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CZĘŚĆ I



UCZNIOWIE 

Struktura 
badanej grupy

W badaniu łącznie wzięło udział 300 
uczniów                                                     

(158 z III gimnazjum oraz 142 z II 
ponadgimnazjalnej)



POZIOM ŚWIADOMOŚCI RODZICÓW 
GDZIE ICH DZIECI SPĘDZAJĄ SOBOTNIE 

WIECZORY 
• 4% rodziców dzieci młodszych nie wie, gdzie przebywają ich dzieci w 

sobotnie wieczory.
• Jeśli chodzi o dzieci starsze 6% rodziców nie ma takiej świadomości.



PRZEWIDYWANA PRZEZ UCZNIÓW 
REAKCJA RODZICÓW NA DANE 

ZACHOWANIA

Gdybyś chciał palić 
papierosy, czy Twoi 
rodzice pozwoliliby Ci 
na to?

Uczniowie młodsi



PRZEWIDYWANA PRZEZ UCZNIÓW 
REAKCJA RODZICÓW NA DANE 

ZACHOWANIA

12%

16%

53%

19%

6%

17%

60%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pozwolili by mi palić

Nie pozwolili by mi palić w domu

W ogóle nie pozwolili by mi palić

Nie wiem

Ojciec

Matka

Gdybyś chciał palić 
papierosy, czy Twoi 
rodzice pozwoliliby Ci 
na to?

Starsi uczniowie



POZIOM ZADOWOLENIA UCZNIÓW

• Młodsi

• Starsi

Bardzo 
zadowolony

Zadowolony Ani 
zadowolony, 

ani nie 
zadowolony

Nie 
zadowolony

Bardzo 
niezadowolony

sytuacji finansowej 
swojej rodziny

27% 48% 20% 3% 3%

stanu swojego zdrowia 35% 47% 9% 6% 3%

siebie samego 30% 31% 26% 9% 4%

Bardzo 
zadowolony

Zadowolony Ani 
zadowolony, 

ani nie 
zadowolony

Nie 
zadowolony

Bardzo 
niezadowolony

sytuacji finansowej 
swojej rodziny

25% 43% 23% 7% 1%

stanu swojego zdrowia 24% 47% 19% 7% 3%

siebie samego 25% 34% 22% 12% 6%



CZAS WOLNY – MŁODSI UCZNIOWIE

•22% 
codziennie

•42% kilka razy 
w tygodniu

•22% 
codziennie

•26% kilka razy 
w tygodniu

•93% -
codziennie

•4% - kilka razy 
w tygodniu

•25% 
codziennie

•20% kilka razy 
w tygodniu

Mają 
swoje 
hobby

Używają 
internetu

Uprawiają 
sporty

Grają w 
gry



CZAS WOLNY – STARSI UCZNIOWIE

•19% 
codziennie

•30% kilka razy 
w tygodniu

•18% 
codziennie

•21% kilka razy 
w tygodniu

•92% -
codziennie

•4% - kilka razy 
w tygodniu

•20% 
codziennie

•20% kilka razy 
w tygodniu

Masz 
swoje 
hobby

Używają 
internetu

Uprawiają 
sporty

Grasz w 
gry



NIEOBECNOŚCI W SZKOLE W 
OSTATNIM MIESIĄCU

Ani jednego 1 dzień 2 dni 3-4 dni 5-6 dni 7 dni lub więcej

Młodsi Starsi Młodsi Starsi Młodsi Starsi Młodsi Starsi Młodsi Starsi Młodsi Starsi

Z powodu choroby 70% 57% 4% 8% 9% 11% 6% 9% 4% 3% 8% 11%

z powodu 
wagarów

73% 58% 8% 13% 8% 7% 6% 8% 3% 6% 2% 7%

z innych powodów 66% 37% 13% 21% 10% 12% 6% 15% 1% 5% 3% 10%



PROBLEM NIKOTYNOWY

54% - nigdy

13%  - 1-2 razy

13% - 40 razy 
lub więcej 

32% - nigdy

11% - 1-2 razy

36% - 40 razy lub 
więcej 

Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy?

Młodsi                                                                Starsi



PROBLEM NIKOTYNOWY

Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu ostatnich 30 dni?

