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Wprowadzenie 

 

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce rozprzestrzenia się na coraz to 

większą skalę. Na nielegalnym rynku narkotykowym rozprowadzane są produkty lepiej 

oczyszczone - mocniejsze,  zaś wiek użytkowników obniża się. 

Próba jednoznacznego zdefiniowania substancji psychoaktywnych jest niezwykle 

trudna. Po pierwsze, lista takich substancji ulega szybkiemu rozszerzeniu, po drugie, jest 

bardzo „cienka” granica pomiędzy tym, co psychoaktywne, a tym, co wspomagające.  

M. Jędrzejko 1  substancją psychoaktywną określa związek chemiczny, niezaliczany do 

pokarmów, który ma wpływ na funkcjonowanie biologiczne ludzi lub zwierząt.  

Wg Krzysztofa Zajączkowskiego i Bohdana T. Woronowicza natomiast substancjami 

psychoaktywnymi są wszystkie te substancje, które działając na mózg osoby je 

zażywającej, prowadzą do zmiany stanów świadomości, zwłaszcza odbioru i oceny 

bodźców zewnętrznych2.  

W języku polskim pojęcia takie jak: narkotyk, substancja psychoaktywna, środek 

odurzający, używka – to określenia stosowane wymiennie. W medycynie narkotykami 

określa się te substancje psychoaktywne, które działają m.in. przeciwbólowo poprzez 

określone receptory mózgowe3 . Substancje te działając na człowieka, zmieniają jego 

samopoczucie i odbiór otaczającej rzeczywistości. Poprzez swoje działanie osoba je 

zażywająca jest np. w stanie przytłumić przeżywane negatywne emocje i polepszyć swój 

nastrój. Istotną cechą tych zmian jest ich krótkotrwałość. Czas działania, natomiast 

zależny jest od typu substancji, jej dawki oraz stopnia uzależnienia 4 . Aktualnie 

obowiązujące pojęcie substancja psychoaktywna służy do określenia każdej substancji 

przyjmowanej w celu uzyskania określonego efektu psychicznego - jest to równoważnik 

słowa lek używanego np. przez WHO5 w definicji uzależnienia6. 

Obowiązująca w Polsce od 1992 roku Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja 

Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD–10) wyróżnia zaburzenia psychiczne i zachowania 

spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, opiaty, 

kanabinole, leki uspokajające i nasenne, kokaina, inne niż kokaina substancje 

stymulujące (w tym kofeina), substancje halucynogenne, tytoń, lotne rozpuszczalniki 

                                                            
1 M. Jędrzejko, Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych, Fundacja 

PEDAGOGIUM,  Warszawa 2009. 
2 Tamże 
3 www.kbpn.gov.pl 
4 M. Jędrzejko, Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych, Fundacja 

PEDAGOGIUM,  Warszawa 2009. 
5 World Health Organization (WHO) – Światowa Organizacja Zdrowia 
6 H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Koszalin. 
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oraz używanie kilku substancji psychoaktywnych lub innych substancji niż wyżej 

wymienione7. 

W Polsce obowiązuje podział substancji psychoaktywnych na trzy główne grupy: 

 alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne (działające głównie rozluźniająco, 

uspokajająco, nasennie); 

 kanabinole i inne substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki (działające 

głównie euforycznie, powodujące omamy, urojenia); 

 kokaina i inne substancje stymulujące, nikotyna (działające pobudzająco, 

podwyższające nastrój). 

 

Substancje psychoaktywne przyjmowane są na różne sposoby:  

 przez przewód pokarmowy (doustnie, podjęzykowo, doodbytniczo); 

 poprzez wstrzykiwanie (dożylnie, domięśniowo, podskórnie); 

 drogą wziewną (palenie, inhalacja); 

 wciąganie do nosa (zwane też „wąchaniem”); 

 przez skórę. 

 

Wybór drogi przyjmowania substancji przez osoby używające substancji 

psychoaktywnych często jest dokonywany w zależności od: 

 celu, jaki chce się osiągnąć np. szybkie przeniknięcie substancji do mózgu; 

 postaci narkotyku; 

 możliwości somatycznych np. konieczność palenia narkotyku ponieważ przyjęcie 

dożylnie jest niemożliwe z powodu zmian zapalnych żył; 

 lęku przed zakażeniem chorobami wszczepiennymi itp8.  

                                                            
7 www.csioz.gov.pl 
8 www.kbpn.gov.pl 
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Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce 

- rys historyczny 

 

Używanie substancji psychoaktywnych jest zjawiskiem od dawna widocznym 

w polskim społeczeństwie. W polskiej tradycji ludowej powszechne było wykorzystywanie 

do celów ziołoleczniczych miejscowych roślin o właściwościach trujących czy 

psychoaktywnych, takich jak blekot, bieluń dziędzierzawa, lulek czarny czy pokrzyk 

wilcza jagoda. Na terenie naszego kraju pierwsi narkomani pojawili się w lecznictwie 

psychiatrycznym w 1921roku. Według danych dyrektora Szpitala Psychiatrycznego  

w Tworkach k/Warszawy, w 1928 roku w całym kraju hospitalizowanych było  

85 narkomanów, a pięć lat później ich liczba wzrosła do 2959.  

Rozwój społecznej komunikacji i upowszechnianie informacji wzmagały 

zainteresowanie właściwościami różnych środków odurzających i przyczyniały się do 

wzrostu ich zażywania. Zwiększała się też wiedza o ich szkodliwości i o potrzebie 

przeciwdziałania dalszemu rozwojowi ich konsumpcji. U schyłku XIX wieku ta świadomość 

stała się na tyle powszechna i silna, że na początku wieku XX największe państwa świata 

podpisały w Hadze Międzynarodową Konwencję Opiumową z 23 stycznia 1912 roku, do 

której Rząd Polski przystąpił w dniu 10 stycznia 1920 roku10. Dało to początek polskiemu 

ustawodawstwu antynarkotykowemu11. 

Po II wojnie światowej zjawisko narkomanii w Polsce występowało rzadko 

i było na ogół skutkiem tzw. uzależnienia jatrogennego, tj. rozwijającego się  

w następstwie oddziaływania na organizm środków farmakologicznych, zażywanych  

w toku leczeniu bólu. W Polsce w latach 50. i 60. problem narkotyków oficjalnie nie 

istniał, jednak sytuacja uległa zmianie z końcem lat 60., kiedy to narkomania zaczęła 

rozpowszechniać się wśród młodzieży. Narkomania dostrzegana dotąd jako zjawisko 

niegroźne społecznie, zaczęła zmieniać swój publiczny wizerunek. W latach 1969–1973 

miał miejsce ponad pięciokrotny wzrost liczby pacjentów leczonych z powodu narkomanii  

w poradniach zdrowia psychicznego i ponad trzykrotny – w szpitalach psychiatrycznych.  

