
„DOPALACZE- SUKCES CZY 
PORAŻKA?” 
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ASPEKT TEORETYCZNY 
PROWADZONYCH BADAŃ 
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RODZAJE  
UZALEŻNIANIA  
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UZALEŻNIENIE FIZJOLOGICZNE  
zwane też czasem fizjologicznym, to nabyta silna 

potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji 
odczuwania jako szereg dolegliwości fizycznych 

(np.: ból, biegunki, uczucie zimna, wymioty, 
drżenie mięśni, bezsenność).  

Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) 
prowadzi do wystawienia zespołu objawów, 
które określa się jako zespół abstynencyjny  

(zespół z odstawienia).  
W leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli 

odtrucie. 
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UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE  
znane też jako psychologiczne, to nabyta silna 

potrzeba stałego wykonywania jakiejś 
czynności lub zażywania jakiejś substancji, 

której niespełnienie jednak nie prowadzi do 
poważnych fizjologicznych następstw. 
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UZALEŻNIENIE SPOŁECZNE (SOCJOLOGICZNE), 
wiąże się z zażywaniem środków toksycznych pod 

wpływem panującej mody lub w grupie ludzi 
podobnych do siebie (np.: hippisów), w kręgach 

młodzieży z tzw. Subkultur. Istotą zjawiska jest bardzo 
silne uzależnienie od grupy, co pociąga za sobą 

bezwzględnie respektowane panujące w niej zasad i 
obyczajów. Ponadto osoba uzależniona, w miarę 

pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie 
wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych 

(utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, 
zanik zainteresowań). Następuje coraz większa 

marginalizacja i najczęściej również kryminalizacja 
środowiska, w którym obraca się uzależniony.  
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DOPALACZE (DEFINICJA) 

„Dopalacz”, czy „dopalacze” to termin 
nieposiadający charakteru naukowego.  

Używa się go potocznie, dla nazywania grupy 
różnych substancji lub ich mieszkanek  

o rzekomych bądź faktycznych działaniu 
psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście 
substancji kontrolowanych przepisami ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Sprzedawane w tzw.: „smart shopach”,  
sieć w Polsce od 2008 roku.    
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DOPALACZE… 
Nazwa dopalacze określa rozmaite 

substancje o różnym sposobie działania. Są 

to substancje zarówno pochodzenia 

syntetycznego jak i naturalnego, działające 

stymulująco bądź psychodelicznie czy 

halucynogennie.  
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LEGAL HIGHTS to produkty o działaniu 

stymulującym (tzw. party pills), 

reklamowane jako legalna alternatywa 

dla ecstasy. Produkty z tej grupy 

najczęściej zawierają BZP (1 

benzylpiperazynę), która jest substancją 

o działaniu zbliżonym do amfetaminy, 

choć zdecydowanie słabszym (posiada ok. 

10% jej potencjału). Produkty z tej grupy 

rzadziej zawierają materiał roślinny czy 

substancje półsyntetyczne.  

 

W raporcie rocznym EMSDDA Europejskie Centrum Monitorowanie 
Narkotyków i Narkomanii wprowadzono rozróżnienie  

na legal hights i herbal hights. 
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HERBAL HIGHS, stanowią substancje 

pochodzenia naturalnego, roślinnego. 

W tej grupie ma miejsce 

zdecydowane zróżnicowanie 

asortymentu. Oferowana jest tutaj 

cała gama substancji opartych na 

egzotycznych roślinach oraz 

mieszankach ziół o działaniu 

psychoaktywnym. Do najczęściej 

występujących należą: Salvia 

divinorum, Mitagyna speciosa, 

Argyrela nervosa oraz mieszanki 

ziołowe posługujące się m.in. takimi 

nazwami,  

jak „spice” czy „Sence”. 
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PODZIAŁ DOPALACZY  

ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB DZIAŁANIA 

1. W zależności do typu produktu, imitują swoje nielegalne 
odpowiedniki: 

2. Środki stymulujące (podobnie jak amfetamina) 

3. Euforyzujące (jak tabletki ekstazy) 

4. Relaksujące (jak konopie indyjskie) 

5. Psychodeliczne (pochodne syntetyczne LSA) 

6. Halucynogenne (jak LSD) 

Są wśród nich substancje pochodzenia zarówno 
syntetycznego jak i naturalnego (roślinnego). Wiele z nich 
ma atrakcyjne zachęcające nazwy, jak: „Szałwia wieszcza”, 

„Zioła marzeń”, „Ogon Iwa (Lion’s Tail)”, itp. 
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Aspekt  
badawczy 

BADANIA PROWADZONO 
kwiecień-czerwiec 2011r. 

