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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara 
Fatyga [et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 1999. - 206,[2] s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - (Alkohol a zdrowie ; 
23) 
Zawiera: Wprowadzenie; Picie i postawy młodzieży wobec alkoholu na podstawie wyników 
badań szkolnych (ESPAD); Cel badania; Metoda i materiał badawczy; Wyniki; Doświadczenia 
alkoholowe; Dostępność napojów alkoholowych; Postawy wobec alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych; Polska młodzież na tle innych krajów Europy; Podsumowanie; Obyczaj 
alkoholowy w młodym pokoleniu w świetle badań jakościowych; Cel badania; Metoda i 
materiał badawczy; Wyniki; Stosunek do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
Towarzyski przymus picia; Doświadczenia alkoholowe; Zakupy alkoholu; Alkohol w różnych 
sytuacjach; "Imprezy" - czyli prywatki młodzieżowe; Puby; Dyskoteki; Koncerty zespołów 
młodzieżowych; Imprezy sportowe; Wycieczki szkolne; Pytania badawcze w świetle wyników 
pilotażu; Refleksje nad wynikami; Młodzież a starsi w świetle wyników badania ankietowego 
gospodarstw domowych; Cel badania; Metoda i materiał badawczy; Wyniki; Alkohol w 
biografiach respondentów; Inicjacja alkoholowa; Różne zdarzenia alkoholowe; Kwestia 
alkoholu w poglądach respondentów; Normy wieku inicjacji alkoholowej; Edukacja młodzieży 
w zakresie alkoholu; Normy wieku dotyczące prywatek i wyjazdów wakacyjnych; 
Samokontrola w piciu alkoholu; Przymus picia i samotne picie we współczesnym obyczaju; 
Przekonania na temat alkoholu; Podsumowanie; Wnioski i rekomendacje. Załącznik: ESPAD 
The European School Survey Project on Alcohol and Drugs. Europejski program badań nad 
używaniem alkoholu i środków odurzających przez młodzież szkolną 
Sygn. 229035 Czytelnia 

 
2. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - 

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2003. - 142, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Dylematy oszacowań grup ryzyka na podstawie badań ankietowych nad 
młodzieżą / Krzysztof Ostaszewski. Młodzi a alkohol - wyniki badań realizowanych przez 
Instytut Psychologii Zdrowia w latach 2000-2002 na populacji młodych Polaków / Sabina 
Nikodemska.  
Sygn. 242476 Czytelnia 

 
3. Śledzianowski, Jan : Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej / Jan 

Śledzianowski. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004 
Zawiera: Uzależnienia psychiczne, fizyczne, społeczne. Badania nad uzależnieniami dzieci i 
młodzieży w Polsce. Specyfika dziecięco-młodzieżowych uzależnień: uzależnienia od 
nikotyny, alkoholu, środków toksycznych. Charakterystyka środków toksycznych. Rozmiary 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży na przykładzie województwa świętokrzyskiego: 
nikotynizm wśród dzieci i młodzieży szkolnej, picie i upajanie się alkoholem uczniów 
gimnazjów i szkół średnich, analiza uzależnień badanych uczniów od narkotyków, środków 
psychotropowych i toksycznych. Uwarunkowania rodzinne badanych i ich wpływ na dynamikę 
uzależnień. Ocena działalności szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania młodego pokolenia 
w wolności od uzależnień. Ocena wpływu rodzeństwa i grup koleżeńskich na kształtujące się 
postawy badanych uczniów wobec uzależnień. Państwowa, społeczna i kościelna 
odpowiedzialność za uzależnienia dzieci i młodzieży. Ocena kształtującej się osobowości 
młodocianych z przełomu tysiącleci w aspekcie zagrożenia uzależnieniami. W aneksie 



zamieszczono kwestionariusz ankiety, którą wypełniali badani respondenci. 

Sygn. 238185 Czytelnia 
Sygn. 238216 Wypożyczalnia 

 
4. Zajęcka, Beata : Rozmiary, struktura i wzory spożywania napojów 

alkoholowych przez młodzież // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : 
przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w 
rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z 
ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki 
Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 19-21.10.1999 r. 
/ red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : „Impuls”, 2000. - S. 295-
301 
Sygn. 229745 Czytelnia 
Sygn. 229589, 229590 Wypożyczalnia 
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5. Bobrowski, Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / 
Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2007, nr 3, s. 267-287 
Artykuł dostępny w Internecie. Badania mające na celu analizę związków pomiędzy sposobem 
spędzania wolnego czasu przez młodzież, a jej zachowaniami ryzykownymi. 

