
 Złotoryja, 11 stycznia 2017 r. 

 

NOTATKA 

ze spotkania w sprawie przedstawienia wyników badań ankietowych „ Sytuacja zagrożenia 

zjawiskami używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi wśród 

uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych w Złotoryi  

które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 r. 

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. o godzinie 14,00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Złotoryi odbyło 

się spotkanie Burmistrza Miasta Złotoryja z realizatorami badań ankietowych oraz radnymi Rady 

Miejskiej w Złotoryi, radnymi Starostwa Powiatowego w Złotoryi przedstawicielami placówek 

oświatowych, Policji, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Złotoryi. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących jednostek 

1. Realizatorzy badań ankietowych 

Dariusz Bełdowski ,Anna Maksymiuk-Florczak 

2. Rada Miejska w Złotoryi 

Ewa Miara, Władysław Grodzki, Irena Mundyk, Andrzej Kocyła, Józef Banaszek 

3.  Rada Powiatu Złotoryjskiego 

Józef Sudoł, Paweł Macuga, Zbigniew Zięba 

4. Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi 

Danuta Boroch 

5. Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi 

Barbara Mendocha ,Dorota Radwańska-Mazur 

6. Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi 

Jan Kotylak 

7. Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi 

Janusz Kowalczyk ,Maciej Słonina , Justyna Pitera, Dominika Kwakszys 

8. Straż Miejska W Złotoryi 

Jan Pomykała 

9. Stowarzyszenie „Nasze RIO” 

Barbara Zwierzyńska-Doskocz 

10. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Złotoryi 

Urszula Tomalak 

11.  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Włodzimierz Bajoński, Bożena Popławska, Wioleta Łaskawiec-Wilk, 

Zofia Słomiana ,Stanisław Sołtysik 

12. Gazeta Złotoryjska 

 



 

W październiku 2016 r. Pan Dariusz Bełdowski profilaktyk i psychoterapeuta, 

pracownik MONARU w Legnicy przeprowadził wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich w 

Złotoryi badania ankietowe sytuacji zagrożeń zjawiskami używania substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi. 

W badaniu wzięło udział 841 uczniów, w wieku od 12 do 20 roku życia; 411 dziewcząt i 430 

chłopców W Zespole Szkół Zawodowych ankiety wypełniło 431 osób, w zespole Szkół 

Miejskich 134 , w Liceum Ogólnokształcącym 276 osób. 

Największą grupą badanych byli 16-latkowie, których było 190. 

 

Alkohol i papierosy 

Alkohol to zdecydowanie najczęściej używana substancja psychoaktywna. Pije go ponad 

połowa badanych – 457 uczniów. Już w grupie 14-latków co piąty ankietowany przyznaje się 

do picia napojów alkoholowych. Wśród 17 – 18-latków odsetek pijących wynosi odpowiednio 

66 i 81 %. 

Mniejsza liczba uczniów pali papierosy. Palenie jest popularne wśród 16-latków i starszej 

młodzieży (uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Pali 256 uczniów tj.31 % wszystkich 

badanych. 

 

Narkotyki 

Wśród ankietowanych 181 uczniów ( 22%) próbowało narkotyków. Najbardziej popularna 

jest marihuana, którą pali co piąty badany. 62 uczniów deklaruje, że rodzice wiedzą o ich 

doświadczeniach z narkotykami. Co czwartemu z uczniów proponowano zażycie tych 

substancji, a 27 z nich przekazywało narkotyki innym. 

Dane z ankiety pozwalają przypuszczać, że narkotyki są dostępne w szkołach, wskazało na to 

13 % badanych. Niewielka jest natomiast w szkołach liczba osób zażywających tzw. dopalacze 

( 6 uczniów). 

 

Hazard i cyberprzemoc 

Do uprawiania hazardu przyznało się 81 uczniów. Najczęściej wymieniano zakłady 

bukmacherskie, hazard online, grę w karty oraz automaty do gier. 111 osób doświadczało 

problemów z powodu nadużywania komputera, 142 doznało cyberprzemocy. Pokazuje to, że 

młodzież ma problem z racjonalnym korzystaniem z komputera i internetu. 

Cyberprzemoc najbardziej dotyka 14-latków (wskazało na to 23 % ankietowanych), jest też 

wyraźna wśród 15 i 16-latków. 

 

Autorzy badania z niepokojem podkreślają, że już w młodszych klasach istnieje problem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, szczególnie jeżeli chodzi o 

picie alkoholu i palenie papierosów. Wśród najmłodszych uczniów widoczny jest problem z 

obszaru uzależnień behawioralnych ( komputery i hazard). Cyberprzemoc najbardziej dotyka 

14-latków ( wskazało na to 23 % ankietowanych), jest też wyraźna wśród 15-16-latkow. 

Dane ankietowe potwierdzają, że złotoryjskie placówki oświatowe nie są wolne od 

problemów z obszaru używania substancji psychoaktywnych ( picie alkoholu, palenie 

papierosów, eksperymentowanie z narkotykami) oraz od zagrożeń behawioralnych. 



Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski poinformował zebranych , że samorząd nie 

pozostanie obojętny na wyniki badania. Gminie zależy na ograniczeniu niekorzystnych 

zjawisk. Złotoryja nie jest wyjątkiem na mapie Polski, jeśli chodzi o zagrożenia uzależnień 

wśród młodzieży. Diagnoza miała na celu pokazać skalę problemu. Po wykonanym badaniu 

widać ,że problem w szkołach istnieje . Jesteśmy dalecy od wpadania w panikę, chcemy 

natomiast podjąć działania w celu minimalizowania tego problemu. Chcemy podjąć szerszą 

współpracę z placówkami oświatowymi. przeznaczyć więcej środków na funkcjonowanie 

świetlicy terapeutycznej, organizację zajęć profilaktycznych, w tym sportowych. Planujemy 

także warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Należy zastanowić się jakie formy pracy podjąć by 

odciągnąć młodych ludzi od uzależnień. Musimy wypracować skuteczne formy 

przeciwdziałania dzięki, którym będziemy w stanie wyłapywać uczniów z problemami i 

kierować ich do specjalistów.  

 

W porównaniu z innymi badania mi prowadzonymi w Legnicy i na terenie kraju wyniki 

uzyskane w złotoryjskich szkołach ukazują podobną skalę zagrożenia omawianymi 

zjawiskami. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi poinformowała, że szkoły co 2 lata prowadzą 

badania w kierunku uzależnień.  

 

Zaproponowano;  

- prowadzić działania w kierunku ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim.  

- działania profilaktyczne prowadzić trzykierunkowo tj. do dzieci i młodzieży, rodziców  

 i nauczycieli, 

- realizować programy profilaktyczne wielokierunkowo dla uczniów klas V-VI, 

- zwiększyć dostęp do specjalistów, 

- prowadzić ewaluację diagnozy problemów uzależnień przynajmniej co 2 lata . 

 

Pan Maciej Słonina przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi poinformował, że 

w 2017 r. powstanie w Komendzie Zespół Nieletnich i Patologii, który będzie monitorował 

problem patologii wśród mieszkańców naszego miasta. 

 

Szczegółowe wyniki „Sytuacji zagrożenia zjawiskami używania substancji psychoaktywnych 

oraz uzależnieniami behawioralnymi wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 

Złotoryi” oraz wideo relacja ze spotkania zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego 

w Złotoryi ( www.zlotoryja.pl , zakładka Urząd Miejski w Złotoryi - kontrole ).  

 

 

Notatkę spisała: 

Wioleta Łaskawiec-Wilk 

 

http://www.zlotoryja.pl/