 
UCZESTNICY  

uczniowie sześciu szkół  
ponadgimnazjalnych  

Powiatu Tarnowskiego 
 

LICZBA UCZESTNIKÓW 
 639 uczniów 
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ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 
wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych  

Powiatu Tarnowskiego dotyczącej 
„dopalaczy" 
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W badaniach wzięło udział  

390 dziewcząt i 249 chłopców,  

wszyscy badani byli uczniami szkół 

 ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego. 

 

Dziewczęta 
61% 

Chłopcy 
39% 

Ankietowani według płci 
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W PRZEPROWADZONEJ ANKIECIE OGÓLNIE 

ZAPYTANO UCZNIÓW O WIEDZĘ I OSOBISTE 

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE  

Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI - 

„DOPALACZAMI".  

 

Na zadane poniżej pytania uzyskano 

przedstawione na wykresie odpowiedzi: 

 

15 



51 

320 

109 

115 

45 

zioła

grupy różnych substancji lub ich
mieszanek o rzekomych bądź…

syntetyczne substancje chemiczne

substancje zmieniające świadomość

substancje poprawiające koncentrację

Pytanie Nr 1- Czy dopalacze to? 

Liczba ankietowanych
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W uzyskanych na pytanie nr 1 odpowiedziach 

zastanawia, dlaczego mimo olbrzymiej kampanii 

rządowej dotyczącej „dopalaczy" tylko 8% 

ankietowanych wie, że „dopalacze" to zioła, skoro 

ponad połowa preparatów znajdujących się na 

rynku jest pochodzenia roślinnego.  

Koszt produkcji mieszanek roślinnych jest o wiele 

niższy a proces produkcji mniej skomplikowany niż 

syntetycznych substancji chemicznych, ma to wpływ 

na ich dużo większą dostępność na rynku. 
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Pytanie Nr 2  
Czy znasz jakieś „dopalacze” 
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ankietowanych
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Pytanie Nr 3 
Czy kiedykolwiek proponowano Ci 

kupno „dopalaczy”? 

Liczba
ankietowanych
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ciekawość

Pytanie nr 4 
 Jakie są według Ciebie najczęstsze przyczyny sięgania 

po „dopalacze”? 

Liczba ankietowanych
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Bardzo niepokojące wyniki uzyskano w pytaniu  
nr 4, w którym ankietowani mieli określić 

najczęstsze przyczyny sięgania po „dopalacze". 
Mimo wiedzy na temat szkodliwości stosowania 

„dopalaczy" 67 % deklaruje ich stosowanie  
w sytuacjach charakterystycznych dla tej grupy 

wiekowej, czyli: ciekawości rzeczy, ludzi  
i świata; chęci tworzenia i należenia do 

pewnych nieformalnych grup rówieśniczych 
oraz braku umiejętności radzenia sobie  

z trudnościami jakie niesie ze sobą dorastanie 
 i przyjmowanie na siebie zupełnie nowych 

obowiązków i ról społecznych. 
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Pytanie Nr 5 
Czy w Twoim środowisku jest łatwy 

dostęp do „dopalaczy”? 

Liczba
ankietowanych
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Pytanie nr 6 
Czy w Twojej szkole jest łatwy dostęp do 

„dopalaczy”? 

Liczba
ankietowanych
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Z odpowiedzi otrzymanych na pytanie nr 2; 5 i 6 
wynika, że tylko 18 % ankietowanych zna nazwy 

„dopalaczy" jednak 42 % orientuje się w ich 
dostępności we własnym środowisku i 46 % wie  

w jakim zakresie są dostępne w szkole.  
Należy zwrócić uwagę, że rozprowadzane  

w środowisku rówieśniczym „dopalacze" nie 
zawsze posiadają nazwy handlowe, np. preparat 

pod nazwą ogon Iwa jest nazywany ziołem.  
Uzyskane wyniki mogą świadczyć o około 40% 

zainteresowaniu „dopalaczami" w grupie 
ankietowanych. 
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Pytanie nr 7 
Czy w ciągu roku używałeś (aś) 

„dopalaczy”? 

