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Celem projektu było poznanie percepcji społecznej problemu zażywania substancji 
psychoaktywnych - dopalaczy 

Metoda: 
o Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych 

(CATI) w dniach od 31.08 do 3.09 2015 roku. 
o Czas trwania wywiadu: ok. 5 minut 

Respondenci 
o Próba ogólnopolska osób wieku 16 lat i więcej 
o Wielkość próby: N=1000 
o Wyniki ważone zgodnie z profilem ludności 

Narzędzie badawcze: 
o Kwestionariusz zawierał 6 pytań zamkniętych.   
o Kwestionariusz zawierał także pytania metryczkowe   
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Podsumowanie  
wyników 
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Uzależnienie od alkoholu uważane jest za najpoważniejsze źródło problemów społecznych, 
wywoływanych przez substancje psychoaktywne. Na drugim miejscu wskazywane przez jedną 
trzecią badanych znajdują się szkody wywoływane przez zażywanie dopalaczy. Osoby w wieku 
od 16 do 34 lata uważają dopalacze, a także narkotyki za mniej szkodliwe społecznie, niż ogół 
Polaków. 
 
Dopalacze w percepcji Polaków stanowią natomiast największe zagrożenie zdrowotne. Opinię  
taką szczególnie często wyrażały osoby z najmłodszego przedziału wiekowego (16-34 lata). 
 
Dominuje pogląd, że dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki. Przeszło co trzeci 
badany uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki. 
 
O szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków jest przekonanych przeszło 90% 
Polaków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe.  
 
Co czwarty Polak w wieku od 16 do 34 lat zna osobę, która zażywa dopalacze. Jest to prawie 
dwukrotnie częściej, niż w przypadku ogółu badanych. 
 
Trudności z zakupem dopalaczy nie miałoby 40% badanych i aż 54% osób w przedziale 
wiekowym od 16 do 34 lat. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede wszystkim w 
Internecie i u znajomych. 

Podsumowanie 
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Wyniki 



Alkohol jawi się jako najpoważniejsze źródło problemów społecznych, natomiast dopalacze w 
percepcji Polaków stanowią największe zagrożenie zdrowotne.  
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Zagrożenie społeczne 

Zagrożenie zdrowotne 

Alkohol 
Dopalacze 

Narkotyki 

Nikotyna 

Dopalacze 
Narkotyki 

Alkohol 

Nikotyna 

P1. Które z następujących uzależnień stanowi obecnie Pan(i) zdaniem najpoważniejszy problem społeczny w naszym kraju? 
P2. Odnosząc się jeszcze raz do wymienionych uzależnień, proszę uszeregować je ze względu na szkodliwość zdrowotną, zaczynając od 
uzależnień, których wpływ na zdrowie jest najbardziej niszczący.  
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 
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Papierosy 

Osoby w wieku od 16 do 34 lata uważają dopalacze za mniej szkodliwe społecznie niż 
ogół Polaków, natomiast konsekwencje zdrowotne zażywania dopalaczy są ich 
zdaniem bardziej dotkliwe. 
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P1. Które z następujących uzależnień stanowi obecnie Pan(i) zdaniem najpoważniejszy problem społeczny w naszym kraju? 
P2. Odnosząc się jeszcze raz do wymienionych uzależnień, proszę uszeregować je ze względu na szkodliwość zdrowotną, zaczynając od 
uzależnień, których wpływ na zdrowie jest najbardziej niszczący.  
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 



Dominuje pogląd, że dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki. Przeszło co 
trzeci badany uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki. 
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jak inne używki

jak narkotyki

odrębnie od używek i
narkotyków

Nie wiem

P3. Jak powinny być traktowane dopalacze? 
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 

Dopalacze powinny być traktowane: 



O szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków jest przekonanych przeszło 
90% Polaków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe.  
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bardziej szkodliwe

Nie wiem

P4. Czy uważa Pan/Pani, że zażywanie dopalaczy jest mniej szkodliwe niż narkotyków, tak samo szkodliwe, czy bardziej szkodliwe niż używanie 
narkotyków?  
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 

Używanie dopalaczy w porównaniu do narkotyków jest: 



Co czwarty Polak w wieku od 16 do 34 lat zna osobę, która zażywa dopalacze. 
Jest to prawie dwukrotnie częściej niż w przypadku ogółu badanych. 
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24% 

76% 

Zna

Nie zna

13% 

87% 

Ogół społeczeństwa Młodzi 16-34 lata 

P5. Czy zna Pan/Pani osoby, które zażywają dopalacze? 
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 



Trudności z zakupem dopalaczy nie miałoby 40% badanych i aż 54% osób w przedziale 
wiekowym od 16 do 34 lat. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede 
wszystkim w Internecie i u znajomych. 
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Tak, miał(a)bym trudności 
Trudno powiedzieć / odmowa 

Nie, nie miał(a)bym trudności 
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Kupił(a)bym w sklepie

   Kupił(a)bym w Internecie,

 Poprosił(a)bym znajomego o
załatwienie,

Inny. (jaki?)

n=388 

P6. Gdyby chciał(a)by Pan(i) zdobyć dopalacze, to czy miałby/miałaby Pan/Pani z tym trudności?  
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 
P7. Jeśli nie, to w jaki sposób wszedłby Pan/Pani w posiadanie dopalaczy? 
Podstawa procentowania:  osoby, które nie miałyby trudności z zakupem dopalaczy; N= 600; 
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Demografia 
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34% 

66% 

Płeć respondentów 

52% 

48% 

Respondenci: Wszyscy; N = 1000  
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34% 

34% 

66% 

Wiek i wykształcenie respondentów 

Wiek 
15 - 19 10% 
20 - 24 8% 
25 - 29 7% 
30 - 39 15% 
40 - 49 15% 
50 - 59 20% 

> 59 25% 
Wykształcenie  

Podstawowe  20% 
Zawodowe  25% 

Średnie  33% 
Wyższe  22% 

Respondenci: Wszyscy; N = 1000 
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Miejsce zamieszkania – wielkość miejscowości i 
województwo   

Mazowieckie  

17% 

Śląskie  

12% 

Lubelskie  

  6% 

Wielkopolskie  

 7% 

Małopolskie  

  7% 

Dolnośląskie  

  7% 

Pomorskie  

  7% Warmińsko - 
mazurskie  

4% 
Zachodnio -
pomorskie  

5% Kujawsko -
pomorskie  

 5% 

Podkarpackie 

4% 

Podlaskie 

4% 

Świętokrzyskie 

4% 
Opolskie 

3% 

Lubuskie 

   4% 

Łódzkie  

6% 

miasto powyżej  
500,000 

miasto 200,000- 
500,000  

miasto 100,000- 
200,000  

 
miasto 50,000- 

100,000  

 miasto 20,000-
50,000 

miasto poniżej  
20,000  

Wieś 39% 

16% 

14% 

7% 

7% 

7% 

10% 

Respondenci: Wszyscy; N = 1000  
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