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5. Problematyka przemocy w szkole i doświadczenia w stosowaniu środków 

psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Analiza porównawcza badań 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

 

5.1. Metodologiczne podstawy badań z 2010 roku i z 2015 roku przeprowadzonych wśród 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa  

W 2010 roku badaniami objęto 702 uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych różnego typu z terenu Miasta Rzeszowa. Z kolei 2015 roku badaniami 

objęto 774 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Rzeszowa.  

Rozkład ze względu na dane osobowe respondentów (zmienne niezależne) 

przedstawiają poniższe tabele i wykresy.  

Pierwszą zmienną jest rodzaj szkoły, w których przeprowadzone zostały badania. 

Rozkład danych w tym zakresie przedstawia tabela 5.1 i wykres 5.1.  

Tabela 5.1 

Rodzaj szkoły w badaniach w Rzeszowie 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Gimnazja 42,6  46,3  

Licea ogólnokształcące 13,2 20,8 

Technika 18,5 16,1 

Szkoły zasadnicze zawodowe  25,6 16,8 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

Wykres 5.1 

 Rodzaj szkoły (bez braków odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Na podstawie danych zawartych w tabeli dostrzec można, że wzrosła liczba badanych 

uczniów gimnazjów (z 42,6% w 2010 roku na 46,3% w 2015 roku) i uczniów liceów 

ogólnokształcących (z 13,2% w 2010 roku na 20,8% w 2015 roku), ale zmalała liczba 

uczniów techników (z 18,5% w 2010 roku na 16,1% w 2015 roku) oraz uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych (z 25,6% w 2010 roku na 16,8% w 2015 roku). 

 Następną zmienną którą poddano analizie, jest wiek respondentów. Ilustruje to tabela 

5.2 i wykres 5.2. 

Tabela 5.2 

Wiek respondentów w badaniach w Rzeszowie 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Do 15 lat 40,3 44,8 

16 1,0 1,6 

17 19,7 16,7 

18 i więcej lat 37,3 37,0 

Brak odpowiedzi 1,7 0,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

Wykres 5.2 

Wiek respondentów (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 Z danych wynika, że respondentów w wieku do 16 lat (uczniowie szkół 

gimnazjalnych) w badaniach w 2010 roku było 41,3%, natomiast w 2015 roku było ich 
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44,8%. Z kolei respondentów w wieku 17 i więcej lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) 

w badaniach w 2010 roku było 57,0%, gdy w 2015 roku było ich 53,7%. 

Dane dotyczące płci osób uczestniczących w badaniach uczniów przedstawia tabela 

5.3 i wykres 5.3. 

Tabela 5.3 

Płeć badanych uczniów w badaniach w Rzeszowie 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Dziewczęta 51,0  46,6  

Chłopcy 47,7 53,6 

Brak odpowiedzi 1,3 0,1 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

Wykres 5.3 

Płeć respondentów (bez braków odpowiedzi) 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Z danych zawartych w tabeli wynika, że w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku 

przeważały dziewczęta (51%), jednak w badaniach w 2015 roku nastąpiło odwrócenie tej 

tendencji na korzyść chłopców (53,6%). 

 Ostatnią zmienną poddaną analizie jest wykształcenie „głowy rodziny” respondentów. 

Ilustruje to tabela 5.4 i wykres 5.4. 
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Tabela 5.4 

Wykształcenie „głowy rodziny” respondentów w badaniach w Rzeszowie 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Podstawowe 7,3 9,7 

Zasadnicze zawodowe 19,1 17,4 

Średnie 31,9 32,7 

Wyższe 39,6 39,0 

Brak odpowiedzi 7,3 1,2 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

 Wykres 5.4 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 Analiza danych wykazuje, że zwiększyła się liczba respondentów, którzy deklarowali, 

że ich rodzice mają wykształcenie podstawowe (z 7,3% w 2010 roku na 9,7% w 2015 roku) i 

średnie (z 31,9% w 2010 roku na 32,7% w 2015 roku), za to zmniejszyła się liczba 

respondentów, którzy deklarowali, że ich rodzice mają wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(z 19,1% w 2010 roku na 17,3% w 2015 roku) i wyższe (z 39,6% w 2010 roku na 39% w 

2015 roku). 
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5.2. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

W pierwszej grupie pytań zadano respondentom pytanie, czy w swej szkole spotykają 

się ze zjawiskiem przemocy. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.5 i 

wykres 5.5. 

Tabela 5.5 

Zetknięcie się respondentów ze zjawiskiem przemocy w swej szkole 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 9,5 12,3 

Raczej tak 21,4 16,0 

Raczej nie 46,9 47,3 

Zdecydowanie nie 12,3 14,5 

Trudno powiedzieć 10,0 9,7 

Brak odpowiedzi 0,0 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.5 
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odpowiedzi) 

12,3

21,4

16

46,9 47,3

12,3
14,5

10 9,79,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, ze zjawiskiem przemocy w szkole zetknęło się 

30,9% respondentów badanych w 2010 roku i 28,3% respondentów badanych w 2015 roku 
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(łącznie zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast ze zjawiskiem przemocy w szkole nie 

spotkało się 59,2% respondentów badanych w 2010 roku oraz 61,8% badanych w 2015 roku 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Widać zatem, że w obu badaniach wyniki 

są porównywalne. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy sam respondent stosował przemoc w stosunku do 

swoich rówieśników. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.6 i wykres 5.6. 

