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Streszczenie 

W artykule został omówiony problem dopalaczy. W jego pierwszej części 

zaprezentowano ewolucję oraz stan obecny regulacji prawnych normujących posiadanie 

i obrót substancjami psychoaktywnymi. W drugiej części tekstu zostały zaprezentowane 

wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej odnośnie 

wiedzy i postaw wobec problemu dopalaczy.  

Słowa kluczowe: dopalacze, środki zastępcze, wprowadzanie do obrotu oraz wytwarzanie 

środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego lub nowej sub-

stancji psychoaktywnej, używanie środka odurzającego, substancji psychotropowej, 

środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej 

Wstęp 

Problem zażywania dopalaczy stał się istotnym problemem społecznym, 

politycznym, ale i medycznym w ostatnich latach. Dotyczy to zarówno 

płaszczyzny prawnej, na której władza dokonuje prób ograniczania legalnego 

obrotu takimi substancjami na terenie naszego kraju, jak i praktyki 

funkcjonowania różnych instytucji i organów państwa, które podejmują działania 

w tym zakresie. Konsekwencje zażywania dopalaczy o coraz to innym i bardziej 

nieprzewidywalnym składzie chemicznym stają się wyzwaniem dla placówek 

służby zdrowia. Problem ten, dotyczący uczniów szkół, jest też ważnym 

wyzwaniem dla systemu edukacji. W celu rozpoznania tej problematyki  

na poziomie szkół gimnazjalnych w województwie lubuskim, w związku  

ze współpracą w ramach Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa, autorzy niniejszego 

artykułu podjęli się realizacji badań pilotażowych dotyczących dopalaczy. 

Zostały one przeprowadzone w trzech szkołach gimnazjalnych – w Gorzowie 

Wielkopolskim, Zielonej Górze i Świebodzinie. W skład zespołu badawczego 

wchodzili: dr Tomasz Marcinkowski, mgr Łukasz Budzyński oraz mgr Joanna 

Lubimow. Wyniki badań zaprezentowane poniżej zostały otrzymane  
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na podstawie 189 ankiet. Wraz z niezbędnym wprowadzeniem, opisującym stan 

prawny dotyczący analizowanego problemu, zarysowują ciekawe wyzwania 

badawcze, ukazując badane zagadnienia w wymiarze regionalnym. 

1. Aspekty prawne obrotu dopalaczami 

Dopalacze stanowią niejednorodną grupę substancji, których zażywanie wywołuje 

skutki zbliżone do efektów spowodowanych przez narkotyki. Do niedawna 

dopalacze stanowiły grupę legalnych narkotyków, które wymykały się regulacjom 

prawnym, ponieważ nie były zakazane mocą ustawy o przeciwdziałaniu narko-

manii ani dozwolone na podstawie odrębnych przepisów. Dopiero kolejne 

nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uregulowały stan prawny 

posiadania i sprzedaży substancji określanych jako dopalacze.  

W Polsce problematykę posiadania i sprzedaży substancji psycho-

aktywnych reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii
1
. Powołany akt normatywny w art. 2 ust. 1, pkt. 3 i 4 stanowi,  

iż przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest między innymi przez nadzór  

i zwalczanie niedozwolonego wytwarzania, posiadania i obrotu substancjami, 

których używanie może prowadzić do narkomanii. Zakazane i sankcjonowane 

zgodnie z ustawą jest posiadanie, obrót i sprzedaż substancji znajdujących się  

na liście stanowiącej załącznik do ustawy.  

Dnia 20 marca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, dzięki której podstawowe składniki dopalaczy 

zostały zakwalifikowane jako substancje psychotropowe, których nie można 

sprzedawać ani posiadać. Lista stanowiąca załącznik do ustawy rozszerzona 

została o 17 nowych substancji, tj. benzopiperazynę, agonistę receptorów 

kannabinoidowych JWH-10 oraz 15 roślin o właściwościach psychoaktywnych, 

co do których zachodziło podejrzenie, że występują w składzie dopalaczy
2
.  

Kolejna zmiana ustawy
3
 z 2010 r. ujęła na listach kolejne substancje  

z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz nowy związek, jakim był mefedron. 