 
6. Bobrowski, Krzysztof : Fazy używania nielegalnych substancji 

psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / 
Krzysztof Bobrowski //  

7. „Alkoholizm i Narkomania”. - 2008, nr 4, s. 341-[362] 
Artykuł dostępny w Internecie. Analiza różnic pomiędzy grupami osób znajdujących się w 
różnych fazach używania narkotyków (używanie okazjonalne, problemowe i uzależnienie), 
rozpatrywana z punktu widzenia picia alkoholu czy charakterystyki demograficznej - wyniki 
badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 13-24 lata, głównie mężczyzn wcześniej 
używających nielegalnych substancji psychoaktywnych. 

 
8. Bobrowski, Krzysztof : Rozpowszechnianie używania substancji 

psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010 / 
Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2012, nr 1, s. 37-56 
Prezentacja wyników trzeciej edycji badań młodzieży iławskiej, których głównym celem badań 
była ocena zmian w rozpowszechnianiu używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów 
pierwszych i trzecich klas gimnazjów. 

 
9. Bobrowski, Krzysztof : Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji 

psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe 
wyniki w Iławie / Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2007, nr 
2, s. 133-150 
Artykuł dostępny w Internecie. Omówienie wyników badań wśród gimnazjalistów. Przyczyny 
zmniejszenia się picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków wśród 
gimnazjalistów w Iławie. 

 
10. Borucka, Anna : Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków 

psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna 
Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2008, nr 
4, s. 413-[441] 



11. Artykuł dostępny w Internecie. Wyniki badań ilościowej i jakościowej analizy wzorów i 
konsekwencji używania substancji psychoaktywnych przez młodszych (13-15 lat) i starszych 
nastolatków (18-19 lat). Badane grupy: eksperymentujące z marihuaną, używające 
marihuanę, papierosy i alkohol, sięgające po wiele różnych substancji. 

 
12. Bujalski, Michał : Reklama alkoholu oraz sponsorowanie sportu przez 

producentów alkoholu / Michał Bujalski, Luiza Słodownik // „Remedium”. - 
2012, nr 6, s. 4-5 
Wpływ marketingu i reklamy napojów alkoholowych na młodzież w oparciu o badania 
socjologiczne. 

 
13. Dąbrowska-Bąk, Maria : Pijaństwo nieletnich / Maria Dąbrowska-Bąk, Maciej 

Muskała // „Świat Problemów”. - 2008, nr 7, s. 28-34 
Ogólnopolskie badania dotyczące spożywania alkoholu przez nieletnich. 

 
14. Dębski, Maciej : Spożywanie alkoholu przez gdańskich uczniów / Maciej 

Dębski // „Remedium”. - 2011, nr 1, s. 4-5 
Dostępność napojów alkoholowych i ich spożycie - wyniki badań przeprowadzonych przez 
Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM w Gdańsku. 

 
15. Dębski, Maciej : Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach : papierosy 

i alkohol / Maciej Dębski // „Remedium”. - 2011, nr 12, s. 1-3 
Badania pomiaru natężenia zjawiska używania przez młodzież gimnazjalną i 
ponadgimnazjalną substancji psychoaktywnych. 

 

16. Dębski, Maciej : Używanie substancji psychoaktywnych przez gdańską 
młodzież w opinii rodziców. Cz. 3 / Maciej Dębski // „Remedium”. - 2012, nr 3, 
s. 30-31 
Wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku wśród rodziców uczniów gdańskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących używania napojów alkoholowych oraz 
narkotyków przez młodzież w opinii dorosłych. 

 
17. Dębski, Maciej : Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i 

psychologów szkolnych. Cz. 1 / Maciej Dębski // „Remedium”. - 2011, nr 7/8, 
s. 60-61 
Omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród pedagogów szkolnych oraz 
wychowawców dotyczących używania alkoholu, narkotyków oraz tytoniu przez uczniów 
gimnazjów. 

 
18. Duczyńska, Iwona : Uczniowskie mity i prawdy o alkoholu / Iwona Duczyńska 

// „Problemy Narkomanii”. - 2009, nr 4, s. 85-90 
Wyniki badań sondażu diagnostycznego wśród młodzieży, mającego na celu zebranie opinii o 
stosunku młodzieży do alkoholu. 