Tabela 5.6 

Stosowanie przemocy wobec innych przez respondentów 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 5,1 6,3 

Raczej tak 11,4 10,5 

Raczej nie 27,9 28,7 

Zdecydowanie nie 46,2 45,6 

Trudno powiedzieć 9,4 8,1 

Brak odpowiedzi 0,0 0,8 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 Wykres 5.6 

Stosowanie przemocy wobec innych przez respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 Zaprezentowane dane ukazują, że różnorodne formy przemocy wobec innych 

stosowało 16,5% badanych w 2010 roku i 16,8% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 
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zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei przemocy wobec innych nigdy nie stosowało 74,1% 

badanych w 2010 roku oraz 74,3% badanych w roku 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie nie i raczej nie). Można zatem stwierdzić, że istnieje stan porównywalny tego 

zjawiska w obu tych badaniach, co oznacza, że co szósty respondent stosował wobec innych 

przemoc. 

Następnie respondentów zapytano o to, czy przemoc była stosowana wobec nich. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.7 i wykres 5.7. 

Tabela 5.7 

Stosowanie przemocy w przeszłości wobec respondentów 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 6,6 8,7 

Raczej tak 11,3 11,6 

Raczej nie 22,1 22,4 

Zdecydowanie nie 42,9 40,8 

Trudno powiedzieć 8,4 7,1 

Brak odpowiedzi 8,8 9,4 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.7 

Stosowanie przemocy w przeszłości wobec respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Z wyników przedstawionych w tej tabeli wyłania się dosyć nieprzyjazny obraz 

przemocy w szkole. Otóż w przeszłości przemocy na sobie doświadczyło 17,9% 

respondentów badanych w 2010 roku i 20,3% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei w przeszłości przemocy nie doświadczyło 65,0% 

badanych w 2010 roku oraz 63,2% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie 

i raczej nie). Widać zatem, że w badaniach z 2010 roku do bycia ofiarą przemocy w 

przeszłości przyznaje się co szósty uczeń, gdy w badaniach z 2015 roku co piąty uczeń. 

Oznacza to więc nasilenie tego zjawiska w ciągu pięciu lat.  

Respondentów zapytano również, czy obecnie przemoc jest stosowana wobec nich. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.8 i wykres 5.8. 

Tabela 5.8 

Stosowanie przemocy obecnie wobec respondentów 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 4,6 5,0 

Raczej tak 4,3 6,6 

Raczej nie 16,2 17,2 

Zdecydowanie nie 49,0 47,8 

Trudno powiedzieć 7,0 6,3 

Brak odpowiedzi 18,9 17,1 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.8 

Stosowanie przemocy obecnie wobec respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Z wyników przedstawionych w tej tabeli wynika, że obecnie przemocy doświadczało 

8,9% respondentów badanych w 2010 roku i 11,6% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast obecnie przemocy nie doświadczało 

65,2% badanych w 2010 roku oraz 65,0% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie nie i raczej nie). Porównanie danych wskazuje na to, że nastąpił wzrost liczby 

osób, które są obecnie ofiarami przemocy w szkole. W 2010 roku przyznał się do tego co 

jedenasty respondent, gdy w badaniach z 2015 roku co ósmy badany. 

Zapytano także o to, kogo najbardziej się obawiają w szkole i poza nią. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.9 i wykres 5.9. 

Tabela 5.9 

Wyszczególnienie osób, których obawiają się respondenci 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Kolegów/koleżanek z klasy 4,8 6,6 

Kolegów/koleżanek ze szkoły 7,1 8,5 

Rówieśników spoza szkoły 4,7 4,1 

Starszych spoza szkoły 12,4 11,2 

Chuliganów spoza szkoły 66,5 49,7 

Dorosłych 6,0 8,3 

Innych osób 9,1 22,0 

Brak odpowiedzi 15,8 15,2 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.9 

Wyszczególnienie osób, których obawiają się respondenci (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 
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Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że kolegów z klasy obawia 

się 4,8% respondentów badanych w 2010 roku i 6,6% badanych w 2015 roku, co oznacza 

nieznaczny wzrost uczniów obawiających się kolegów z klasy. Z kolei kolegów lub koleżanek 

ze szkoły obawia się 7,1% respondentów badanych w 2010 roku i 8,5% badanych w 2015 

roku. Nastąpił więc nieznaczny wzrost tego zjawiska. Jeśli chodzi o rówieśników spoza 

szkoły, czyli osób, które mieszkają na osiedlach, blokach i w okolicach zamieszkania 

badanych uczniów, to obawia się ich 4,7% respondentów badanych w 2010 roku i 4,1% 

badanych w 2015 roku, co wskazuje na nieznaczny spadek tego zjawiska. Starszych uczniów 

spoza szkoły, często osób, które nie są uczniami danej szkoły, ale przebywają obok niej 

obawia się 12,4% respondentów badanych w 2010 roku i 11,2% respondentów badanych w 

2015 roku, co oznacza nieznaczny spadek tego zjawiska. Chuliganów spoza szkoły obawia się 

66,5% respondentów badanych w 2010 roku i 49,7% badanych w 2015 roku. A zatem, 

nastąpił znaczny spadek liczby uczniów, którzy się obawiają chuliganów spoza szkoły. Warto 

zwrócić tutaj uwagę na konflikt pseudokibiców Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów oraz na 

subkultury młodzieżowe niektórych osiedli w Rzeszowie. Dorosłych, którzy zaczepiają 

młodzież przy wyjściu ze szkoły, obawia się 6,0% respondentów badanych w 2010 roku i 

8,3% respondentów badanych w 2015 roku, co oznacza wzrost tego zjawiska. Natomiast 

innych osób obawia się 9,1% respondentów badanych w 2010 roku i 22,0% respondentów 

badanych w 2015 roku, co oznacza znaczący wzrost uczniów obawiających się innych osób. 

Respondentom zadano również pytanie, w czym objawia się stosowanie przemocy w 

szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.10 i wykres 5.10. 