Liczba
ankietowanych
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Pytanie Nr 8 
Czy twój nauczyciel, pedagog w szkole 

informował Cię o szkodliwości „dopalaczy”? 

Liczba
ankietowanych
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Trudno zrozumieć dlaczego mimo kampanii dotyczącej 
„dopalaczy" skierowanej zwłaszcza do młodzieży, aż 40% 

ankietowanych w pytaniu nr 8, /Czy Twój nauczyciel, pedagog  
w szkole informowali Cię o szkodliwości „dopalaczy"?/ 

odpowiada negując takie działania ze strony wskazanych  
w pytaniu osób. Może to świadczyć o braku zrozumienia 

problematyki związanej z używaniem „dopalaczy" lub braku 
merytorycznego przygotowania ze strony osób, które w szkole 

powinny służyć wsparciem i pomocą również w zakresie wiedzy 
na temat szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych. 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne nie mają w swoich 
programach zajęć z toksykologii lub psychoterapii, należy jednak 

uzmysłowić młodzieży z jakimi skutkami wiąże się używanie 
szkodliwe, nadużywanie i uzależnienie od różnego rodzaju 

substancji psychoaktywnych. 
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Pytanie nr 9 
Czy namawiano Cię do używania „dopalaczy”? 

Liczba ankietowanych
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W pytaniu nr 3 ilość ankietowanych, którym 

proponowano „dopalacze" wynosi 14 %,            

w pytaniu nr 9 zachęcanie ankietowanych do 

używania „dopalaczy" na poziomie 14 %, 

wyniki te są podobne jak w pytaniu nr 2,  

w którym 18 % ankietowanych umie podać 

nazwy „dopalaczy". Może to wskazywać na 

kilkunastoprocentową grupę ankietowanych, 

która dobrze orientują się w badanej 

tematyce. 
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Pytanie nr 10 
Czy według Ciebie „dopalacze” powinny zostać 

zaleglizowane? 

Liczba ankietowanych
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Zastanawiające jest również czy młode pokolenie faktycznie 
zdaje sobie sprawę ze szkodliwości używania „dopalaczy" skoro 
w pytaniu nr 10 /Czy według Ciebie „dopalacze" powinny zostać 

zalegalizowane?/25 % ankietowanych opowiada się za 
zalegalizowaniem „dopalaczy".  

W takiej sytuacji należy rozważyć czy deklarowane w pytaniu nr 
7 /Czy w ciągu ostatniego roku używałeś(aś) „dopalaczy"?/ 

używanie „dopalaczy" na poziomie 6 % pozostałoby takie samo, 
gdyby substancje te zostały zalegalizowane. Kwestią 

profesjonalizmu nauczycieli, wychowawców i pedagogów 
szkolnych jest zatem przekazanie odpowiedniej wiedzy na temat 
„dopalaczy" tak aby sprowokować u młodzieży właściwą decyzję. 
Hamulcem przed stosowaniem „dopalaczy" powinna być wiedza 

o szkodliwości ich stosowania a nie strach przed skutkami 
prawnymi. 
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WYNIKI UZYSKANE W PRZEPROWADZONEJ ANKIECIE 
NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA 

PODEJMOWANE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ W TYM RÓWNIEŻ DOTYCZĄCE „DOPALACZY" 

POWINNY: 
pomóc nauczycielom, wychowawcom i pedagogom 

szkolnym w propagowaniu prawidłowych zachowań 
prozdrowotnych, służyć przekazaniu uczniom 

merytorycznie spójnych informacji na temat szkodliwości 
stosowania „dopalaczy", poszerzyć grupę uczniów 

badanych szkół, której będą przekazywane powyższe 
informacje, wesprzeć młodzież, która w okresie 

adolescencji wykazuje charakterystyczne dla tego wieku 
przejawy buntu, które czasami prowadzą do używania 
substancji psychoaktywnych. Zdecydowanie mniejsze 

koszty społeczne i finansowe niesie ze sobą profilaktyka 
niż leczenie. Do konieczności podjęcia leczenia, którego 
efekty nie zawsze są do przewidzenia może prowadzić 

niewiedza i zwykła młodzieńcza ciekawość. 

 

PODSUMOWANIE 
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DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ  
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