Odpowiedź Młodsi Starsi

Wcale nie paliłem(łam) w czasie ostatnich 30 
dni

80% 53%

Mniej niż 1 papieros na tydzień; 8% 9%

Mniej niż 1 papieros dziennie; 6% 10%

1-5 papierosów dziennie; 6% 16%

6-10 papierosów dziennie; 1% 4%

11-20 papierosów dziennie; 0% 6%

Więcej niż 20 papierosów dziennie. 1% 2%



PROBLEM ALKOHOLOWY

 62% młodszych uczniów ma za sobą inicjację 
alkoholową
W ciągu ostatniego miesiąca piło 38% badanych
87% starszych uczniów przyznaje, że spożywało 

alkohol
77% robiło to w ostatnim miesiącu
Najpopularniejszym alkoholem okazało się piwo 

oraz wódka
Młodzież najczęściej pije alkohol w domu u kogoś, 

w plenerze oraz u siebie w domu



PROBLEM ALKOHOLOWY
ILE RAZY W ŻYCIU ZDARZYŁO CI SIĘ UPIĆ?

13% •1-2 
razy

6% •3-5 
razy

6% •6-9 
razy

MŁODSI



PROBLEM ALKOHOLOWY
ILE RAZY W ŻYCIU ZDARZYŁO CI SIĘ UPIĆ?

Starsi

17% •1-2 
razy

12% •3-5 
razy

7% •6-9 
razy

15% uczniów 
upiło się 40 razy w 

życiu !



PROBLEM ALKOHOLOWY
ILE RAZY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYPIŁEŚ 5 PORCJI                  

ALKOHOLU POD RZĄD?

11% 3-
5 razy

8%                 
2 razy

8%
1 raz

8% 10 
lub 

więcej 

24% 10 
lub 

więcej 
razy

14%                    
6 lub 

więcej 
razy

13%
3-5 razy

6%                 
raz lub 2 

razy

Młodsi

Starsi



PROBLEM ALKOHOLOWY
Młodsi Starsi

1- Lekki rausz 9% 12%

2 8% 6%

3 7% 8%

4 4% 8%

5 5% 15%

6 4% 7%

7 4% 14%

8 1% 5%

9 3% 2%

10- Bardzo silne upicie - nie mogłe(a)m utrzymać się na 
nogach

1% 1%

11- Nigdy nie byłem(am) pijany(a) 54% 23%

Przypomnij sobie ostatni przypadek, gdy byłeś(aś) 
pijany(a). Zaznacz na skali od 1 do 10 jak silnie 

byłeś(aś) wtedy pijany(a)?



PRZEKONANIA MŁODZIEŻY NA TEMAT 
ALKOHOLU
UCZNIOWIE MŁODSI

• 23% uważa, że alkohol nie jest w stanie zaszkodzić 
zdrowiu

• 60% uważa, że dzięki alkoholowi ma szansę lepiej się 
bawić

• 54% twierdzi, że pod wpływem alkoholu może zrobić coś, 
czego będzie żałować

• 40% łączy spożycie alkoholu z poczuciem szczęścia
• 36% uznało, że dzięki napojom wysokoprocentowym 

zapomną o swoich problemach
• 55% uważa, że picie alkoholu w żaden raczej lub na 

pewno nie może doprowadzić do problemów z Policją



PRZEKONANIA MŁODZIEŻY NA TEMAT 
ALKOHOLU
UCZNIOWIE STARSI

• 64% uważa, że po alkoholu będzie bardziej 
towarzyska

• 55% uczniów łączy spożycie alkoholu z poczuciem 
szczęścia

• 68% uznało za mało lub  zupełnie 
nieprawdopodobne, że kłopoty z Policją mogą 
wynikać ze spożywania alkoholu

• 27% ma przekonanie, że alkohol pomaga 
zapomnieć o problemach

• 23% wyraziło przekonanie, że alkohol może szkodzić 
zdrowiu



PROBLEM SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH

• 25% badanych z młodszej grupy deklaruje, że 
zdarzyło im się używać substancji psychoaktywnych

• W grupie osób starszych wyniki te kształtują się na 
poziomie 37%

Czy kiedykolwiek 
zdarzyło Ci się 

spróbować któregoś 
z wymienionych 

środków?



CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYWANIA 
MARIHUANY/HASZYSZU  W ŻYCIU

Młodsi Starsi

8% 
1-2 razy

3%
3-5 razy

3%
10-19 razy

8%
1-2 razy

7%
3-5 razy

5%
6-9 razy



ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE – UŻYWANIE W CIĄGU ŻYCIA

MŁODSI UCZNIOWIE STARSI UCZNIOWIE
Leki uspokajające i nasenne bez 
przepisu lekarza 4% Alkohol razem z marihuaną 12%
Alkohol razem z marihuaną 3% Leki uspokajające bez przepisu 

lekarza 6%
LSD lub inne halucynogeny 1% LSD lub inne halucynogeny 1%
Crack 1% Crack 1%
Kokaina 1% Kokaina 1%
GHB 1% GHB 1%
Amfetamina 1% Amfetamina 1%
Relevin 1% Relevin 1%
Heroina 1% Heroina 1%
Ecstasy 1% Ecstasy 1%
Grzyby halucynogenne 1% Grzyby halucynogenne 1%
Narkotyki wstrzykiwane za 
pomocą igły i strzykawki 1% Narkotyki wstrzykiwane za 

pomocą igły i strzykawki 1%
Sterydy anaboliczne 1% Sterydy anaboliczne 0%
Polska heroina, tzw. „kompot” 1% Polska heroina, tzw. „kompot” 0%



ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE

 Marihuana lub haszysz oraz leki uspokajające i nasenne to pierwsze 
środki, których próbowali badani

 Substancje psychoaktywne najczęściej są zażywane w gronie 
przyjaciół, lub pochodzą od znajomych. Młodzież także kupuje je od 
osób znanych ze słyszenia.

• Większość respondentów wzięła w.w. środki z ciekawości

• 11% młodszych i 8% starszych badanych brało środki 
nasenne/uspokajające przepisane przez lekarza



DOSTĘPNOŚĆ SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH 

WEDŁUG MŁODSZYCH UCZNIÓW

Dosyć łatwe Bardzo łatwe

PAPIEROSY

PIWO

SUBSTANECJE
WZIEWNE 

LEKI

30%

30%

9%

11%

PAPIEROSY

PIWO

SUBATSANCE
WZIEWNE

LEKI

44%

42%

18%

16%



DOSTĘPNOŚĆ SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH 

WEDŁUG STARSZYCH UCZNIÓW

Bardzo 
łatwe

PAPIEROSY – 67%

PIWO – 65%

SUBSTANCJE WZIEWNE – 17%
MARIHUANA/HASZYSZ – 16%
LEKI USPOKAJAJĄCE – 12%



SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE  
ZESTAWIENIE WYNIKÓW

 Uczniowie twierdzą, że miejsca w których można łatwo 
kupić marihuane/haszysz to: ulica, park (młodsi 13%, 
starsi 8%), dyskoteka (młodsi 10%, starsi 8%), mieszkanie 
dilera (młodsi 9%, starsi 11%),  

szkoła (młodsi 6%, starsi 11%).
Piwo było proponowane w ciągu ostatniego roku 63% 

młodszym i 85% starszym uczniom, a marihuana 20% 
młodszym i 42% starszym. Amfetamina była 
proponowana 4% uczniom obydwu grup.



SUBSTANCJE W OTOCZENIU RESPONDENTÓW MŁODSZYCH
,,WEDŁUG TWOJEJ OCENY, ILU TWOICH PRZYJACIÓŁ?”

Nikt Kilka osób Sporo Większość Wszyscy
pije napoje alkoholowe (piwo, wino, 
wódkę, itp.)

21% 25% 27% 22% 6%

pali papierosy 22% 32% 30% 13% 3%

upija się co najmniej raz w tygodniu 42% 36% 16% 3% 3%

pali marihuanę lub haszysz 63% 29% 5% 1% 1%

używa alkoholu razem z marihuaną 
jednocześnie

87% 9% 2% 1% 1%

bierze środki uspokajające lub nasenne 
(bez przepisu lekarza)

87% 9% 1% 1% 1%

używa środków wziewnych (kleju itp.) 87% 9% 1% 2% 1%

bierze amfetaminę 89% 9% 0% 1% 1%

bierze LSD lub jakiś inny halucynogen 89% 9% 0% 1% 1%

bierze kokainę lub crack 93% 6% 0% 1% 1%

bierze polską heroinę, czyli tzw. 
"kompot"

93% 6% 0% 1% 1%

bierze sterydy anaboliczne 94% 5% 0% 1% 1%

bierze ecstasy 95% 4% 0% 1% 1%

bierze grzyby halucynogenne 95% 3% 1% 1% 1%

bierze heroinę 96% 3% 0% 1% 1%

bierze GHB 96% 3% 1% 1% 1%



SUBSTANCJE W OTOCZENIU RESPONDENTÓW STARSZYCH
,,WEDŁUG TWOJEJ OCENY, ILU TWOICH PRZYJACIÓŁ?”