Tabela 5.10 

Sposoby mobbingu w szkole według respondentów 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Poprzez bicie 22,8 21,4 

Wymuszanie pieniędzy 10,0 8,9 

Wymuszanie różnych rzeczy 6,8 8,3 

Drobne kradzieże 10,4 15,1 

Dręczenie i straszenie 24,6 26,0 

Stosowanie obelżywych słów 46,0 40,7 

Wyśmiewanie się 60,8 59,3 

Robienie „głupich kawałów” 49,9 45,0 



 

 

466 

Inny sposób 2,3 3,6 

Brak odpowiedzi 11,4 9,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.10 

Sposoby mobbingu w szkole według respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że na przemoc w szkole 

poprzez bicie wskazało 22,8% badanych w 2010 roku i 21,4% respondentów badanych w 

2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest na tyle nieznaczna, że można mówić o tym, że 

zjawisko jest na jednakowym poziomie w obu badaniach. Na wymuszanie pieniędzy 

wskazało 10,0% respondentów badanych w 2010 roku i 8,9% respondentów badanych w 

2015 roku. Tutaj także można mówić o utrzymywaniu się zjawiska na podobnym poziomie. 

Na wymuszanie różnych rzeczy wskazało 6,8% respondentów badanych w 2010 roku i 8,3% 

respondentów badanych w 2015 roku. Oznaczać to może nieznaczny wzrost tego zjawiska. 

Na drobne kradzieże wskazało 10,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widoczny jest tutaj niepokojący wzrost tego zjawiska o 

prawie 5%. O dręczeniu i straszeniu mówiło 24,6% respondentów badanych w 2010 roku i 

26,0% badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się zjawiska na podobnym 

poziomie. Na stosowanie obelżywych słów wskazało 46,0% respondentów badanych w 2010 
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roku i 40,7% badanych w 2015 roku. A zatem nastąpił znaczny spadek tego zjawiska o ponad 

5%. Jednak niewykluczone, że młodzież przyzwyczaiła się do słów tego typu. Na 

wyśmiewanie się wskazało 60,8% respondentów badanych w 2010 roku i 59,3% badanych w 

2015 roku. A zatem zjawisko to utrzymywane jest na podobnym poziomie. Na robienie 

„głupich kawałów” wskazało 49,9% respondentów badanych w 2010 roku i 45,0% badanych 

w 2015 roku. Nastąpił więc spadek tego zjawiska o ponad 5%. O innych sposobach dręczenia 

mówiło 2,3% respondentów badanych w 2010 roku i 3,6% badanych w 2015 roku. 

Respondentów zapytano o to, czy w szkole czują się bezpiecznie. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 5.11 i wykres 5.11. 

Tabela 5.11 

Poczucie bezpieczeństwa w szkole 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 36,0 30,1 

Raczej tak 48,9 51,9 

Raczej nie 4,8 5,0 

Zdecydowanie nie 3,7 4,5 

Trudno powiedzieć 6,1 8,1 

Brak odpowiedzi 0,4 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.11 

Poczucie bezpieczeństwa w szkole (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 
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 Jak wynika z zamieszczonych danych, niebezpiecznie w szkole czuje się 8,5% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,5% badanych w 2015 roku (łącznie zdecydowanie 

tak i raczej tak). Natomiast bezpiecznie w szkole czuje się 84,9% respondentów badanych w 

2010 roku i 82,0% badanych w 2015 roku (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie). Widać 

zatem, że wyniki pomiędzy badaniami są porównywalne. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy respondenci osobiście znają osoby ze swej szkoły, które 

nadużywają przemocy wobec innych. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 

5.12 i wykres 5.12. 

Tabela 5.12 

Znajomość przez respondentów osób ze swej szkoły, które nadużywają przemocy wobec 

innych w szkole 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 12,8 11,9 

Raczej tak 19,1 19,6 

Raczej nie 37,0 40,4 

Zdecydowanie nie 18,8 18,2 

Trudno powiedzieć 12,0 9,6 

Brak odpowiedzi 0,3 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.12 

Znajomość przez respondentów osób ze swej szkoły, które nadużywają przemocy wobec 

innych w szkole (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że osoby nadużywające przemocy w szkole 

znane są 31,9% respondentów badanych w 2010 roku i 31,5% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Osób nadużywających przemocy w szkole nie zna 

55,8% respondentów badanych w 2010 roku oraz 58,6% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Jak widać, wyniki badań są porównywalne. W 

obu badaniach co trzeci respondent zna osoby ze swej szkoły, które nadużywają przemocy 

wobec innych w szkole. 

Następne pytanie dotyczyło tego, jakie respondenci znają miejsca szczególnie 

niebezpieczne w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.13 i wykres 

5.13. 

Tabela 5.13 

Szczególnie niebezpieczne miejsca w szkole 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Szkolne toalety 27,8 29,6 

Szatnia 31,2 24,4 

Stołówka 4,4 4,5 

Korytarze 26,2 23,1 

Klasy szkolne 7,1 8,9 

Inne miejsca 5,0 11,9 

Brak odpowiedzi 26,2 22,5 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.13 

Szczególnie niebezpieczne miejsca w szkole (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że na 

toalety, jako szczególnie niebezpieczne miejsca w szkole, wskazało 27,8% respondentów 

badanych w 2010 roku i 29,6% badanych w 2015 roku. Można więc mówić o niewielkim 

wzroście zjawiska, chociaż różnica w odpowiedziach jest niewielka. Na to, że szczególnie 

niebezpiecznymi miejscami w szkole są szatnie, wskazało 31,2% respondentów badanych w 

2010 roku i 24,4% badanych w 2015 roku. A zatem nastąpił znaczny spadek tego zjawiska o 

prawie 7%. Na stołówkę, jako miejsce szczególnie niebezpieczne, wskazało 4,4% 

respondentów badanych w 2010 roku i 4,5% badanych w 2015 roku. Oznacza to 

utrzymywanie się zjawiska na podobnym poziomie. O korytarzach, jako miejscach 

szczególnie niebezpiecznych w szkole, mówiło 26,2% respondentów badanych w 2010 roku i 

23,1% badanych w 2015 roku. Nastąpił więc nieznaczny spadek tego zjawiska. Na klasy 

szkolne, jako miejsca szczególnie niebezpieczne w szkole, wskazało 7,1% respondentów 

badanych w 2010 roku i 8,9% badanych w 2015 roku. Można więc mówić o niewielkim 

wzroście tego zjawiska. O innych miejscach, jako szczególnie niebezpiecznych w szkole, 

wspominało 5,0% respondentów badanych w 2010 roku oraz 11,9% badanych w 2015 roku. 