Tego samego roku wprowadzono zmiany dotyczące definicji środka zastępczego, 

co sprawiło, że substancje zawarte w dopalaczach, jeśli nie są regulowane 

przepisami odrębnymi, ani nie stosuje się do nich przepisów właściwych  

o ogólnym bezpieczeństwie dla danego produktu – podlegają regulacji w oparciu 

o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawodawca, w celu przeciwdziałania 

obrotowi dopalaczami i dla tworzenia odpowiedniego aparatu pojęciowego, 

podjął próbę zmodyfikowania występującego już na gruncie ustawy pojęcia 

„środków zastępczych” tak, aby obejmowały one dopalacze. W ustawie 

                                              
1
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., nr 179,  

poz. 1484 ze zm.). 
2
  L. Kapka-Skrzypczak, M. Cyranka, P. Kulpa, M. Skrzypczak, A. Wojtyła, Dopalacze – stan aktualny 

i wytyczne na przyszłość, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, t. 17, nr 4, s. 206. 
3
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2010 r., 

nr 143, poz. 962). 



Tomasz Marcinkowski, Joanna Lubimow, Łukasz Budzyński, Dopalacze w opinii… 

75 

wprowadzono definicję środka zastępczego, określając go jako produkt 

zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną 

substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być 

użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich 

samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których 

wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie 

przepisów odrębnych
4
. W definicji ustawowej „wprowadzono charakterystyczny 

element uzależniający możliwość przyporządkowania danej substancji do kate-

gorii środków zastępczych od tego, w jaki sposób i w jakim celu użyją jej 

potencjalni użytkownicy.[…] Nie sposób nie zauważyć, że powyższa definicja 

obejmuje każdą substancję, którą człowiek może się odurzyć, a więc także  

te powszechnie występujące [...]”
5
. 

Jednocześnie ustawa zakazuje wytwarzania, tj. czynności za pomocą 

których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe, 

prekursory lub środki zastępcze, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i pół-

produktów oraz otrzymywanie soli tych środków, substancji i wprowadzania  

do obrotu, tj. udostępniania osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów lub środków zastępczych 

środka zastępczego pod karą grzywny. Kontrolę nad tym powierza się Głów-

nemu Inspektorowi Sanitarnemu”
6
. Kara za wytwarzanie i wprowadzanie  

do obrotu ma charakter administracyjny i wynosi od 20 tys. do 1 mln zł.  

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi, może być zakazana jego produkcja, a produkt może być 

wycofany z obrotu na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia oceny  

i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.  

W przypadku wydania decyzji o zakazie wytwarzania i wprowadzania  

do obrotu, właściwy państwowy inspektor sanitarny zatrzymuje produkt i nakazuje 

zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach służących wytwarzaniu 

lub wprowadzaniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, 

nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zabrania reklamowania i promocji 

środków spożywczych lub innych produktów przez sugerowanie, że posiadają 

one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich 

użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak 

następstwo zażycia substancji psychotropowych lub środków odurzających.  

W roku 2011
7
 ponownie rozszerzono listę substancji kontrolowanych o kolejne 

związki.  

                                              
4
  Art. 4 ust. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit. 

5
  A. Muszyńska, Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami, „Homines Hominibus” 2012, 

vol. 8, s. 190. 
6
  L. Kapka-Skrzypczak et al., op. cit., s. 206. 

7
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2011 r., 

nr 105, poz. 614). 
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Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.
8
 miała na celu 

wprowadzenie rozwiązań zmierzających do objęcia większą kontrolą substancji 

chemicznych, które były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z dopala-

czami dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem 

wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do procedur 

obowiązujących i praktykowanych w większości państw Unii Europejskiej. 

Zmiany wprowadzają: 

 pojęcie i definicję nowej substancji psychoaktywnej (art. 4, pkt 11a); 

 doprecyzowują pojęcie narkomanii (art. 4, pkt 11); 

 doprecyzowują pojęcia osoby zagrożonej uzależnieniem i osoby 

uzależnionej (art. 4, pkt 14 i 15); 

 doprecyzowują pojęcia przywozu (art. 4, pkt 21); 

 doprecyzowują pojęcia środka zastępczego (art. 4, pkt 27); 

 doprecyzowują pojęcia używania środka odurzającego, substancji psycho-

tropowej, środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej 

(art. 4, pkt 31); 

 doprecyzowują pojęcia wprowadzania do obrotu oraz wytwarzania  

(art. 4, pkt 34 i 35) i ziela konopi innych niż włókniste (art. 4, pkt 37). 

Ustawa definiuje pojęcie „substancji psychoaktywnej”, jako takiego 

środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony  

w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może 

stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje 

znajdujące się w tych wykazach. 

Zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony na nowe 

substancje psychoaktywne. Wprowadzono również zakaz importu środków 

psychoaktywnych, a kontrolę przestrzegania go powierzono Służbie Celnej. 