Nikt Kilka osób Sporo Większość Wszyscy

pije napoje alkoholowe (piwo, wino, wódkę, 
itp.)

6% 12% 21% 51% 11%

pali papierosy 8% 21% 35% 34% 1%

upija się co najmniej raz w tygodniu 18% 39% 30% 13% 1%

pali marihuanę lub haszysz 38% 42% 13% 6% 1%

używa alkoholu razem z marihuaną 
jednocześnie

67% 23% 8% 1% 1%

bierze środki uspokajające lub nasenne (bez 
przepisu lekarza)

78% 17% 3% 1% 1%

bierze amfetaminę 82% 11% 4% 1% 1%

bierze LSD lub jakiś inny halucynogen 85% 9% 4% 1% 1%

bierze ecstasy 87% 8% 3% 1% 1%

bierze heroinę 89% 6% 3% 1% 1%

bierze kokainę lub crack 89% 6% 2% 1% 1%

bierze sterydy anaboliczne 91% 6% 1% 1% 1%

używa środków wziewnych (kleju itp.) 92% 3% 3% 1% 1%

bierze grzyby halucynogenne 92% 4% 1% 1% 1%

bierze polską heroinę, czyli tzw. "kompot" 92% 4% 1% 1% 1%

bierze GHB 93% 4% 1% 1% 1%



PROFILAKTYKA Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW ORAZ ICH POSTAWY 
WOBEC OMAWIANYCH SUBSTANCJI

• 69% młodszych i 72% starszych uczniów uważa wypalanie
paczki papierosów dziennie za duże ryzyko

• W kwestii wypijania 4-5 drinków prawie codziennie duże ryzyko
stwierdziło 66% młodszych i 72% starszych respondentów

• Większa część uczniów z obydwu grup wiekowych uważa, że
nadmierne picie alkoholu ma wpływ w bardzo dużym lub
dużym stopniu na: wypadki drogowe, problemy zdrowotne,
finansowe, rodzinne i przestępstwa związane z przemocą.



UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
PROFILAKTYCZNYCH

Czy w tym roku szkolnym 
brałeś udział w zajęciach 

szkolnych na których 
poruszano kwestię tych 

tematów?



KWESTIA SEKSUALNOŚCI

• 8% uczniów młodszych oraz 32% starszych ma za sobą 
inicjację seksualną

• 20% starszych uczniów uprawiało seks bez 
zabezpiecznia !!!

• 5% uczniów młodszych i 18% starszych uprawiało seks 
pod wpływem narkotyków bądź alkoholu

• 8% starszych uczniów uprawiało seks z przygodną osobą
• 3% obydwu grup uczniów miało kontakt seksualny bez 

zgody



KWESTIA SEKSUALNOŚCI

Tak

Młodsi Starsi

Osób obcych 16% 17%
Kolegów/koleżanek 22% 17%

Nauczycieli 3% 2%
Członków bliższej lub dalszej rodziny 3% 2%

Czy kiedykolwiek byłeś/aś obiektem niechcianych, 
niewłaściwych zachowań, żartów lub propozycji o charakterze 

seksualnym ze strony:



KWESTIA PRZEMOCY
• 22% młodszych i 25% starszych

uczniów doznało przemocy
• Uczniowie młodsi deklarują, że

przemocy doznali najczęściej
od rodzeństwa, kolegów ze
szkoły i znajomych

• Uczniowie starsi wymieniają
takie osoby, jak rodzice,
koledzy ze szkoły i rodzeństwo



PRZEMOC C.D.

35% TAK
(młodsi 

uczniowie) 6% TAK
(starsi uczniowie)

Czy w Twojej szkole występuje przemoc między uczniami?

Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc?