Można więc mówić o znacznym wzroście tego zjawiska, aż o prawie 7%. 

Zadano także pytanie, jakie badani znają miejsca szczególnie niebezpieczne poza 

budynkiem szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.14 i wykres 5.14. 
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Tabela 5.14 

Szczególnie niebezpieczne miejsca poza budynkiem szkoły 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Wejście do szkoły 6,0 6,1 

Boisko szkolne 10,8 9,6 

Miejsca i zaułki na terenie szkoły 41,5 39,7 

Najbliższe okolice szkoły 22,9 25,6 

Przystanek autobusowy 19,7 11,5 

Inne miejsca 7,1 9,6 

Brak odpowiedzi 21,5 20,2 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.14 

Szczególnie niebezpieczne miejsca poza budynkiem szkoły (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że na 

wejście do szkoły, jako szczególnie niebezpieczne miejsce poza budynkiem szkoły, w 

badaniach przeprowadzonych w 2010 roku wskazało 6,0% respondentów, a w badaniach z 

2015 roku 6,1% badanych. Oznacza to utrzymywanie się zjawiska na podobnym poziomie. O 

boisku szkolnym, jako szczególnie niebezpiecznym miejscu poza budynkiem szkoły, w 

badaniach z 2010 roku mówiło 10,8% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 9,6% 

respondentów. Nastąpił więc nieznaczny spadek tego zjawiska. Na miejsca i zaułki na terenie 
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szkoły w badaniach z 2010 roku wskazało 41,5% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 

39,7% badanych. Można więc mówić o nieznacznym spadku tego zjawiska. O najbliższych 

okolicach szkoły w badaniach z 2010 roku mówiło 22,9% respondentów, a w badaniach z 

2015 roku 25,6% respondentów. Można więc mówić o nieznacznym wzroście zjawiska o 

prawie 3%. O przystanku autobusowym, jako szczególnie niebezpiecznym miejscu poza 

budynkiem szkoły, w badaniach z 2010 roku mówiło 19,7% respondentów, a w badaniach z 

2015 roku 11,5% badanych. Nastąpił więc znaczny spadek tego zjawiska o ponad 8%. Na 

inne miejsca w badaniach z 2010 roku wskazało 7,1% respondentów, a w badaniach z 2015 

roku 9,6% badanych. Można więc mówić o nieznacznym wzroście zjawiska o prawie 3%. 

Respondentów zapytano również o to, jaki jest ich stosunek do zjawiska przemocy w 

szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.15 i wykres 5.15. 

Tabela 5.15 

Stosunek badanych do zjawiska przemocy w szkole 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie je potępiam 39,7 37,7 

Raczej je potępiam 17,1 15,9 

Raczej nie potępiam 3,4 3,4 

Zdecydowanie nie potępiam 1,7 2,5 

Jest mi ono obojętne 15,8 15,9 

Trudno powiedzieć 11,8 12,0 

To zjawisko nie występuje 10,1 11,1 

Brak odpowiedzi 0,3 1,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.15 

Stosunek badanych do zjawiska przemocy w szkole (w %) (bez braków odpowiedzi) 

37,7

17,1
15,9

3,4 3,4
1,7 2,5

15,8 15,9

11,8 12
10,1 11,1

39,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Badania z 2010 roku Badania z 2015 rokuZdecydowanie je potępiam Raczej je potępiam Raczej nie potępiam
Zdecydowanie nie potępiam Jest mi ono obojętne Trudno powiedzieć
To zjawisko nie występuje

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza danych zaprezentowanych w niniejszej tabeli wykazała, że przemoc w szkole 

potępia 56,8% respondentów badanych w 2010 roku i 53,6% respondentów badanych w 2015 

roku (łącznie zdecydowanie tak i raczej tak). Można więc mówić o nieznacznym spadku 

liczby uczniów potępiających przemoc o około prawie 3%. Z kolei przemocy w szkole nie 

potępia 5,1% respondentów badanych w 2010 roku oraz 5,9% respondentów badanych w 

2015 roku (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie). Oznacza to utrzymywanie się liczby 

niepotępiających przemocy na podobnym poziomie. Poza tym, zjawisko przemocy w szkole 

jest obojętne dla 15,8% respondentów badanych w 2010 roku i 15,9% respondentów 

badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się liczby uczniów tak uważających na 

podobnym poziomie. Natomiast zdania na ten temat nie ma 11,8% respondentów badanych 

w 2010 roku i 12,0% badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się liczby uczniów 

niemających zdania na temat przemocy w szkole na podobnym poziomie. Ponadto zdania, że 

to zjawisko nie występuje w szkole, w badaniach z 2010 roku jest 10,1% respondentów, a w 

badaniach z 2015 roku 11,1% respondentów. Można więc mówić o nieznacznym wzroście 

liczby uczniów tak uważających. 
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5.3. Wiedza i doświadczenia młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa dotyczące używania środków odurzających i substancji 

psychoaktywnych w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

Respondentów zapytano o to, czy znają kogoś, kto pali papierosy, pije alkohol, upija 

się alkoholem, używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.16. 