W tym okresie lekozależność ujawniła się przede wszystkim jako zjawisko kulturowe, 

jako element kontrkultury młodzieżowej. W latach 70. najczęściej stosowane substancje 

psychoaktywne to leki kradzione z aptek, fabryk i placówek służby zdrowia oraz uzyskane 

poprzez fałszowanie recept. Były to głównie leki z grupy opiatów (morfina, kodeina, 

dolantyna), krople Inoziemcowa (żołądkowe), psychostymulanty (amfetamina, pemolina, 

                                                            
9 Uzależnienie od narkotyków – podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii, 2012. 
10 „Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1922 roku w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 

Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. i do protokołu 

zamknięcia III Konferencji Opiumowej, podpisanego w Hadze dnia 25 czerwca 1914 r.”  

(Dz.U. z 1923 r. Nr 9, poz. 55). 
11 Pierwszym polskim dokumentem wydanym w zakresie walki z narkomanią była Ustawa z dnia 22 czerwca 

1923 roku w przedmiocie substancji i przetworów odurzających11. 
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efedryna) i nie które leki np. z grupy barbituranów. Jednym z niepożądanych efektów 

restrykcji, dotyczących konsumpcji dostępu do legalnych substancji psychoaktywnych, 

stało się odkrycie „narkotykowych” właściwości ogólnie dostępnego w Polsce maku. 

Ogólnie dostępna i praktykowana stała się technologia uzyskiwania z wywaru słomy 

makowej mieszaniny opiatów, nazywanej „polską heroiną” lub „kompotem”. Opiaty 

domowej produkcji stały się narkotykiem pierwszego wyboru dla osób uzależnionych  

w Polsce. W omawianym okresie nie podejmowano właściwie żadnych kroków, 

zmierzających do stworzenia instytucjonalnego programu przeciwdziałania narkomanii 

i systemu terapii dla narkomanów. Rewolucyjną zmianę w podejściu do terapii 

narkomanii zapoczątkował Marek Kotański w październiku 1978 roku. Wraz z częścią 

pacjentów i kadry z Sanatorium w Garwolinie założył w miejscowości Głosków pierwszy 

ośrodek rehabilitacyjny (dla około trzydziestu osób), nazwany Monaremi posługujący się 

metodą społeczności terapeutycznej. 

Istotnym impulsem dla rozwoju leczniczych form detoksykacyjnych  

oraz ambulatoryjnych stało się założenie w 1980 roku pierwszego oddziału detoksykacji  

i leczenia uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym oraz Poradnia Leczenia Uzależnień  

w Warszawie12, która odegrała pionierską rolę w organizowaniu różnych form pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych. 

W latach 80. wzrost problemów związanych z narkotykami zaczęto odnotowywać 

we wszystkich sferach życia społecznego – od edukacji i zdrowia poczynając, przez 

ekonomię i politykę społeczną, a na szeroko rozumianym egzekwowaniu prawa kończąc. 

Wraz z osobami skazanymi za przestępstwa narkotykowe do systemu penitencjarnego 

przeniknęły problemy osób uzależnionych, wymagających opieki i terapii. 

 Szybko rozprzestrzeniające się, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcji, 

zakażenie wirusem HIV stało się nowym, dramatycznym zjawiskiem. Pierwszy taki 

przypadek stwierdzono w 1985 roku, a pierwsze zachorowanie na AIDS – w 1986 roku. 

W kwietniu 1993 roku wśród 2548 wszystkich zarejestrowanych zakażonych HIV ponad 

70% stanowili narkomani. 

 Mimo wprowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych i prewencyjnych, 

w Polsce, tak jak i w innych krajach, szybko stało się jasne, że znaczne grupy osób 

uzależnionych nie są w stanie zmienić swoich ryzykownych zachowań narkotykowych, 

seksualnych i społecznych. Styl ich życia, m.in. bezdomność, prostytucja, dożylne 

przyjmowanie „kompotu” – wszystko to powodowało coraz większą zapadalność na liczne 

choroby somatyczne (przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby, choroby weneryczne, 

gruźlicę), do tego dochodziły zakażenia oportunistyczne związane z AIDS. Stan zdrowia 

                                                            
12 Oddział detoksykacji i leczenia uzależnień oraz Poradnia Leczenia Uzależnień zostały powołane z inicjatywy 

dra Zbigniewa Thielle – źródło: Uzależnienie od narkotyków – podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2012. 
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tej grupy społecznej zaczął wymagać specjalistycznego, kosztownego i często 

dozorowanego leczenia. 

 Współczesny polski model terapii uzależnień od substancji nielegalnych 

zbudowany został w oparciu o dominującą rolę lecznictwa stacjonarnego, 

charakteryzującego się długoterminowym leczeniem w całodobowych placówkach  

o charakterze zamkniętym, dla których podstawową formą oddziaływań stała się metoda 

społeczności terapeutycznej. Leczenie i rehabilitacja w tych placówkach bazuje 

najczęściej na podejściu zorientowanym na całkowitą abstynencję od substancji 

psychoaktywnych. Jednak różnorodność metod terapeutycznych oraz dążenie do 

skracania czasu leczenia są zjawiskami wspólnymi dla wielu form terapii uzależnień, 

spowodowało to, że leczenie osób z problemem narkotykowym przebiega coraz częściej 

w formie ambulatoryjnej w poradniach leczenia uzależnień, poradniach zdrowia 

psychicznego, poradniach odwykowych i ośrodkach dziennych. Celem głównym terapii 

ambulatoryjnej, podobnie jak w przypadku leczenia stacjonarnego, jest uzyskanie przez 

pacjenta abstynencji. Często jednak placówki tego typu definiują również inne cele 

leczenia, takie jak poprawa jakości życia czy ograniczenie używania substancji – jako 

bardziej realne do osiągnięcia dla większości pacjentów niż pełna abstynencja13.  

 

  

                                                            
13 Uzależnienie od narkotyków – podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii, 2012. 
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Metodologia 

  

Badanie pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców 

województwa podkarpackiego” zrealizowano w IV kwartale 2016 roku na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Głównym celem badania było 

zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród 

mieszkańców województwa podkarpackiego. 

 

Cele szczegółowe, pytania badawcze 

Cele szczegółowe: 

 Określenie skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych. 

 Zbadanie dostępności do substancji psychoaktywnych. 

 Zbadanie poziomu wiedzy nt. szkodliwości przyjmowania substancji 

psychoaktywnych.  

 Zbadanie poziomu wiedzy nt. możliwości uzyskania pomocy w przypadku 

uzależnienia. 

 Postawy wobec środków psychoaktywnych. 