27% TAK
(młodsi 

uczniowie) 18% TAK
(starsi uczniowie)



WOBEC KOGO ZDARZYŁO CI SIĘ 
STOSOWAĆ PRZEMOC?

Młodsi Starsi
Odpowiedź % Liczba 

odp.
% Liczba 

odp.

wobec rodziców 2% 1 0% 0

wobec rodzeństwa 36% 15 50% 12

wobec rówieśników 67% 28 50% 12

inne, jakie? 2% 1 13% 3



PRZEMOC C.D.

18% 
młodszych 

uczniów

12% 
starszych 
uczniów

ZNA KOGOŚ KTO DOŚWIADCZA PRZEMOCY W SWOIM DOMU

• 18% młodszych oraz 19% starszych uczniów doznało 
cyberprzemocy

• 18% młodszych i                               
19% starszych 

uczniów 
doświadczyło 

cyberprzemocy



CZĘŚĆ II



PORÓWNANIE BADAŃ LOKALNYCH DO 
OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ESPAD

• W tej części zostanie przedstawione porównanie badań
realizowanych w Augustowie w roku 2018 z wynikami
badań ogólnopolskich, realizowanych w ramach
programu ESPAD.

• Diagnoza Używanie narkotyków i alkoholu przez
młodzież szkolną miała charakter ogólnopolski.
Realizowana były na przełomie kwietnia i czerwca 2015
roku. Założono objęcie badaniem dwóch kohort
młodzieży – młodzież urodzoną w 1999 roku (wiek: 15-16
lat w momencie badania) i 1997 r. (wiek: 17-18 lat w
momencie badania). Porównanie to ma na celu
ukazanie różnic pomiędzy danymi ogólnopolskimi a
danymi lokalnymi. Poniżej zaprezentowano wyniki
przeprowadzonej analizy.



PROBLEM ALKOHOLOWY

W Augustowie zauważyć można niższy odsetek 
sięgania po alkohol w porównaniu do danych 

ogólnopolskich

 2015 Augustów 2018 

Kiedykolwiek w życiu 83,8% 62% 

W czasie 12 miesięcy przed badaniem 71,7% 47% 

W czasie 30 dni przed badaniem 48,6% 38% 

 

 2015 Augustów 2018 

Kiedykolwiek w życiu 95,8% 87% 

W czasie 12 miesięcy przed badaniem 92,7% 80% 

W czasie 30 dni przed badaniem 82,3% 77% 

 

Uczniowie młodsi

Uczniowie starsi
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NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU

• 30% uczniów młodszych spożyło chociaż raz w życiu
zbyt dużą ilość alkoholu (6,9 pp. mniej niż w ogółem
wśród gimnazjalistów w Polsce)

natomiast….

• W przypadku uczniów starszych w Augustowie
większy jest współczynnik osób, które przyjęły
nadmierną dawkę alkoholu kiedykolwiek w życiu
(66%) co daje 1,6pp. różnicy na niekorzyść
Augustowa



RODZAJ SPOŻYWANEGO ALKOHOLU

• Biorąc pod uwagę rodzaj alkoholu spożywanego 
przez młodzież zauważyć można znaczne różnice:

Gimnazjum   Polska 

2015 

Augustów 

2018 

Piwo 51,3%  44% 

Wino 21,1% 7% 

Wódka 33,1%  11% 

 Inne… x 4% 

 

Liceum   Polska 

2015 

Augustów 

2018 

Piwo 78,9%  55% 

Wino 37,7%  13% 

Wódka 65,2%  15% 

 Inne… x 4% 
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PODSUMOWUJĄC KWESTIĘ PROBLEMU 
ALKOHOLOWEGO:

Uczniowie w Augustowie 
(gimnazjum) upijają się rzadziej, niż 

ogółem uczniowie w Polsce

Większa jest ilość licealistów 
pijących nadmiernie w Augustowie, 

niż wśród uczniów w Polsce

W Augustowie mniejsza ilość 
uczniów z obu kohort sięga po 

alkohol, niż ma to miejsce 
przypadku danych ogólnopolskich



UŻYWANIE NARKOTYKÓW 
KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU

  Polska 

2015 

Augustów 

2018 

Gimnazjum Marihuana lub haszysz 25,0% 15% 

Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza 17,0% 9% 

Amfetamina 5,3% 1% 

LSD lub inne halucynogeny 5,5% 1% 

Crack 2,6% 1% 

Kokaina 4,4% 1% 

Relevin 2,1% 1% 

Heroina 3,1% 1% 

Ecstasy 3,9% 1% 

Grzyby halucynogenne 3,3% 1% 

GHB 2,1% 1% 

Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki 3,0% 1% 

Alkohol razem z tabletkami 5,7% 1% 

Sterydy anaboliczne 3,1% 1% 

Polska heroina (kompot) 3,4% 1% 

 