Tabela 5.16 

Znajomość przez respondentów osób, które używają środków psychoaktywnych w badaniach 

z 2010 roku i 2015 roku (w %) (bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Pali papierosy 93,3 89,1 3,6 6,1 29 2,8 

Pije alkohol 88,2 82,7 6,4 11,0 38 4,4 

Upija się alkoholem 69,1 59,0 16,4 25,5 102 12,1 

Używa narkotyków 35,6 42,8 43,4 37,5 133 18,4 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że respondenci znają sporą liczbę osób, które 

palą papierosy, piją alkohol, upijają się alkoholem oraz używają narkotyków. Jeśli chodzi o 

osoby palące papierosy, to takie osoby zna 93,3% respondentów badanych w 2010 roku i 

89,1% respondentów badanych w 2015 roku. W subiektywnej ocenie respondentów widać 

zatem spadek liczby osób palących papierosy. W przypadku osób pijących alkohol, osoby 

takie zna 88,2% respondentów badanych w 2010 roku i 82,7% respondentów badanych w 

2015 roku. Widoczny jest więc spadek tego zjawiska. Jeśli chodzi o osoby upijające się 

alkoholem, to takie osoby zna 69,1% respondentów badanych w 2010 roku i 59,0% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem wyraźny spadek tego zjawiska. W 

przypadku osób używających narkotyków, osoby takie zna 35,6% respondentów badanych w 

2010 roku oraz 42,8% respondentów badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest więc 

znaczny wzrost liczby uczniów znających osoby używające narkotyków o ponad 7%. 

Poza tym respondentów zapytano, czy sami palą papierosy, piją alkohol, upijają się 

alkoholem, używają narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 

Używanie środków psychoaktywnych przez respondentów(w %) (bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Pali papierosy 20,4 22,7 75,2 72,1 2,6 3,4 

Pije alkohol 46,7 43,4 47,2 50,8 4,8 3,7 

Upija się alkoholem 17,0 16,1 75,2 74,9 5,3 4,8 

Używa narkotyków 6,0 7,6 87,2 83,9 3,3 3,7 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Z zaprezentowanych danych wynika, że wśród respondentów najbardziej 

rozpowszechnione jest picie alkoholu i palenie papierosów. Poza tym, sporo badanych upija 

się alkoholem, a część respondentów przyznaje się do używania narkotyków. Papierosy pali 

20,4% respondentów badanych w 2010 roku i 22,7% respondentów badanych w 2015 roku. 

Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby takich osób o ponad 2%. Alkohol pije w 

46,7% respondentów badanych w 2010 roku i 43,4% respondentów badanych w 2015 roku. 

Zauważa się więc spadek liczby takich osób. Alkoholem upija się 17,0% respondentów 

badanych w 2010 roku i 16,1% badanych w 2015 roku. Widać zatem spadek liczby takich 

osób. Natomiast do używania narkotyków przyznaje się 6,0% respondentów badanych w 

2010 roku i 7,6% badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby 

takich osób.  

Respondentów zapytano również o to, jaki rodzaj alkoholu piją. Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie przedstawia tabela 5.18. 

Tabela 5.18 

Rodzaj alkoholu wypijanego przez badanych (w %) (bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Piwo 51,3 46,1 39,9 41,0 2,7 2,8 

Wino 29,5 26,0 56,1 54,7 3,8 3,7 
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Wódka 41,3 41,7 46,9 43,5 3,1 3,7 

Drinki 32,3 29,1 53,3 50,6 3,7 4,9 

Samogon (bimber) 12,4 17,3 69,1 61,6 3,7 3,9 

Inne 5,8 5,9 47,3 45,7 4,8 3,7 

Źródło: obliczenia własne 

 

Na podstawie wyników badań zauważyć można, że piwo, wódka oraz drinki, to 

podstawowe trunki młodzieży szkolnej. Po piwo sięga w 51,3% respondentów badanych w 

2010 roku i 46,1% respondentów badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest spadek 

liczby takich osób o ponad 5%. Wino pije 29,5% respondentów badanych w 2010 roku i 

26,0% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważa się więc spadek liczby takich osób. 

Wódkę pije 41,3% respondentów badanych w 2010 roku i 41,7% respondentów badanych w 

2015 roku. Widać zatem, że spożycie tego trunku w zasadzie się nie zmieniło. Na picie 

drinków wskazało 32,3% respondentów badanych w 2010 roku i 29,1% respondentów 

badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny spadek liczby takich osób o około 

3%. Po samogon sięga 12,4% respondentów badanych w 2010 roku i 17,3% respondentów 

badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest wzrost liczby takich osób o około 5%. 

Natomiast inne alkohole sięga 5,8% respondentów badanych w 2010 roku i 5,9% 

respondentów badanych w 2015 roku.  

Kolejne pytanie brzmiało, czy respondentom zdarzyło się upić alkoholem. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.19 i wykres 5.16. 

Tabela 5.19 

Upicie się już alkoholem przez respondentów (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 37,6 34,5 

Nie  55,3 50,6 

Nie pamiętam 6,6 11,0 

Brak odpowiedzi 0,6 3,9 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.16 

Upicie się już alkoholem przez respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, do upicia się alkoholem przyznało się 37,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 34,5% respondentów badanych w 2015 roku. Widać 

zatem spadek liczby takich osób o około 3%.  

Ponadto zadano pytanie, czy łatwo jest danemu respondentowi kupić alkohol.  

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.20 i wykres 5.17. 