 

Pytania, zagadnienia badawcze: 

 Czy używanie substancji psychoaktywnych jest ważnym problemem społecznym? 

 Czy mieszkańcy Podkarpacia używają substancji psychoaktywnych?  

 Jaki jest wiek pierwszego użycia substancji psychoaktywnych?  

 Jakie substancje psychoaktywne są/były przyjmowane? 

 Jaka jest dostępność używanych substancji psychoaktywnych? 

 Jakie są powody używania substancji psychoaktywnych?  

 Jaka jest opinia mieszkańców Podkarpacia nt. kary za posiadanie narkotyków oraz 

ich legalizacji? 

 Wiedza mieszkańców Podkarpacia nt. szkodliwości używania substancji 

psychoaktywnych. 

 Wiedza mieszkańców Podkarpacia nt. możliwości uzyskania pomocy w przypadku 

uzależnienia. 

 Wiedza mieszkańców Podkarpacia nt. realizowanych działań profilaktycznych. 

 

Przyjmując definicję osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym posłużono się 

metodologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny. 

Zgodnie z pojęciami stosowanymi w badaniach statystycznych statystyki 

publicznej wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj.: 
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 dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata; 

 dla kobiet grupa wieku 18-59 lat; 

 

wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj.: 

 dla mężczyzn - 65 lat i więcej; 

 dla kobiet - 60 lat i więcej. 

 

Zastosowana metoda badawcza 

Badanie miało charakter ilościowy z zastosowaniem kwestionariusza ankiety, który 

zawierał 26 pytań zamkniętych i półotwartych oraz siedem pytań metryczkowych. 

Realizowane było za pomocą wywiadów bezpośrednich z respondentami. Wywiad 

bezpośredni należy do jednych z najpopularniejszych metod badań społecznych.  

Dzięki tej metodzie badawczej możliwe było umieszczenie w kwestionariuszu większej 

liczby pytań badawczych o znacznym poziomie trudności i złożoności. Zaletą tej metody 

jest bezpośredni kontakt ankietera z respondentem oraz możliwość doboru odpowiedniej 

próby. 

 

Przebieg badania 

Założenia metodologiczne oraz kwestionariusz ankiety opracowany został przez 

pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Następnie, we 

wrześniu 2016 roku, materiał poddany został konsultacjom wśród członków Zespołu 

Roboczego do opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2017 i kolejne lata. 

Badanie zostało zrealizowane w październiku i listopadzie 2016 roku przez 

Pracownię Badań „SOMA” Monika Kwiecińska–Zdrenka.  

Wykonawca po przeprowadzeniu bezpośrednich indywidualnych wywiadów 

kwestionariuszowych na losowo wybranej grupie osób przystąpił do kodowania danych. 

Po otrzymaniu materiałów od wykonawcy przystąpiono do opracowania raportu 

końcowego. 
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Charakterystyka respondentów 

Badaniem objęto 625 osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, które 

zamieszkują tereny wszystkich 25 powiatów województwa podkarpackiego (21 powiatów 

ziemskich i 4 powiaty grodzkie).  

 

 

Tabela nr 1. Płeć respondentów 

Płeć Liczba Odsetek 

kobieta 327 52% 

mężczyzna 298 48% 

Suma 625 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wykres nr 1. Wiek respondentów (w latach) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wśród ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 

średnim (39%). Kolejną pod względem liczebności grupą były osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (26%) i wyższym (23%). Najmniej respondentów posiadało 

wykształcenie podstawowe/gimnazjalne (12%). 
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Wykres nr 2. Sytuacja zawodowa respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres nr 3. Miesięczny dochód (brutto) przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 

zamieszkujące tereny 25 powiatów województwa podkarpackiego (21 powiatów 

ziemskich i 4 powiaty grodzkie) z uwzględnieniem, że: 

 liczba kobiet i mężczyzn w próbie badawczej w wieku produkcyjnym jest 

proporcjonalna do liczby kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym 

zamieszkujących dany powiat; 

 liczba kobiet i mężczyzn w próbie badawczej w wieku poprodukcyjnym jest 

proporcjonalna do liczby kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym 

zamieszkujących dany powiat. 

Proporcje są również zachowane jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców zamieszkującą 

tereny miejskie i wiejskie w każdym z powiatów.  
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Analiza danych 

  

Badania dotyczące używania substancji psychoaktywnych odgrywają istotną rolę  

w całym procesie monitorowania zjawiska narkomanii. Stanowią one uzupełnienie wiedzy 

na temat narkotyków i problemów z nimi związanych. 

Głównym źródłem wiedzy o używaniu substancji psychoaktywnych są realizowane 

co cztery lata ogólnopolskie badania ankietowe ESPAD 14 . Celem badań jest między 

innymi ocena rozmiarów zjawiska używania tych substancji wśród młodzieży szkolnej,  

a także identyfikacja i pomiar czynników wpływających na to zjawisko. Badania te 

stanowią część międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol 

and Drugs”. 

Obok badań ogólnopolskich realizowane są również badania na poziomach 

regionalnych, stanowiące uzupełnienie wiedzy na temat zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych. Przykładem takim jest niniejsze badanie zrealizowane w 2016 roku 

wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, którego przedmiotem było nie tylko 

zdiagnozowanie skali zjawiska, ale również postaw wobec używania substancji 

psychoaktywnych oraz liberalizacji prawa narkotykowego.  

 

Używanie substancji psychoaktywnych – przyczyny problemu społecznego 

Z licznych badań naukowych wynika, że używanie substancji psychoaktywnych – 

podobnie jak inne patologie społeczne – jest jednym z negatywnych następstw 

gwałtownie postępujących zmian społecznych. W tym procesie zachwiane zostały nie 

tylko podstawowe wartości, ale również system stanowiący podstawę wychowania, relacji 

rodzinnych i interpersonalnych. Konsekwencją tej sytuacji stało się zaburzenie 

umiejętności weryfikowania tego, co dobre i złe – tak w wymiarze indywidualnym,  

jak i zbiorowym15. Współczesne nauki społeczne, zwłaszcza pedagogika i psychologia, 

podkreślają występowanie „generatorów” zaburzeń zachowania człowieka, bardzo 

charakterystycznych dla ostatnich dwóch dekad. Zalicza się do nich zerwanie 

tradycyjnych więzi rodzinnych, pęd do sukcesu i żądza sukcesu, bardzo szybkie tempo 

życia, silne oddziaływanie wzorców medialnych, dostęp dzieci do treści, na odbiór których 

nie są przygotowane emocjonalnie i intelektualnie16. W dzisiejszej szybko zmieniającej się 