Ograniczono możliwości przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Poprzedni stan 

prawny zakazywał wytwarzania i wprowadzania do obrotu ww. substancji, 

jednak nie miał zastosowania do możliwości ich przywozu
9
. 

Rozszerzono katalog podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciw-

działania narkomanii
10

. „W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem  

od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii zostały rozciągnięte na jednostki organizacyjne 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny 

zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka”
11

. 

                                              
8
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 875). 
9
  Art. 44b i 44cUstawyz dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit. 

10
  Art. 5, ust. 2, pkt 7a, ibidem. 

11
  <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=71E96A1EFBECD0F2C1257E6F00 

36B975> [dostęp: 30.04.2016]. 
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Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi 

substancjami, przy ministrze zdrowia został utworzony Zespół do spraw oceny 

ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych 

substancji psychoaktywnych
12

. Zespół składa się z ekspertów specjalizujących 

się w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz 

szkód społecznych wynikających z używania substancji, co do których istnieje 

podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Członkami Zespołu będą 

specjaliści posiadający wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych, 

farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk 

prawnych. Głównym zadaniem Zespołu będzie opracowywanie opinii eksperckiej 

na temat potencjalnego zagrożenia związanego z używaniem określonych 

substancji oraz rekomendowanie ministrowi zdrowia umieszczenia najbardziej 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi substancji w wykazach środków 

odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psycho-

aktywnych. Na podstawie ocen i rekomendacji Zespołu, minister zdrowia będzie 

podejmował decyzje mające na celu umożliwienie sprawowania kontroli  

w zakresie określonych substancji i zamieszczenie ich w odpowiednich 

załącznikach ustawy albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. 

Art. 241 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii doprecyzowuje zasady 

prowadzenia badań z wykorzystaniem narkotyków, prekursorów narkotykowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jednostki 

naukowe oraz inne podmioty prowadzące ww. badania będą odpowiednio 

zgłaszały swoją działalność w zakresie badań środków odurzających, substancji 

psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii pierwszej do wojewódz-

kiego inspektora farmaceutycznego oraz w przypadku środków zastępczych  

i nowych substancji psychoaktywnych do państwowego wojewódzkiego inspek-

tora sanitarnego albo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych.  

Konsekwencją zmian wprowadzonych w Ustawie o przeciwdziałaniu 

narkomanii są również zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2011 r. Prawo 

farmaceutyczne
13

. Została normatywnie ograniczona sprzedaż leków bez recepty, 

które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci  

mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach nie-

pożądanych. Mogą odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może 

on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie 

dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie. 

Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczni-

czych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych 

ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. W okresie przejściowym, 

do końca 2016 r., jednorazowo będzie można kupić jedno opakowanie leku  

 

                                              
12

  Art. 18a-18d Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit. 
13

  Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm. 
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zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan  

i kodeinę
14

. Wydawanie produktu leczniczego wbrew warunkom określonym  

w art. 71 a, ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, zostało zagrożone karą 

pieniężną w wysokości do 500 tys. zł, nakładaną przez wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary 

uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia 

przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów
15

.  

Zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii w wyniku nowelizacji w 2011 i 2015 r. środki zastępcze to produkty 

zawierające co najmniej jedną substancję psychoaktywną. A każdy, kto 

wprowadza dopalacze do obrotu, podlega nie tylko karze, lecz także 

odpowiedzialności administracyjnej. Ustawa przewiduje całkowity zakaz 

wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP nie tylko narkotyków, 

ale również środków zastępczych, jakimi są dopalacze. 

Działania normatywne podjęte w Polsce w celu zahamowania problemu 

nowych substancji wyrażone zostały w drodze zmiany prawa, uzupełnienia list 

substancji kontrolowanych. „Warto podkreślić, iż nowe rozwiązania przeciw 

»dopalaczom« nastawione są przeciwko producentom i handlarzom, a nie 

użytkownikom. Posiadanie środków zastępczych, jak w języku prawnym 

nazwane zostały »dopalacze«, nie jest karalne. Kara administracyjna może być 

nałożona na osoby, które wprowadzają je do obrotu. Nowym podmiotem, który 

na mocy prawa zajmuje się przede wszystkim środkami zastępczymi, jest 

Inspekcja Sanitarna. Służba sanitarna odpowiedzialna jest za kontrolę podmiotów 

podejrzewanych o sprzedaż środków zastępczych oraz za wycofanie ich z rynku 

w celu zbadania szkodliwości tych substancji”
16

. 