 
19. Dzielska, Anna : Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 

2006-2010 / Anna Dzielska // „Remedium”. - 2012, nr 4, s. 30-31 
Dane dotyczące używania marihuany i upijania się przez uczniów trzecich klas gimnazjum 
oraz dynamika zmian w używaniu tych substancji w latach 2006-2010. 

 

20. Famuła-Jurczak, Anita : Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / 
Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2008, 
nr 10/11, s. 43-46 
Picie alkoholu przez młodzież - przyczyny, częstotliwość oraz rodzaj spożywanego alkoholu 
(na podstawie badań wśród młodzieży gimnazjalnej małego miasta w województwie 
lubuskim). W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 



 

21. Gacek, Maria : Substancje psychoaktywne w stylu życia młodzieży licealnej w 
Krakowie / Maria Gacek // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2006, [nr] 5, 
s. 18-20 
Rozmiary alkoholizowania się, palenia tytoniu i zażywania narkotyków wśród młodzieży na 
podstawie badań ankietowych uczniów kl. III LO. 

 
22. Goworko, Beata : Młodzież - alkohol - agresja / Beata Goworko // „Problemy 

Alkoholizmu”. - 2002, nr 1, s. 24-27 
Wyniki badań dotyczących związku picia alkoholu przez młodzież z występowaniem 
zachowań agresywnych. 

 
23. Ilnicka, Renata M. : Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a prewencja 

szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Renata M. Ilnicka, Maria A. 
Marchwacka // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2010, nr 10/11, s. 21-28 
Alkoholizm jako forma patologii społecznej. Powody alkoholizowania się młodzieży. Wnioski z 
badania porównującego konsumpcję alkoholu przez młodzież polska i niemiecką. 

 
24. Izdebski, Paweł : Temperamentalne uwarunkowania i konsekwencje zespołu 

zależności alkoholowej / Paweł Izdebski, Aleksandra Pauszek // „Czasopismo 
Psychologiczne”. - 2006, nr 1, s. 115-124 
Badania przeprowadzono wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (pijącej częściej niż raz 
w tygodniu) i osób uzależnionych od alkoholu. Zastosowanie Kwestionariusza Formalna 
Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT Zawadzkiego i 
Strelaua. Związki między uzależnieniem od alkoholu a cechami temperamentalnymi 
człowieka. Związki między depresją a uzależnieniem od alkoholu. 

 
25. Jakubowska, Iwona : Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska 

// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2010, nr 6, s. 29-31 
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas pierwszych Gimnazjum w 
Kożuchowie. 

 
26. Jarczyńska, Jolanta : Picie alkoholu przez młodzież szkolną : analiza trendów i 

ich interpretacja / Jolanta Jarczyńska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2011, nr 
10/11, s. 13-18 
Prezentacja wyników badań prowadzonych w Polsce (2007, 2008, 2010) nad zjawiskiem 
używania i nadużywania alkoholu przez młodzież szkolną. Analiza trendów obserwowanych 
na przestrzeni ostatnich lat i ich interpretacja. 

 
27. Kasprzycki, Grzegorz L. : Używanie alkoholu, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-
pomorskim / red. Grzegorz L. Kasprzycki // „Problemy Narkomanii”. - 2007, nr 
1, s. 19-48 
Raport z badań mających na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież 
substancji psychoaktywnych. Próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na 
rozmiary zjawiska. 

 
28. Kiedrowska, Małgorzata : Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z 

symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska // 
„Wychowanie na Co Dzień”. - 2009, nr 10/11, s. 33-37 
Definicja nieprzystosowania społecznego. Wpływ i konsekwencje oddziaływania środków 
uzależniających na jednostkę. Wyniki badań własnych dotyczących picia alkoholu przez 
młodzież. Badanie przeprowadzono w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych województwa 
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009. 



 
29. Kisio, Beata : Uczniowie pińczowskich ponadpodstawówek szerzej sięgają po 

substancje psychoaktywne / Beata Kisio // „Problemy Alkoholizmu”. - 2001, nr 
4, dod. s. I-IV 
Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół średnich na podstawie Europejskiego 
Programu Badań Ankietowych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków (ESPAD). 

 
30. Kolbowska, Agnieszka : Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez 

młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // „Serwis Informacyjny 
Narkomania”. - 2009, nr 1, s. 33-41 
Artykuł dostępny w Internecie. Omówienie wyników badań młodzieży przeprowadzonych w 
2008 r., dotyczących używania przez nią papierosów, alkoholu i narkotyków. 