                                                            
14 Po raz pierwszy ESPAD został zrealizowany w roku 1995, z inicjatywy Cooperation Group to Combat Drug 

Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group), działającej przy Radzie Europy. Na poziomie 

europejskim badania ESPAD są koordynowane przez szwedzki Ośrodek Badań nad Alkoholem i Narkotykami 

(CAN) ze Sztokholmu. W Polsce ESPAD jest finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorem zaś jest Zakład Badań nad 

Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii – źródło: www.cinn.gov.pl 
15 M. Jędrzejko, Człowiek wobec uzależnień, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Poznań 2010. 
16 M. Jędrzejko, Narkomania, spojrzenie wielowymiarowe, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 

Pułtusk–Warszawa 2009. 
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rzeczywistości trudno jest zachować zdrowie i komfort psychiczny nie tylko osobie bardzo 

młodej, ale również i osobie dorosłej. Dlatego też ważnym wskazaniem współczesnych 

analiz problemu narkotykowego są naukowe dowody na to, iż narkomania przestaje być 

chorobą nizin społecznych i młodzieży, wychowującej się w patologicznych środowiskach. 

Nowym problemem jest wzrost doświadczeń narkotykowych wśród dorosłych, zwłaszcza 

w wieku 25–45 lat, np. wśród kierowców, przedstawicieli handlowych i młodych 

managerów. Dotyczy to szczególnie osób pracujących w warunkach dużego psychicznego 

i fizycznego obciążenia. Badania naukowe sygnalizują także rosnącą liczbę zażywających 

narkotyki wśród młodych – bogatych Polaków, intensywnie pracujących, nierzadko 

osiągających sukcesy zawodowe17. 

Od ponad 100 lat trwają naukowe próby wytłumaczenia dlaczego ludzie 

uzależniają się od substancji (i nie tylko substancji). Pytań jakie w tym obszarze się 

pojawią jest wiele: 

 dlaczego niektórzy ludzie uzależniają się szybciej a inni wolniej; 

 dlaczego spośród ludzi spożywających te same substancje niektórzy się nie 

uzależniają;  

 dlaczego ludzie zażywający tą samą substancję mogą się zachowywać zupełnie 

inaczej. 

Setki lekarzy, psychologów, pedagogów, neurologów, terapeutów szuka i znajduje 

nowe odpowiedzi na powyższe i podobne pytania 18 . Dowiedziono bowiem istnienia 

mechanizmów społecznych i cech biologicznych sprzyjających pojawieniu się 

uzależnienia; oczywistym jest też wpływ na rozwój tej patologii skali podaży narkotyków 

oraz czynników kulturowych, ekonomicznych i geograficznych. Jak wskazano w pracy 

Young People and Drugs – Care and Treatment, istnieją wyraźne czynniki ryzyka rozwoju 

narkomanii wśród młodzieży. Zalicza się do nich: 

 środowisko wychowawcze (socjalizacyjne); 

 występowanie narkomanii w środowisku szkolnym; 

 status społeczny; 

 kontakt ze środowiskiem kryminogennym; 

 szanse życiowe (perspektywy); 

 poziom akceptacji narkotyków; 

 wiedzę o konsekwencjach zażywania narkotyków; 

 stan profilaktyki narkotykowej. 

                                                            
17 M. Jędrzejko, Człowiek wobec uzależnień, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Poznań 2010. 
18 Tamże 
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Uzasadnionym jest więc stwierdzenie, że narkomania to zjawisko wielowymiarowe 

(co do czynników koniecznych dla jej wystąpienia), wieloaspektowe (co do przejawów)  

i wieloczynnikowe (co do źródeł)19. 

Używanie substancji psychoaktywnych jest jednym z problemów społecznych 

współczesnego świata. Sytuację w jakiej znajduje się część lub większość społeczeństwa 

można uznać za problem społeczny, jeśli zostanie ona określona za pomocą przyjętego 

systemu wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. 

 

Wykres nr 4. Czy uważa Pan/Pani, że stosowanie substancji  

psychoaktywnych jest ważnym problemem  społecznym? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Stosowanie substancji psychoaktywnych dla większości dorosłych mieszkańców 

województwa podkarpackiego jest ważnym problemem społecznym. Odpowiedzi takiej 

udzieliło ponad ¾ badanych.  

Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda problem stosowania substancji 

psychoaktywnych na tle innych występujących w przestrzeni społecznej. 

 

 

 

 

                                                            
19 M. Jędrzejko, Narkomania, spojrzenie wielowymiarowe, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 

Pułtusk–Warszawa 2009. 

 

78,2% 

6,7% 

15,0% 

Tak Nie Trudno powiedzieć



 

18 

 

Tabela nr 2. Który z niżej wymienionych problemów społecznych 

jest Pana/Pani zdaniem najważniejszy?  

(wybór maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Problem społeczny 

Poziom istotności 

najważniejszy ważny 
najmniej 
ważny 

ubóstwo 98 95 55 

bezrobocie 191 108 45 

alkoholizm 166 114 92 

używanie substancji psychoaktywnych  
(innych niż alkohol) 

53 81 62 

niepełnosprawność 20 29 27 

przemoc 23 85 99 

bezdomność 14 28 67 

długotrwała lub ciężka choroba 20 40 50 

przestępczość 26 25 84 

prostytucja 7 10 30 

 

 

Większość badanych uznała, że używanie substancji psychoaktywnych, innych niż 

alkohol, jest ważnym ale jednak nie najważniejszym problemem społecznym.  

Do najważniejszych problemów społecznych występujących w województwie 

podkarpackim zaliczamy bezrobocie i alkoholizm. Natomiast najmniej ważnymi 

problemami społecznymi jest prostytucja i niepełnosprawność. 

 

Najważniejszym powodem, dla którego dorośli mieszkańcy podkarpacia sięgają po 

środki odurzające jest „zabawa, uczucie rozluźnienia”. Duży wpływ na popularność tego 

typu substancji ma tzw. „moda”. Dlatego też kampanie społeczne prowadzone  

w odpowiedni sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia skali tego niekorzystnego 

zjawiska. 
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Wykres nr 5. Jaki jest Pana/Pani zdaniem powód używania substancji 
psychoaktywnych? (wybór maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nie mniej ważnymi powodami używania są „ciekawość” i „problemy domowe” oraz 

chęć „eksperymentowania”. Najmniejsza część z przebadanych osób uważa, że powodem 

używania substancji psychoaktywnych jest chęć „zwiększenia efektywności fizycznej lub 

umysłowej”. 

