?  
(jeśli w pyt. 15  odpowiedziała/ł Pan/i „nie” to proszę przejść do pytania 16) 

 
a) tak  

b) nie  

 
15 a) Do jakiej grupy odbiorców jest kierowana? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

15 b) Przez kogo jest realizowana? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
          

 

 