 

31. Kolbowska, Agnieszka : Pozytywne trendy / Agnieszka Kolbowska // „Serwis 
Informacyjny Narkomania”. - 2006, nr 2, s. 26-30 
Optymistyczne wiadomości w raporcie z ogólnopolskich badań ankietowych, dotyczących 
używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. 

 
32. Kołoło, Hanna : Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez 

młodzież / Hanna Kołoło, Joanna Mazur // „Remedium”. - 2007, nr 11, s. 4-5 
Wpływ grupy rówieśniczej a picie alkoholu przez młodzież - badania socjologiczne. 

 
33. Kurkowski, Cezary : (Nad)używanie alkoholu przez młodzież - wybrane 

aspekty problemu / Cezary Kurkowski // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2012, nr 
10/11, s. 34-37 
Powody sięgania przez młodzież po alkohol. Spożywanie - nadużywanie drogą do 
uzależnienia. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież w świetle badań własnych. 

 

34. Kurza, Katarzyna : Zatopieni na starcie? / Katarzyna Kurza // „Świat 
Problemów”. - 2002, nr 4, s. 17-19 
Artykuł dostępny w Internecie. Młodzież uzależniona od alkoholu objęta programem 
badawczym APETA. 

 
35. Łoskot, Małgorzata : Zachowania autodestrukcyjne : raport roczny programu 

społecznego „Szkoła bez przemocy” / Małgorzata Łoskot // „Głos 
Pedagogiczny”. - 2009, nr 12, s. 16-19 
Trzeci pomiar w ramach projektu „Diagnoza szkolna”. Papierosy. Alkohol. Narkotyki i 
dopalacze. W badaniach wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. 

 
36. Łukowska, Katarzyna : Jak piją polskie nastolatki / Katarzyna Łukowska // 

„Świat Problemów”. - 2009, nr 7, s. 5-10 
Badania dotyczące spożywania alkoholu przez młodzież. 

 

37. Łukowska, Katarzyna : Wciąż duża liczba nastolatków pije alkohol / Katarzyna 
Łukowska // „Świat Problemów”. - 2012, nr 6, s. 5-8 
Artykuł dostępny w Internecie. Statystyka wzrostu spożycia napojów alkoholowych przez 
młodzież gimnazjalną i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w porównaniu z rokiem 2007. 

 
38. Malczewski, Artur : Młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // „Serwis 

Informacyjny Narkomania”. - 2011, nr 1, s. 28-31 
Opis wyników badań diagnozujących używanie przez młodzież papierosów i alkoholu. 

 



39. Malczewski, Artur : Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // 
„Remedium” . - 2011, nr 5, s. 26-27 
Omówienie wyników badań dotyczących pomiaru używania substancji psychoaktywnych 
przez młodzież. 

 
40. Malczewski, Artur : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież 

szkolną - wyniki badania ESPAD 2007 / Artur Malczewski, Robert Frączek // 
„Serwis Informacyjny Narkomania”. - 2008, nr 1, s. 6-12 
Artykuł dostępny w Internecie. Problematyka badań: doświadczenie z używaniem narkotyków, 
aktualne używanie narkotyków, picie napojów alkoholowych, dostępność nielegalnych 
substancji psychoaktywnych, dostępność alkoholu. Uczestnicy badań: uczniowie trzecich klas 
gimnazjum oraz drugich klas szkól ponadgimnazjalnych. 

 
41. MAR : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i 

Europie / oprac. MAR // „Remedium”. - 2009, nr 5, s. 12 
Wyniki badań dotyczące używania alkoholu, tytoniu i konopi indyjskich przez młodzież w 
Polsce i innych krajach. 

 
42. Marchwacka, Maria A. : Stanowisko młodzieży wobec alkoholu - badania 

empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich / 
Maria A. Marchwacka, Stephanie Pluckhahn // „Kwartalnik Pedagogiczny”. - R. 
53 (2008), nr 4, s. [119]-134 
Wyniki badań potwierdzających nadużywanie alkoholu przez młodzież zwracają uwagę na 
aktualną potrzebę podjęcia w szkołach działań prewencyjnych. 

 
43. Mazur, Joanna : Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży / 

Joanna Mazur // „Remedium”. - 2013, nr 2, s. 6-7 
Wyniki badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (polskich uczniów szkół 
ponadgimazjalnych). Zaprezentowano m.in. ranking motywów picia alkoholu oraz jego 
związek z cechami demograficznymi młodzieży. 

 

44. Mazur, Joanna : Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 
2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny 
/ Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2011, 
nr 4, s. 275-296 
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