 

Dostępność substancji psychoaktywnych 

Wzrost podaży narkotyków oraz innych substancji podobnych, szczególnie po roku 

1989 doprowadził do wzrostu używania tych substancji, a w konsekwencji wystąpienia 

zjawiska narkomanii w kontekście problemu społecznego. Przyjmowanie substancji jest 

uwarunkowane głównie ich dostępnością, zaś mechanizmy uzależnienia mają charakter 

wtórny20. Niestety zarówno popyt, jak i podaż środków odurzających pozostaje wciąż 

                                                            
20 M. Jędrzejko, Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych, Fundacja 

PEDAGOGIUM,  Warszawa 2009. 
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dużym problemem społecznym w całej Europie. Europejski raport narkotykowy za rok 

2017 Tendencje i osiągnięcia21 informuje, że nieco ponad jedna czwarta mieszkańców 

Unii Europejskiej w wieku od 15 do 64 lat, a więc ponad 93 mln osób, przynajmniej raz  

w życiu spróbowała narkotyków. Również wnioski z Ogólnopolskiego raportu badań 

ankietowych ESPAD 201522 wskazują, iż jednym z powodów zażywania przez nastolatków 

substancji psychoaktywnych jest ich wysoka dostępność. Do najbardziej dostępnych 

substancji nielegalnych zalicza się przetwory konopi. Brak dostępu do substancji, 

natomiast ma walor chroniący. Innym czynnikiem wpływającym na spożywanie tego typu 

substancji jest obracanie się w kręgach osób, które je stosują. Jak pokazują wyniki 

badania ESPAD 2015, więcej niż połowa młodzieży przyjaźni się z użytkownikami 

marihuany lub haszyszu.  

                                                            
21 Raporty narkotykowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) corocznie podają informacje na temat używania 

najpopularniejszych środków odurzających i substancji psychotropowych. Celem Europejskiego raportu 

narkotykowego jest ogólne omówienie i podsumowanie sytuacji narkotykowej w Europie oraz reakcji na nią. 
22 J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków Przez młodzież szkolną - Raport z ogólnopolskich badań 

ankietowych zrealizowanych w 2015 r. (ESPAD 2015), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 

2015. 
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 Wykres nr 6. Czy trudne byłoby dla Pana/Pani zdobycie poniżej wymienionych substancji psychoaktywnych?

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Substancje wziewne (np. kleje, rozpuszczalniki), leki oraz substancje uspokajające 

i nasenne, dopalacze stanowią grupę substancji psychoaktywnych, których zdobycie dla 

większości mieszkańców województwa podkarpackiego nie stanowi problemu. 

Zaskakujące jest, że wśród tych substancji znalazły się dopalacze, których sprzedaż  

w naszym kraju jest zakazana. Wśród pozostałych substancji najłatwiej jest zdobyć 

marihuanę, zaś najtrudniej dostępna jest heroina. 

 

Wiedza dotycząca zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych  

Pierwsze opisy wpływu substancji odurzających na zachowania człowieka i jego 

stan świadomości pochodzą z bardzo odległych czasów23. Zaburzają one funkcjonowanie 

zmysłów, pamięci, myślenia, koordynację ruchową, zakłócają rozwój całego organizmu, 

np. mięśni, masy ciała, organów wewnętrznych, w tym wątroby, zaburzają równowagę 

hormonalną itd. Dłuższe używanie substancji psychoaktywnych prowadzi do uzależnienia, 

które jest chorobą postępującą. Im wcześniej człowiek sięga po substancje 

psychoaktywne, tym łatwiej i szybciej może się uzależnić. Regularne ich zażywanie 

wymusza konieczność zwiększania dawek, by uzyskać ten sam efekt działania. Natomiast 

odstawienie środków powoduje powstanie zespołu abstynencyjnego, równie uciążliwego  

i trudnego do zniesienia przez osoby nadużywające24. 

 

 

Wykres nr 7. Jaki wpływ na zdrowie ma stosowanie substancji 
psychoaktywnych? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                            
23 Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dr M. Jankowski, prok. S. Momot, 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2015 - źródło: www.iws.org.pl 
24 Ryzyko używania narkotyków przez młodzież, praca zbiorowa pod red. Doroty Macander, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji, Warszawa 2014. 
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Zdecydowana większość badanych uważa, że substancje psychoaktywne są szkodliwe bez 

względu na częstotliwość używania. Natomiast narkotyki są szkodliwe, jeśli używa się je 

rzadko w opinii 6,6% respondentów. 

 

Wykres nr 8. Czy uważa Pan/Pani, że istnieją substancje psychoaktywne, 
które nie uzależniają?  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nie ma substancji psychoaktywnych, które są nieuzależniające - opinię taką 

wyraziło 94,88% dorosłych mieszkańców podkarpacia. Warto zwrócić uwagę na 

odpowiedzi niewielkiej grupy osób, które uważają, że istnieją substancje psychoaktywne, 

które nie uzależniają. Z odpowiedzi tych osób wynika, że albo nie zrozumiały pytania albo 

brakuje im wiedzy na temat tychże substancji.  

 

Możliwości uzyskania pomocy w przypadku uzależnienia 

Oprócz wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych ważna jest świadomość mieszkańców na temat możliwości 

uzyskania pomocy w przypadku uzależnienia. 
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Wykres nr 9. Kto może udzielić pomocy osobie uzależnionej od substancji 
psychoaktywnych?(wybór maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Osoby uzależnione powinny oczekiwać pomocy głównie od ośrodków terapii 

uzależnień oraz punktów konsultacyjnych ds. uzależnień – odpowiedzi takiej udzieliło 479 

badanych. Niewiele mniejsza liczba respondentów szukałaby pomocy wśród rodziny. 

Najmniej osób uważa, że osobie uzależnionej od substancji psychoaktywnych pomóc 

mogą telefony zaufania. 

 

Działania profilaktyczne 

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we 

współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie 

pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk 

społecznych25. 

W odniesieniu do substancji psychoaktywnych, działania w zakresie profilaktyki 

narkotykowej oraz wczesnej interwencji mają na celu zapobieganie przyjmowaniu 

narkotyków oraz powstawaniu związanych z tym problemów. W przypadku uzależnień, 

natomiast podstawową formą reakcji jest leczenie oparte zarówno na podejściu 

psychospołecznym, jak i farmakologicznym. Sposoby interwencji, takie jak leczenie 

                                                            
25 www.men.gov.pl 
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substytucyjne oraz rozdawanie igieł i strzykawek, opracowano częściowo w odpowiedzi 

na zjawisko przyjmowania opioidów drogą iniekcji i powiązane z tym problemy, takie jak 

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych czy śmierć w następstwie przedawkowania26. 

Mając na uwadze fakt, że substancje psychoaktywne mają „potencjał niszczenia” 

oraz destrukcyjny wpływ na organizm człowieka, niezbędne jest zatem propagowanie 

działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku. 

 

 

Wykres nr 10. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należy prowadzić w celu 

przeciwdziałania narkomanii?  