  Polska 

2015 

Augustów  

2018 

Liceum Marihuana lub haszysz 43,0% 35% 

Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza 17,9% 14% 

Amfetamina 7,1% 1% 

LSD lub inne halucynogeny 5,2% 1% 

Crack 1,5% 1% 

Kokaina 4,3% 1% 

Relevin 1,2% 0% 

Heroina 1,8% 1% 

Ecstasy 4,0% 1% 

Grzyby halucynogenne 3,5% 1% 

GHB 1,2% 1% 

Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki 1,4% 1% 

Alkohol razem z tabletkami 7,3% 1% 

Sterydy anaboliczne 2,3% 1% 

Polska heroina (kompot) 2,0% 0% 

 


		

		

		Polska

2015

		Augustów 2018



		Gimnazjum

		Marihuana lub haszysz

		25,0%

		15%
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		1%



		

		LSD lub inne halucynogeny

		5,5%

		1%



		

		Crack

		2,6%

		1%



		

		Kokaina

		4,4%

		1%



		

		Relevin

		2,1%

		1%



		

		Heroina

		3,1%

		1%



		

		Ecstasy

		3,9%

		1%



		

		Grzyby halucynogenne

		3,3%

		1%



		

		GHB

		2,1%

		1%



		

		Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki

		3,0%

		1%



		

		Alkohol razem z tabletkami

		5,7%

		1%



		

		Sterydy anaboliczne

		3,1%
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		1%
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PROBLEM NARKOTYKOWY
MŁODSI

• W przeciągu ostatniego roku 
marihuanę lub haszysz 
zażywało 15% reprezentantów 
młodszej kohorty, co stanowi 
10pp. mniej, niż w przypadku 
gimnazjalistów w całej Polsce. 

• 9% młodszych uczniów 
deklaruje zażywanie 
kiedykolwiek w życiu leków 
uspokajających i nasennych 
bez przepisu lekarza –
współczynnik ten jest o 8 pp. 
niższy niż dane dla kraju

STARSI
• Można zauważyć, że wraz z 

wiekiem badanych wzrasta 
ilość osób palących marihuanę 
lub haszysz. Wśród licealistów 
do kontaktu z tą substancją 
przyznało się 35% 
respondentów (8 pp. mniej niż 
licealiści w całej Polsce)

• Leki uspokajające i nasenne 
były zażywane przez 14% 
badanych, co stanowi 3,9 pp. 
mniej niż w badaniach dla 
kraju. 

SKALA ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIÓW JEST NA 
TERENIE AUGUSTOWA MNIEJSZA NIŻ W PRZYPADKU UCZNIÓW 

W CAŁEJ POLSCE



PROBLEM NARKOTYKOWY

Analiza materiału badawczego wykazała niższy 
odsetek zażywania narkotyków na terenie miasta 

Augustów w porównaniu do wyników 
ogólnopolskich. 

Stosunkowo duża 
dostępność środków 
psychoaktywnych w 

mieście



DOKŁADNE DANE DOTYCZĄCE 
CZĘSTOTLIWOŚĆ PALENIA 

PAPIEROSÓW
 Polska 

2015 

Augustów 2018 

Nigdy nie palił 43,8% 54% 

1-2 razy 15,3% 13% 

3-5 razy 7,2% 8% 

6-9 razy 5,3% 2% 

10-19 razy 5,8% 5% 

20 – 39 razy 4,0% 4% 

40 razy lub więcej 18,5% 13% 

 