2. Wiedza gimnazjalistów na temat dopalaczy 

Pomimo wprowadzanych zmian prawnych, mających na celu ograniczenie 

możliwości legalnego obrotu środkami zastępczymi służącymi do odurzania, 

problem nadal istnieje. Jak donoszą media, młodzi ludzie, pomimo delegalizacji 

sklepów z dopalaczami, nadal po nie sięgają. W związku z tym niezbędna jest 

wiedza na temat tego problemu jak i wiedza samych zagrożonych na temat 

konsekwencji stosowania takich substancji. Było to przedmiotem badań 

ankietowych prowadzonych w 2015 roku w trzech grupach gimnazjalistów  

w województwie lubuskim. 

Jak się wydaje, ważną rolę w kształtowaniu postaw wobec dopalaczy 

powinna spełniać szkoła. Badani gimnazjaliści zostali poproszeni o odpowiedź 

na pytania dotyczące ich wiedzy na temat dopalaczy. Zdecydowana większość 

(70%) respondentów zadeklarowała, że miała w szkole zajęcia dotyczące 

                                              
14

  Art. 71a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, op. cit. 
15

  Ibidem, art. 129e. 
16

  P. Jabłoński, A. Malczewki, „Dopalacze” – skala zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa 2014, s. 25. 
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problemu dopalaczy (34% wskazało, że takie zajęcia odbyły się nawet kilka razy). 

Warto zauważyć, że co piąty badany jednak nie pamięta, czy takie zajęcia były  

w ogóle prowadzone. Respondenci w większości uznali także, że istnieje potrzeba, 

aby takie zajęcia nadal się odbywały (79%). Większość badanych dość dobrze 

oceniła też stan swojej wiedzy na ten temat. Ponad 70% wskazało, że taką wiedzę 

posiada. Jej poziom w ocenie samych badanych jest jednak zróżnicowany,  

co przedstawia stosowny wykres. Prawie wszyscy badani wskazali, że substancje 

chemiczne sprzedawane jako dopalacze nie są bezpieczne dla zdrowia –  

88% (74% – zdecydowanie nie, 14% – raczej nie). Podobny rozkład opinii 

uzyskano w przypadku pytania o możliwość uzależnienia osób używających tych 

substancji – 95% (78% – zdecydowanie tak, 17% – raczej tak). Rozkład 

odpowiedzi na te pytania przedstawiono poniżej, na wykresach 1-4. 

Wykres 1. Zajęcia w szkole na temat dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 2. Potrzeba zajęć na temat dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 3. Poziom wiedzy na temat dopalaczy 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 4. Ocena szkodliwości dopalaczy dla zdrowia 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 5. Uzależnienie a dopalacze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Dostępność dopalaczy 

Badani uczniowie gimnazjów zostali poproszeni także o udzielenie odpowiedzi 

na pytania dotyczące dostępności dopalaczy. W ocenie ponad połowy z nich  

są one łatwo dostępne – 52% (15% – zdecydowanie tak, 37% – raczej tak). 

Prawie co trzeci z respondentów nie odpowiedział na to pytanie, a tylko nieliczni 

zadeklarowali niewiedzę w tym zakresie. Jako miejsca, w których zdaniem 

badanych można zakupić te substancje ponad połowa z nich wskazała: Internet 

(57%), znajomych (53%) oraz pub czy klub (50%). Warto jednak zauważyć,  

że ponad jedna trzecia zadeklarowała możliwość dokonania takich zakupów  

w szkole (36%). Tylko 18% osób odpowiedziało, że nie wie, gdzie może kupić  

te substancje. 

Wykres 6. Dostępność dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 7. Gdzie według respondentów można kupić dopalacze 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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4. Zażywanie dopalaczy 

Badani gimnazjaliści, pytani o to, jakie ich zdaniem są najważniejsze powody 

zażywania dopalaczy, wskazali przede wszystkim „ciekawość” (59%) oraz „chęć 

zaimponowania innym” (59%). Warto jednak zwrócić uwagę, że co trzeci z nich 

uważa, że takim powodem jest „chęć poprawienia wyników w nauce” (34%). 