(wybór maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najbardziej skutecznym sposobem na przeciwdziałanie narkomanii, który należy 

wprowadzić w życie jest organizacja kampanii i akcji społecznych. Niewiele mniej 

skuteczne powinny być zajęcia prowadzone w szkołach, promocja zdrowia  

i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacji na temat 

placówek i programów dla osób uzależnionych.  

  

                                                            
26Europejski raport narkotykowy, Tendencje i osiągnięcia, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków  

i Narkomanii (EMCDDA), Luksemburg 2016 – źródło: www.gis.gov.pl 
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Marihuana –kwestia związana z legalizacją i stosowaniem w celach medycznych 

Najpopularniejszą substancją psychoaktywną w Europie jest marihuana. Według 

Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)2717,1 mln 

młodych Europejczyków (między 15. a 34. rokiem życia) używało konopi indyjskich  

w ostatnim roku, z czego 10 mln to osoby między 15. a 24. rokiem życia. Ponadto na 

podstawie badań sondażowych ogółu populacji szacuje się, że ok. 1% dorosłych  

w Europie codziennie lub prawie codziennie używa konopi indyjskich. Około 30% z nich to 

osoby od 35. do 64. roku życia, a ponad trzy czwarte osób z tej grupy wiekowej to 

mężczyźni 28 . Wyniki badania ESPAD 2015 również pokazują, że wśród uczniów 

gimnazjalnych na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia 

eksperymentowania znajdują się marihuana i haszysz29. 

Wzrost użycia środków psychoaktywnych wynika z ich coraz większej dostępności. 

Wg informacji pochodzących z Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, 

liczba ujawnianych przez policjantów upraw konopi innych niż włókniste sukcesywnie 

wzrasta, a rynek konsumentów nie zmienia się od wielu lat. Narkotyki  

w dalszym ciągu ujawniane są wśród przedstawicieli różnych grup społecznych, niemniej 

najczęstszymi odbiorcami są ludzie młodzi, którzy traktują narkotyki jako substytut  

i dopełnienie dobrej zabawy. Dystrybucją narkotyków zajmują się zarówno grupy 

przestępcze, jak również osoby wielokrotnie karane za tego typu przestępstwa,  

a także osoby dotychczas niekarane, które uzyskały środki odurzające z własnej 

produkcji, a następnie rozprowadzają je głównie wśród znajomych. Ponadto liberalna 

polityka narkotykowa w państwach sąsiednich (Czechy) oraz w Holandii daje możliwość 

łatwego wejścia w posiadanie narkotyków syntetycznych i pochodnych marihuany. 

 

Wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców Podkarpacia pokazują, że 

większość respondentów uważa, iż powinno się karać więzieniem za posiadanie 

narkotyków – suma odpowiedzi Zdecydowanie tak i Raczej tak. Natomiast biorąc pod 

uwagę każdą odpowiedź z osobna najwięcej wskazań miała odpowiedź: Raczej nie. 

Zauważyć można, że mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, mają bardziej liberalne 

poglądy w tej kwestii. 

 

                                                            
27 Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest zdecentralizowaną agencją 

Unii Europejskiej utworzoną w 1993 r. z siedzibą w Lizbonie. Centrum dostarcza UE oraz jej państwom 

członkowskim rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na poziomie 

europejskim, dotyczących narkotyków i narkomanii oraz jej skutków. W Polsce rolę punktu kontaktowego dla 

EMCDDA pełni Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN).Więcej informacji nt. EMCDDA na 

stronie: www.europa.eu 
28 Europejski raport narkotykowy, Tendencje i osiągnięcia, Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków  

i Narkomanii (EMCDDA), Luksemburg 2017 – źródło: www.gis.gov.pl 
29 J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków Przez młodzież szkolną - Raport z ogólnopolskich badań 

ankietowych zrealizowanych w 2015 r. (ESPAD), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwowa 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytut Psychiatrii I Neurologii, Warszawa 2015. 
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Wykres nr 11. Czy uważa Pan/Pani, że za posiadanie narkotyków powinno 
się karać więzieniem? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 W ostatnich latach zarówno w prasie, jak i w mediach pojawiło się wiele doniesień 

o leczniczych właściwościach marihuany. I choć używanie marihuany wzbudza wiele 

kontrowersji, to jej lecznicze działanie (podejmowane są próby stosowania ich między 

innymi w leczeniu klinicznym bólu migrenowego i chorób nowotworowych) pozostaje 

wciąż dyskusyjne30.  

Przeważająca część przebadanych mieszkańców województwa podkarpackiego jest 

za zalegalizowaniem marihuany w celach medycznych. Przeciwna legalizacji  

w jakiejkolwiek formie, jest grupa 27,2% ankietowanych.  

Biorąc pod uwagę wiek badanych, korelację czyli zależność dwóch zmiennych 

zaobserwowano przy odpowiedzi Tak, ale tylko na własny użytek. Wraz z wiekiem 

respondentów zmniejsza się liczba zwolenników legalizacji narkotyków na własny użytek. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Numer 12 (1/2016), 

VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 23 kwietnia 2016 roku, 

Kraków 2016. 
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Wykres nr 12. Czy posiadanie marihuany powinno zostać zalegalizowane? 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poniższy wykres zawiera odpowiedzi badanych, którzy nie są przeciwni legalizacji 

konopi indyjskich lub nie mają zdania w tej kwestii. 

 

Wykres nr 13. Co sądzi Pan/Pani o stosowaniu marihuany w lecznictwie?  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Niemal 2/3 respondentów uważa, że tylko lekarz powinien decydować o sposobie 

leczenia pacjentów. Natomiast prawo wyboru sposobu leczenia chciała by mieć mniej niż 

1/3 badanych. 
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Używanie substancji psychoaktywnych wśród rodziny, znajomych 

Przyjmowanie substancji psychoaktywnej powoduje, że problemy przeżywane 

przez osobę stają się odległe lub znikają na czas przyjmowania danej substancji  

(np. następuje redukcja lęku, niepokoju, uzyskuje się poczucie pewności siebie itp.). 

Używanie można podzielić na: 

 eksperymentalne – polegające na jednorazowym lub parokrotnym przyjęciu 

substancji psychoaktywnej w celu zaspokojenia ciekawości – najczęściej przez 

ludzi młodych; 

 towarzyskie – odbywa się w grupie w celu przedłużenia przeżycia przyjemnych 

doznań; 

 stresopochodne – stosowane w celu poprawy funkcjonowania31. 

 

 

Wykres nr 14. Czy w Pana/Pani rodzinie lub wśród znajomych są osoby, o których 

Pan/Pani wie, że miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi? 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

W najbliższym otoczeniu badanych, czyli wśród rodziny i znajomych, na ogół nie 

ma osób które miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi - odpowiedzi takiej 

udzieliło 74,4% respondentów, natomiast 17,6% ankietowanych zna takie osoby.  