Polska

2015

Augustów 

2018

Liceum Nigdy nie palił 28,5% 32%

1-2 razy 12,5% 11%

3-5 razy 7,6% 8%

6-9 razy 5,7% 1%

10-19 razy 6,2% 5%

20 – 39 razy 5,2% 8%

40 razy lub 
więcej

34,2% 36%



PROBLEM NIKOTYNOWY

MŁODSI 
Uczniowie ze szkół gimnazjalnych w 
Augustowie rzadziej niż nastolatki w 

Polsce palą papierosy.
 Ogółem w Polsce paliło 56,2% 

gimnazjalistów, co stanowi 10,2 
pp. mniej niż gimnazjaliści w 
Augustowie

W Polsce w ostatnim miesiącu 
paliło 26,4%, z czego 14,5% 
codziennie; w Augustowie w 
ostatnim miesiącu paliło 20% 
uczniów (6,4pp. mniej), z czego 
8% codziennie 
 Stanowi to 6,5pp. mniej niż 

rówieśnicy z kraju

STARSI
Uczniowie ze szkół licealnych w 

Augustowie rzadziej niż nastolatki w 
Polsce palą papierosy

 Z badań ogólnopolskich wynika,
że doświadczenia związane z
nikotyną ma 71,5% uczniów
licealnych. W Augustowie
współczynnik ten kształtuje się
na poziomie 68% (różnica 3,5pp.
Na korzyść Augustowa)

 28% licealistów na terenie miasta
Augustowa deklaruje, że pali
codziennie
 Stanowi to 2,1 pp. więcej niż 

licealiści w Polsce



WNIOSKI Z BADAŃ

• Augustowscy uczniowie piją alkohol. 62% gimnazjalistów i
87% licealistów spożywało wysokoprocentowe napoje.
Współczynnik pijących uczniów jest niższy w porównaniu
do ogólnych wyników dla kraju.

• Alkohol spożywany jest w dużych ilościach – co 3
gimnazjalista i ponad połowa licealistów (60%) upiło się;
należy wskazać na dużą dostępność wysokoprocentowych
trunków – poszczególne napoje uważane są za bardzo
łatwe do zdobycia przez 40% gimnazjalistów i 60%
licealistów;



WNIOSKI Z BADAŃ

• Co ciekawe, występuje wyraźna różnica miedzy kohortami, jeśli
chodzi o oczekiwania względem alkoholu. Gimnazjaliści w
większości spodziewają się negatywnych konsekwencji, jak złe
samopoczucie, mdłości, kac, kłopoty; Licealiści oczekują od
alkoholu poczucia szczęścia, sprawienia, że będą bardziej
otwarci i towarzyscy oraz, że zapomną o problemach.

• Jedynym spożywanym narkotykiem wśród młodych
mieszkańców Augustowa jest marihuana i leki nasenne. Spory
odsetek badanych deklaruje kontakt z substancją. (35%
licealistów i 15% gimnazjalistów);



WNIOSKI Z BADAŃ

• Badani wykazują wysoki poziom tolerancji dla spróbowania substancji
i używania od czasu do czasu; zdecydowanie potępiają zażywanie
marihuany (ale i alkoholu) każdego dnia.

• 8% gimnazjalistów i 32% licealistów miało stosunek seksualny;
poważny niepokój budzi fakt, że młodzi mieszkańcy Augustowa
podejmują ryzykowne zachowania seksualne; np. co 5 uczeń liceum
uprawiał seks bez zabezpieczenia, a 6% deklaruje kontakt seksualny w
zamian za wynagrodzenie lub prezent; średni wiek inicjacji seksualnej
wynosi 13-15 lat i więcej



WNIOSKI Z BADAŃ

• Wskaźnik doświadczalności przemocy na terenie miasta
Augustów jest wśród młodzieży porównywalnie duży, co w
dorosłej części społeczeństwa – co 5 gimnazjalista i co 4
licealista doświadczył w życiu przemocy. Dominuje
przemoc psychiczna i fizyczna stosowana przez
rówieśników i rodzinę;

• Wskaźnik przemocy rówieśniczej spada wraz z wiekiem
badanych – w gimnazjum współczynnik ten wynosi 35%, a
w liceum już tylko 6%.



WNIOSKI Z BADAŃ

• Wraz z wiekiem badanych wzrastają 
współczynniki analizowanych 

problemów społecznych – zwiększa 
się odsetek pijących uczniów, i 

zażywających substancje 
psychoaktywne; Wyjątek stanowi 

problem przemocy szkolnej.
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