Podobną ilość wskazań odnotowano przy odpowiedziach „dla relaksu i zabawy” 

(36%) oraz „z powodu nudy” (30%). Respondenci zostali poproszeni także  

o podzielenie się swoimi własnymi doświadczeniami dotyczącymi badanej 

problematyki. Jedna czwarta z nich zadeklarowała, że spotkała się bezpośrednio 

z negatywnym wpływem dopalaczy na tych, którzy ich zażywają (18% „raz lub 

lika razy”, zaś 7% „wiele razy”). Warto jednak zauważyć, że prawie co piąty 

badany nie odpowiedział na to pytanie, wskazując odpowiedź „nie pamiętam”. 

Wykres 8. Powody zażywania dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 9. Skutki zażywania dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5. Popularność dopalaczy wśród młodzieży 

W trakcie badań ankietowych zapytano także o to, czy zdaniem badanych 

dopalacze są popularne wśród gimnazjalistów. Ponad 20% badanych odpowie-

działo twierdząco i wskazało, że dopalacze są popularne wśród ich rówieśników. 

Warto zauważyć, że co trzeci z pytanych nie udzielił odpowiedzi na ten temat 

(34%). Prawie 60% uznało jednak, że nie są one popularne. 

Wykres 10. Popularność dopalaczy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

6. Legalizacja miękkich narkotyków 

W trakcie przeprowadzonego badania pilotażowego zapytano także o opinię 

gimnazjalistów w sprawie legalizacji miękkich narkotyków. Problematyka ta,  

w okresie poprzedzającym prowadzone badania, była przedmiotem debaty  

w mediach, a także w polskim Sejmie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów 

odpowiedziała negatywnie na to pytanie – 61% (37% – zdecydowanie nie, 24% – 

raczej nie). Jednak należy zwrócić uwagę na to, że taką propozycję popiera  

co czwarty badany (17% – zdecydowanie tak, 8% – raczej tak). 

Wykres 11. Postawa wobec legalizacji miękkich narkotyków  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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7. Doświadczenia własne 

Badani gimnazjaliści zostali także poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące 

ich kontaktów z dopalaczami. Zadano im bezpośrednie pytanie o to, czy sami za-

żywali tych środków oraz dotyczące tego zagadnienia pośrednio pytanie o to, czy 

ktoś inny zażywał ich w towarzystwie badanego. Prawie wszyscy zadeklarowali, 

że sami w ostatnim czasie nie zażywali dopalaczy. Jednak w przypadku pytania  

o towarzyszenie osobie zażywającej dopalacze odpowiedzi negatywnych było 

już mniej – 65%. Warto też zauważyć, że 17% wskazało, że w ciągu ostatnich  

6 miesięcy było świadkami, gdy ktoś zażywał dopalacze w ich towarzystwie. 

Tyle samo badanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Wykres 12. Odsetek osób zażywających dopalacze w otoczeniu respondenta 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 13. Odsetek gimnazjalistów zażywających dopalacze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. Gdzie szukać pomocy? 

Gimnazjaliści biorący udział w badaniu zostali poproszeni o odpowiedź  

na pytanie o to, czy wiedzą, gdzie należy szukać pomocy w razie problemów  

z dopalaczami. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że wie,  

gdzie szukać pomocy w razie jakichkolwiek problemów z dopalaczami (36% – 

zdecydowanie tak, 50% – raczej tak). Jednak co dziesiąty z pytanych wskazał 

odpowiedź: „trudno powiedzieć”.  

Wykres 14. Wiedza na temat, gdzie szukać pomocy w związku z dopalaczami 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Badania empiryczne wykazały, że większość gimnazjalistów miała w szkole 

zajęcia dotyczące problemu dopalaczy oraz deklaruje wiedzę na ich temat. 

Według nich dopalacze są szkodliwe dla zdrowia i uzależniają. W opinii 

gimnazjalistów dopalacze cieszą się umiarkowaną popularnością, a ludzie sięgają 

po nie z ciekawości oraz chęci zaimponowania.  

Badania wykazały, że dopalacze są łatwo dostępne, głównie za pośrednic-

twem Internetu, znajomych oraz w barach i pubach. Jednak większość uczniów 

zadeklarowała, że nie miała w ostatnim czasie kontaktu z dopalaczami ani 

osobiście, ani w swoim otoczeniu oraz nie spotkała się z negatywnymi skutkami 

ich zażywania. 
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Psychostimulants it the opinion of middle high school students:  

a report from a pilot survey in lubuskie voivodship 

Abstract 

The first part of the article describes the evolution and the current shape  

of the law on the possession and trade of psychotropic substances. This is followed  

by a presentation of the results of questionnaire-based survey among the Middle  

High School youth on their knowledge of, and attitudes toward, the so-called 

„psychostimulant issue”. 
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