Z poniższego wykresu możemy odczytać jaka część z tych krewnych i znajomych jest 

uzależniona od substancji psychoaktywnych. 

 

                                                            
31 H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Koszalin. 
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Wykres nr 15. Czy ktoś z Pana/Pani rodziny lub znajomych jest uzależniony  

od substancji psychoaktywnych? N=110 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większości osób, która w jakimś stopniu miała kontakt z substancjami 

psychoaktywnymi, udało się uniknąć uzależnienia. Sytuacja pozostałej części osób, 

o której dowiadujemy się z badania nie wygląda już tak dobrze – 22,7% zmaga się  

z problemem uzależnienia. 

 

Doświadczenia związane z używaniem narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych 

Specyficzną cechą dwudziestego pierwszego wieku jest bardzo łatwy dostęp do 

narkotyków, co wiąże się ze wzrostem częstotliwości zażywania substancji odurzających. 

W 2016 roku jednostki Policji w całej Polsce odnotowały duże zainteresowanie i coraz 

częstsze pojawianie się na rynku „dopalaczy”, czyli środków zastępczych. 

Najpopularniejszym sposobem zakupu tego typu substancji jest Internet, ale funkcjonują 

także sklepy stacjonarne. W 2016 roku Policja i Państwowa Inspekcja Sanitarna 

organizowała skoordynowane akcje skierowane przeciwko punktom sprzedaży 

stacjonarnej dopalaczy w całej Polsce (łącznie zlikwidowano 449 takich placówek). 

Łącznie wzięło w nich udział około 1 876 policjantów i około 1 000 pracowników 

22,7% 

51,8% 

24,5% 

0,9% 

Tak Nie Trudno powiedzieć Brak odpowiedzi



 

 31 

 

Inspekcji. Zatrzymano 154 osoby i zabezpieczono ponad 236 kg oraz prawie 15,5 tys. 

szt. opakowań różnych substancji psychoaktywnych32. 

Wiemy już jak sytuacja związana z używaniem substancji psychoaktywnych 

wygląda wśród rodziny i znajomych badanych osób. Poniżej przedstawiono odpowiedzi 

dotyczące bezpośrednio ankietowanych. 

 

Wykres nr 16. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani użyć substancję 

psychoaktywną? 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość przebadanych mieszkańców województwa podkarpackiego nigdy nie 

używała substancji psychoaktywnych. Natomiast przynajmniej raz użyło tego typu 

substancji 9,3% ankietowanych. 

 

Z danych zebranych w trakcie badania wynika, że inicjacja dotycząca substancji 

psychoaktywnych odbywa się głównie w grupie młodych ludzi – co obrazuje poniższy 

wykres. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że wraz w wiekiem zmniejsza się 

prawdopodobieństwo pierwszego użycia substancji szkodliwych. To obrazuje również, 

jaka grupa wiekowa jest w strefie podwyższonego ryzyka i do kogo w pierwszej 

kolejności należy adresować działania profilaktyczne. 

                                                            
32 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

2017 – www.bip.mswia.gov.pl 
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Wykres nr 17. W jakim wieku zdarzyło się Panu/Pani po raz pierwszy użyć substancję 

psychoaktywną? N=58 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Najczęściej wybierana przez osoby sięgające po raz pierwszy po substancje 

psychoaktywne jest marihuana. Drugie w kolejności, z znacznie mniejszą liczbą wskazań, 

są leki oraz substancje uspokajające i nasenne.  
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Wykres nr 18. Jaką substancję wówczas Pan/Pani użył/a? N=58 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Równie istotne znaczenie co wiek osoby używającej po raz pierwszy narkotyków, 

jak i rodzaj stosowanej substancji ma miejsce, w którym do tego doszło. 

Wykres nr 19. Gdzie po raz pierwszy spróbował/a Pan/Pani ww. substancji? N=58 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwsze próby związane z używaniem substancji psychoaktywnych odbywają się 

przeważnie u znajomych, często również na imprezie, koncercie czy w domu. Pozostałe 

miejsca rzadziej wybierane to: ulica, park, bar, szkoła/uczelnia, podczas wyjazdu i inne. 
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Wykres nr 20. Czy obecnie używa Pan/Pani substancje psychoaktywne? N=58 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W gronie osób, które miały styczność w swoim życiu z substancjami 

psychoaktywnymi podobna jest ilość odpowiedzi nie używam, użyłem  

w swoim życiu tylko raz co odpowiedzi nadal używam. Pozostałej części respondentów 

zdarzyło się używać, ale już nie używa – 27,6% odpowiedzi. 

Wśród ankietowanych używających substancji psychoaktywnych przeważają osoby młode 

wieku 18-29 lat (22,4% wskazań). Podobnie jest wśród respondentów, którzy  

w przeszłości użyli tylko raz tego typu środków - 17,2% to ludzie młodzi (18-29 lat). 

Natomiast wśród uczestników badania, którym zdarzało się używać, ale już nie używają 

przeważają osoby w wieku 30-39 lat stanowią 12,1% ogółu. 
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Wykres nr 21. Od jakiego czasu używa Pan/Pani substancje psychoaktywne? N=20 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość badanych używa substancji psychoaktywnych od dłuższego czasu,  

aż 75% z tej grupy stosuje tego typu substancje dłużej niż trzy lata.  

Kolejnym zagadnieniem związanym z używaniem substancji psychoaktywnych jest 

częstotliwość stosowania.   

 

Wykres nr 22. Jak często używa Pan/Pani substancje psychoaktywne? N=20 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Osoby używające substancje psychoaktywne w większość stosowały je kilka razy 

w roku (45% odpowiedzi). Częściej bo kilka razy w miesiącu używało 20% respondentów 

z tej grupy badanych. Niestety znalazły się też osoby, które stosują tego typu substancje 

codziennie. 
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Wykres nr 23. Jaką/jakie substancję/e psychoaktywną/e używa Pan/Pani obecnie? 

N=20 (Pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Marihuana jest substancją używaną przez większość respondentów, pomimo iż 

jest trudniejsza do zdobycia niż np. leki oraz substancje uspokajające i nasenne33. To, 

jakie substancje są stosowane obecnie, może zależeć od źródeł z jakich one pochodzą. 

 

Wykres nr 24. Z jakich źródeł pochodzą substancje psychoaktywne, które Pan/Pani 

używa? N=20 (Pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródłem pochodzenia nielegalnych substancji dla osób używających są najczęściej 

znajomi. Niewiele mniej osób kupuje u tzw. dilera. Kolejnym miejscem, w którym osoby 

                                                            
33

Patrz: Wykres nr 4 niniejszego raportu 
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używające substancji psychoaktywnych zaopatrują się są apteki. Tylko jedna osoba 

odpowiedziała, że kupuje przez Internet ww. substancje. 