Tabela 5.20 

Łatwość kupna alkoholu przez respondentów (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 32,2 34,8 

Raczej tak 24,2 21,1 

Raczej nie 14,8 10,9 

Zdecydowanie nie 13,1 14,9 

Trudno powiedzieć 14,8 15,9 

Brak odpowiedzi 0,9 2,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.17 

Łatwość kupna alkoholu przez respondentów (w %) (bez braków odpowiedzi) 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, na dużą łatwość zakupu alkoholu wskazało 

56,4% respondentów badanych w 2010 roku i 55,9% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei nie udało się zakupić alkoholu 27,9% 

uczniom badanym w 2010 roku i 25,8% uczniom badanym w 2015 roku (łącznie 

zdecydowanie nie i raczej nie). Można więc stwierdzić, że oba badania wykazały dużą 

łatwość zakupu alkoholu przez młodzież. 

Badanych zapytano także, gdzie najłatwiej jest im kupić alkohol.  Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie przedstawia tabela 5.21 i wykres 5.18. 

Tabela 5.21 

Miejsca zakupu alkoholu (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Nigdy mi się to nie udało 21,1 25,2 

W sklepie 53,8 49,1 

W barze  21,5 13,7 

W pubie, ogródku piwnym 18,7 9,2 

Na dyskotece 22,6 12,9 

Inne miejsca 15,1 6,7 

Brak odpowiedzi 7,0 14,1 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.18 

Miejsca zakupu alkoholu (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że nigdy się nie udało kupić 

alkoholu 21,1% respondentom badanym w 2010 roku i 25,2% badanym w 2015 roku. 

Oznacza to wzrost liczby takich osób o ponad 4%. Poza tym, alkohol w sklepie kupuje 53,8% 

respondentów badanych w 2010 roku i 49,1% badanych w 2015 roku. Oznacza to spadek 

liczby takich osób o prawie 5%. W barze alkohol kupuje 21,5% respondentów badanych w 

2010 roku i 13,7% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób o 

prawie 8%. Ponadto, w pubie i ogródku piwnym alkohol kupuje 18,7% respondentów 

badanych w 2010 roku i 9,2% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby 

takich osób o prawie 10%. Na dyskotece alkohol kupuje 22,6% respondentów badanych w 

2010 roku i 12,9% badanych 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób o 

prawie 10%. Na inne miejsca zakupu alkoholu wskazało 15,1% respondentów badanych w 

2010 roku i 6,7% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób o 

ponad 8%. 

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, dlaczego dlaczego zdaniem badanych uczniów 

młodzież używa narkotyków.  Analizę danych przedstawia tabela 5.22 i wykres 5.19.  
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Tabela 5.22 

Przyczyny używania przez młodzież narkotyków (w %)  

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Bo mają zaburzoną osobowość 24,8 22,5 

Bo chcą się buntować 37,2 31,7 

Bo szukają przyjemności 59,5 58,4 

Bo to pozwala im lepiej się uczyć 16,0 15,8 

Bo chcą być akceptowani w grupach 55,7 54,7 

Bo są uzależnieni 39,7 31,8 

Bo na ten temat dużo słyszą i wiedzą 16,4 11,2 

Bo chcą się dobrze bawić 65,4 61,2 

Inne 14,7 12,3 

Brak odpowiedzi 0,7 0,8 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 5.19 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że wśród przyczyn używania 
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przez młodzież narkotyków, na zaburzoną osobowość wskazało 24,8% badanych w 2010 roku 

i 22,5% respondentów badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest nieznaczna, 

można więc mówić o tym, że przekonanie to jest na jednakowym poziomie w obu badaniach. 

O potrzebie buntu mówiło 37,2% respondentów badanych w 2010 roku i 31,7% 

respondentów badanych w 2015 roku. Oznacza to spadek liczby myślących w ten sposób 

osób o ponad 5%. Na potrzebę przyjemności wskazało 59,5% respondentów badanych w 

2010 roku i 58,4% respondentów badanych w 2015 roku. Oznacza to nieznaczny spadek 

liczby osób, które tak uważają. Na to, że narkotyki pozwalają lepiej uczyć się, w badaniach z 

2010 roku wskazało 16,0% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 15,8% respondentów, 

co oznacza, że przekonanie to jest właściwie na jednakowym poziomie w obu badaniach. O 

potrzebie akceptacji w grupach, jako przyczynie sięgania po narkotyki przez młodzież, w 

badaniach z 2010 roku mówiło 55,7% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 54,7% 

respondentów. Oznacza to utrzymywanie się tej opinii na podobnym poziomie. Na 

uzależnienie wskazało 39,7% respondentów badanych w 2010 roku i 31,8% badanych w 2015 

roku. A zatem nastąpił znaczny spadek myślących w ten sposób osób o prawie 8%. O tym, że 

przyczyną sięgania po narkotyki przez młodzież jest to, że młodzież dużo na temat 

narkotyków wie i słyszy, w badaniach z 2010 roku mówiło 16,4% respondentów, a w 

badaniach z 2015 roku 11,2% respondentów, co oznacza spadek myślących w ten sposób 

osób o ponad 5%. Na chęć dobrej zabawy, jako przyczynę sięgania po narkotyki przez 

młodzież, w badaniach z 2010 roku wskazywało 65,4% respondentów, a w badaniach z 2015 

roku 61,2% respondentów. Nastąpił więc spadek uważających tak osób o ponad 4%. Na inne 

przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież wskazało 14,7% respondentów badanych w 

2010 roku i 12,3% respondentów badanych w 2015 roku. 

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano o to, z jakimi rodzajami narkotyków 

można zetknąć się w środowisku szkolnym. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 5.23.  