 

Wykres nr 25. Jaką kwotę wydaje Pan/Pani miesięcznie na substancje 

psychoaktywne? N=20 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Zdecydowana większość używających substancji psychoaktywnych przeznacza 

miesięcznie na ten cel do 50 zł. Maksymalna kwota przeznaczana na zakup ww. 

substancji nie przekracza 200 zł. 

Wykres nr 26. Czy uważa się Pan/Pani za osobę uzależnioną od substancji 

psychoaktywnych? N=20 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

5,0% 

5,0% 

15,0% 

75,0% 

Brak odpowiedzi

101 - 200 zł

51 - 100 zł

do 50 zł

10,0% 

85,0% 

5,0% 

Tak Nie Brak odpowiedzi
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Większość, bo aż 85% spośród osób używających substancji psychoaktywnych nie 

uważa się za osobę uzależnioną. Trudno określić, czy te osoby faktycznie nie są 

uzależnione czy po prostu trudno im się do tego przyznać. Dane z poniższego wykresu 

dają rzeczywisty obraz sytuacji, w jakiej się znajdują osoby używające tych środków. 

 

Wykres nr 27. Czy uważa Pan/Pani, że w każdej chwili może całkowicie przestać 

używać substancje psychoaktywne? N=20 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jedna dziesiąta badanych wśród osób używających substancji psychoaktywnych 

może mieć problem z całkowitym odstawieniem ich. Jednak większość nie miałaby z tym 

żadnego problemu. 

  

5,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

65,0% 

Brak odpowiedzi Trudno powiedzieć Raczej nie Raczej tak Tak
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Wykres nr 28. Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/Pani całkowicie przestać używać 

substancje psychoaktywne? N=20 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad połowa osób używających nigdy nie podjęła próby całkowitego zaprzestania 

stosowania substancji psychoaktywnych. Próbę taką podjęło natomiast 40% 

respondentów, którzy używają tych substancji.  

5,0% 

55,0% 

40,0% 

Brak odpowiedzi Nie Tak
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Zakończenie 

  

Postęp cywilizacji, który doprowadził do wielu pozytywnych osiągnięć w różnych 

dziedzinach życia indywidualnego i społecznego oraz licznych udogodnień, takich 

chociażby jak: rozwój środków masowego przekazu, rozwój komunikacji, osiągnięcia  

w medycynie oraz współczesnej techniki, spowodował również skutki negatywne. Należą 

do nich konflikty interpersonalne, napięcia emocjonalne i nerwicowe u wielu ludzi. 

Jednym ze sposobów rozładowywania tych konfliktów, niewątpliwie chybionym,  

jest masowo występujący problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych 34 . 

Problem ten narasta lawinowo, a wraz z nim obserwuje się wzrost przestępczości  

i samobójstw, szczególnie wśród młodzieży. Pojawiają się również nowe środki, obniża się 

wiek inicjacji narkotykowej, zdecydowanie nasila się przestępczość wśród młodych 

narkomanów. Zjawisko to prowadzi do psychodegradacji jednostek, a w następstwie do 

dezorganizacji życia społecznego. Niestety ludzie nie zdają sobie sprawy z faktu, do 

czego może doprowadzić i jakie skutki może spowodować przyjmowanie substancji 

psychoaktywnych. A przecież najczęściej zaczyna się tylko od „spróbowania”, tego 

„jednego razu” – nikt nie bierze narkotyków, czy innych substancji po to, żeby się 

uzależnić. Autorki książki pt. „Narkotyki w Polsce, mity i rzeczywistość” 35przybliżając 

problem narkomanii napisały: Jesteśmy przekonane, że gdyby nasi pacjenci posiadali 

całą wiedzę o tym, co zaczynają przyjmować, to 85%, a może nawet więcej, nigdy nie 

sięgnęłoby po środki psychoaktywne. Niestety, oni znają wyłącznie mity, wiedzą jedynie, 

że po zażyciu „jest super”, a o dalszych skutkach na ogół nie mają pojęcia. Zdarza się, że 

po otrzymaniu od nas informacji o tragicznych konsekwencjach stosowania narkotyku 

mówią: „to nie może być prawda” lub nawet „pani się na tym nie zna, skoro mówi takie 

rzeczy”, „żaden mój znajomy, a niektórzy długo biorą, nic takiego nie mówił…”. 

 

 

  

 

 

  

  

                                                            
34 C. Cekiera, Toksykomania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985. 
35 E. Korpetta, E. Szmerdt-Sisicka, Narkotyki w Polsce, mity i rzeczywistość, Prószyński S-ka, Warszawa 2000.  
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Wnioski 

 

W wyniku przeprowadzonego na terenie województwa podkarpackiego badania  

pn. „Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa 

podkarpackiego” sformułowane zostały poniższe wnioski: 

 niezbędna jest nie tylko realizacja programów profilaktycznych, mających na celu 

zapobieganie uzależnieniom, a także kształtowanie właściwych postaw, w tym 

zdrowego stylu życia; 

 należy pamiętać, że tylko dostęp do pełnej, rzetelnej wiedzy na temat środków 

psychoaktywnych może stworzyć wśród młodego pokolenia modę na tzw. 

„niebranie”; 

 z danych zebranych w trakcie badania wynika, że inicjacja dotycząca substancji 

psychoaktywnych odbywa się głównie w grupie młodych ludzi. Na tej podstawie 

można wysnuć wniosek, że wraz w wiekiem zmniejsza się prawdopodobieństwo 

pierwszego użycia substancji szkodliwych; 

 wśród ankietowanych używających substancji psychoaktywnych przeważają osoby 

młode wieku 18-29 lat, w związku z powyższym jest to grupa, do której  

w pierwszej kolejności należy adresować działania profilaktyczne; 

 przeważająca część przebadanych mieszkańców województwa podkarpackiego jest 

za zalegalizowaniem marihuany w celach medycznych (52,8%). Przeciwna 

legalizacji w jakiejkolwiek formie, jest grupa 27,2% ankietowanych; 

 najbardziej skutecznym sposobem na przeciwdziałanie narkomanii, który należy 

wprowadzić w życie jest organizacja kampanii i akcji społecznych. Niewiele mniej 

skuteczne powinny być zajęcia prowadzone w szkołach, promocja zdrowia  

i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych; 

 najpopularniejszą substancją psychoaktywną na Podkarpaciu jest marihuana. 

Wybierają ją zarówno osoby które po raz pierwszy próbują tego typu substancji 

jak i te które używają je regularnie.  
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