Tabela 5.23 

Rodzaje narkotyków z jakimi można zetknąć się w środowisku szkolnym (w %) (bez braków 

odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Często Czasem Nigdy 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 
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Dopalacze 0,0 14,7 0,0 30,9 0,0 47,9 

Marihuana 18,2 30,4 23,5 23,5 51,4 40,7 

Haszysz 6,0 11,9 13,8 14,2 70,2 66,8 

Kokaina 5,3 8,4 8,4 15,5 77,6 68,3 

Amfetamina 4,1 8,9 9,4 14,2 76,6 69,0 

Grzyby, LSD 6,3 6,7 10,4 12,8 74,2 71,6 

Kleje, rozpuszczalniki 7,4 11,4 19,7 11,4 63,5 68,3 

Środki uspokajające 8,7 13,2 22,9 19,4 59,1 58,5 

Środki nasenne 7,5 11,0 19,4 17,2 63,7 63,3 

Ekstazy 4,7 8,0 9,0 12,5 76,6 70,9 

Polska heroina 3,1 5,6 6,3 9,9 80,2 75,5 

Heroina 3,8 6,7 5,4 10,1 81,2 74,8 

Pseudoefedryna 2,6 4,4 4,4 6,2 82,9 80,1 

Nootropil 1,4 3,7 4,0 5,3 83,3 81,8 

Inne 5,1 2,8 1,9 2,3 46,7 51,7 

Źródło: obliczenia własne 

 

Na podstawie zaprezentowanych danych można stwierdzić, że respondenci w swym 

środowisku szkolnym stykają z wieloma nielegalnymi środkami psychoaktywnymi. Z 

marihuaną styka się 41,7% respondentów badanych w 2010 roku i 53,9% respondentów 

badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Widoczny jest zatem znaczny 

wzrost liczby takich osób o ponad 12%. Z haszyszem styka się 19,8% respondentów 

badanych w 2010 roku i 26,1% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

często i czasem). Zauważa się więc wzrost liczby takich osób o ponad 6%. Z kokainą styka 

się 13,7% respondentów badanych w 2010 roku i 23,9% respondentów badanych w 2015 roku 

(łącznie odpowiedzi często i czasem). Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób o 

ponad 10%. Z amfetaminą styka się 13,5% respondentów badanych w 2010 roku i 23,1% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj dostrzec 

można znaczny wzrost liczby takich osób o prawie 10%. Z grzybkami i LSD styka się 16,7% 

respondentów badanych w 2010 roku i 19,5% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem wzrost liczby takich osób o prawie 3%. Z klejami 

i rozpuszczalnikami styka się 27,1% respondentów badanych w 2010 roku i 22,8% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Zauważa się więc 
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spadek liczby takich osób o ponad 4%. Ze środkami uspokajającymi styka się 31,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 32,6% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem nieznaczny wzrost liczby takich osób. Ze 

środkami nasennymi styka się 31,6% respondentów badanych w 2010 roku i 28,2% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj 

dostrzegalny jest nieznaczny spadek liczby takich osób o ponad 3%. Z Ecstazy styka się 

13,7% respondentów badanych w 2010 roku i 20,5% respondentów badanych w 2015 roku 

(łącznie odpowiedzi często i czasem). Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób o 

prawie 7%. Z polską heroiną styka się 9,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,5% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Zauważa się więc 

znaczny wzrost liczby takich osób o ponad 6%. Z heroiną styka się 9,2% respondentów 

badanych w 2010 roku i 16,8% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

często i czasem). Widoczny jest zatem znaczny wzrost liczby takich osób o prawie 8%. Z 

pseudoefedryną styka się 7,0% respondentów badanych w 2010 roku i 10,6% respondentów 

badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj dostrzegalny jest 

nieznaczny wzrost liczby takich osób o ponad 3%. Z Nootropilem styka się 5,4% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,0% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem wzrost liczby takich osób o prawie 4%. Z kolei z 

innymi środkami o działaniu narkotycznym styka się 7,0% respondentów badanych w 2010 

roku i 5,1% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). 

Zauważa się więc spadek liczby takich osób. Poza tym, nie można dokonać analizy 

porównawczej dotyczącej dopalaczy, ponieważ w 2010 roku nie były one jeszcze zbyt 

rozpowszechnione, w związku z tym nie były brane pod uwagę w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku.  

 Respondentów również zapytano, czy znają jakiegoś ucznia w swoim otoczeniu, który 

używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.24 i wykres 5.20. 

Tabela 5.24 

Znajomość przez respondentów uczniów, którzy używają narkotyków (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 36,5 49,1 

Nie  61,7 50,5 

Brak odpowiedzi 1,9 0,4 

Razem 100,0 100,0 
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Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.20 

Znajomość przez respondentów uczniów, którzy używają narkotyków (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, w swoim otoczeniu ucznia używającego 

narkotyki zna 36,5% respondentów badanych w 2010 roku i 49,1% respondentów badanych 

w 2015 roku. Natomiast takiego ucznia nie zna 61,7% respondentów badanych w 2010 roku 

oraz 50,5% respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby osób, 

które znają ucznia używającego narkotyki o prawie 13%. 

Następnie respondentów zapytano o to, gdzie ich zdaniem najłatwiej można nabyć 

narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.25 i wykres 5.21. 

Tabela 5.25 

Miejsca, w których można kupić narkotyki, w ocenie respondentów (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Na terenie szkoły 7,4 15,4 

W miejscu zamieszkania 14,8 18,3 

W okolicach szkoły 14,5 19,5 

Na dyskotekach  54,3 48,7 

Na imprezach szkolnych  5,6 10,3 

Inne miejsca  8,4 14,0 

Brak odpowiedzi 21,9 13,3 

Źródło: obliczenia własne 
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Wykres 5.21 

Miejsca, w których można kupić narkotyki, w ocenie respondentów (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że w 

ocenie respondentów, wśród miejsc gdzie można kupić narkotyki znajduje się teren szkoły, na 

co uwagę zwróciło 7,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,4% respondentów 

badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest znaczna. Nastąpił spory wzrost liczby 

osób tak uważających o 8%. Ponadto, na miejsce zamieszkania wskazało 14,8% 

respondentów badanych w 2010 roku i 18,3% respondentów badanych w 2015roku. Widać 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o 3,5%. Poza tym, na okolice szkoły zwróciło 

uwagę 14,5% respondentów badanych w 2010 roku i 19,5% respondentów badanych w 2015 

roku. Zatem należy stwierdzić wzrost liczby osób tak uważających o 5%. O dyskotekach, jako 

miejscach, w których można kupić narkotyki, mówiło 54,3% respondentów badanych w 2010 

roku i 48,7% respondentów badanych w 2015 roku. Nastąpił więc spadek tego zjawiska o 

prawie 6%. Na imprezy szkolne wskazało 5,6% respondentów badanych w 2010 roku i 10,3% 

respondentów, badanych w 2015 roku. Nastąpił więc wzrost tego zjawiska o prawie 

5%.Natomiast na inne miejsca wskazało 8,4% respondentów badanych w 2010 roku oraz 

14,0% respondentów badanych w 2015 roku. Nastąpił więc wzrost o tego problemu prawie 

6%. 
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W kolejnym pytaniu respondentów zapytano, czy ich zdaniem dealerzy handlują 

narkotykami na terenie szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.26 i 

wykres 5.22. 

Tabela 5.26 

Zetknięcie się respondentów z handlem narkotykami na terenie szkoły (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 3,4 8,9 

Raczej tak 9,1 13,8 

Raczej nie 32,1 34,4 

Zdecydowanie nie 27,4 20,3 

Trudno powiedzieć 27,1 21,6 

Brak odpowiedzi 1,0 1,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.22 

Zetknięcie się respondentów z handlem narkotykami na terenie szkoły (w %) (bez braków 

odpowiedzi) 
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Źródło: obliczenia własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, z handlem narkotykami na terenie szkoły 

zetknęło się 12,5% respondentów badanych w 2010 roku i 22,7% respondentów badanych w 

2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast z handlem 

narkotykami na terenie szkoły nie zetknęło się 59,5% uczniów badanych w 2010 roku oraz 
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54,7% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Widać 

zatem, że nastąpił znaczny wzrost zjawiska handlu narkotykami na terenie szkoły o ponad 

10%. 

 Poza tym, respondentów zapytano, czy znają osoby, które handlują narkotykami na 

terenie szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.27 i wykres 5.23. 

Tabela 5.27 

Znajomość przez respondentów osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 7,1 15,2 

Nie  92,3 84,1 

Brak odpowiedzi 0,6 0,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.23 

Znajomość przez respondentów osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza danych wykazała, że osoby handlujące narkotykami zna 7,1% respondentów 

badanych w 2010 roku i 15,2% respondentów badanych w 2015 roku. Z koeli osób 

handlujących narkotykami nie zna 92,3% respondentów badanych w 2010 roku i 84,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób o 

ponad 8%. 



 

 

488 

 Respondentów zapytano także o to, czy sami używają narkotyków. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.28 i wykres 5.24. 

Tabela 5.28 

Używanie przez respondentów narkotyków (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 6,4 11,0 

Nie  92,6 88,0 

Brak odpowiedzi 1,0 1,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.24 

Używanie przez respondentów narkotyków (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, narkotyków używa 6,4% respondentów 

badanych w 2010 roku i 11,0% respondentów badanych w 2015 roku. Natomiast negatywnej 

odpowiedzi udzieliło 92,6% respondentów badanych w 2010 roku oraz 88,0% respondentów 

badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby  uczniów używających narkotyki 

o prawie 5%. 

Poza tym, respondentów zapytano, w których miejscach ich zdaniem można łatwo 

kupić narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.29 i wykres 5.25. 
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Tabela 5.29 

Miejsca gdzie można łatwo kupić narkotyki (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Nie znam takich miejsc 57,4 49,7 

Ulice i parki w centrum 11,4 14,0 

Szkoła 4,6 9,9 

Dyskoteka, puby, bary 23,6 24,9 

Mieszkanie dealera 9,7 14,1 

Inne miejsca 4,4 3,7 

Brak odpowiedzi 6,8 6,8 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 5.25 

Miejsca, w których można kupić narkotyki, w ocenie respondentów (w %)  
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Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się one 100%. Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że 

najwięcej respondentów odpowiedziało, że nie zna miejsc, w których można łatwo kupić 

narkotyki. Odpowiedzi takiej udzieliło 57,4% badanych respondentów w 2010 roku i 49,7% 

respondentów badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest znaczna, a zatem 

nastąpił spory spadek liczby osób nieznających miejsc, w których można kupić narkotyki o 

około 8%. Tymczasem część respondentów zna takie miejsca. Wśród miejsc, gdzie można 

kupić narkotyki, na ulice i parki w centrum miasta uwagę zwróciło 11,4% respondentów 
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badanych w 2010 roku i 14,0% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważyć można 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o prawie 3%. Na szkoły wskazało 4,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,9% respondentów badanych w 2015 roku. Widać 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o ponad 5%. Na dyskoteki, puby i bary wskazało 

23,6% badanych w 2010 roku i 24,9% respondentów badanych w 2015 roku. Stwierdzić 

można zatem nieznaczny wzrost liczby osób tak uważających o nieco ponad 1%. Na 

mieszkanie dealera zwróciło uwagę 9,7% respondentów nadanych w 2010 roku i 14,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widoczny jest zatem nieznaczny wzrost liczby osób 

tak uważających o ponad 4%. Natomiast na inne miejsca wskazało 4,4% badanych w 2010 

roku oraz 3,7% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważyć można zatem nieznaczny 

spadek liczby osób tak uważających. 

 


