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Analiza zagrożeń w lokalnym środowisku 

tarnowskim - problem alkoholowy wśród 

młodzieży 

 

W ramach projektu profilaktycznego Sztuka życia bez 

nadużycia realizowanego przez Szkołę i Fundację im. 

J. Szczepanika w Tarnowie we współpracy z Urzędem Miasta, 

w czerwcu 2019 r. przeprowadzono badania diagnozujące 

problem alkoholowy wśród młodych mieszkańców miasta 

Tarnowa. W tym celu zdecydowano się na ankietowanie 

uczniów kilku losowo wybranych szkół podstawowych (klasy 

7 i 8 i ostatnie klasy gimnazjalne) oraz szkół średnich. 

W badaniach łącznie wzięło udział 266 uczniów (140 osób 

w szkołach podstawowych i 126 osób w szkołach średnich). 

Metodologia badań była analogiczna jak w przypadku 

diagnozy problemu narkotykowego i dopalaczowego. 

Celem pogłębienia analizy i porównania zebranego materiału 

respondentów podzielono na 2 grupy badawcze: uczniowie 

szkoły podstawowej i uczniowie ostatniej klasy gimnazjalnej 

(13-16 rż.) oraz uczniowie szkoły średniej (14-19 rż.). Wyniki 

mają charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje 

związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych 



(maksymalnie+/-1%). W przypadku pytań wielokrotnego 

wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% . Z uwagi na 

zastosowanie filtrów w części pytań 100% stanowi liczba osób 

odpowiadających na pytanie.   

 

Analiza ankiet dla uczniów szkoły podstawowej 

Młodzieży szkolnej zadano pytania dotyczące problemu 

spożywania alkoholu. Miały one na celu sprawdzenie 

faktycznego stanu zjawiska oraz dostępności napojów 

alkoholowych dla nieletnich w Tarnowie. Z analizy wynika 

że, pomimo regulacji prawnych -  Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 

października 1982 r. z późniejszymi zmianami, problem 

spożywania alkoholu przez nieletnich istnieje. Większa część 

ankietowanych spotkała się z namową do picia alkoholu 

(58%), i jak wynika z późniejszych odpowiedzi, skorzystali 

z takiej możliwości. Zdecydowana większość namawiana była 

przez rówieśników oraz członków rodziny (rodzeństwo - 

można założyć, że starsze czy rodziców). Alkohol jest 

spożywany podczas spotkań towarzyskich grupy rówieśniczej 

oraz w czasie imprez rodzinnych. Pozytywną informacją jest 

fakt, że spora grupa ankietowanych (42%) nie spotkała się 



z namową do spożycia alkoholu. Wynik  ten pokrywa się 

z odpowiedziami na inne pytanie: Czy kiedykolwiek piłeś 

alkohol?, bo 46 % udzieliło odpowiedzi negatywnej.  Niestety 

ponad połowa bardzo młodych respondentów spożywała 

napoje alkoholowe, a najczęściej było to piwo i szampan. 

Zaskakującym jest fakt, że zdaniem 1/3 ankietowanych, 

rodzice mają świadomość spożywania alkoholu przez swoje 

dzieci. Tutaj pojawia się pytanie, czy wobec powyższego, 

wspomniani rodzice podejmowali rozmowy wychowawcze ze 

swoimi dziećmi i wskazywali im, jakie ryzyko niesie obecność 

alkoholu na rozwój psychiczny młodego człowieka będącego 

w okresie dojrzewania. Nieletni najczęściej alkohol spożywają 

w towarzystwie rówieśników (38%), na wycieczkach 

szkolnych (16%) i we własnym domu (12%). Niepokój budzi 

fakt, że zdecydowana większość ankietowanych w wieku 13 – 

16 lat uważa, że nabycie napojów alkoholowych w Tarnowie 

jest łatwe (66%). Tylko  w świadomości 1/5 badanych jest to 

trudne. Natomiast istnieje również grupa nieletnich (13%), 

którzy nie są zainteresowani zdobyciem napojów 

alkoholowych. 

 

 



Wykresy (źródło: opracowanie własne) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analiza ankiet dla uczniów szkoły średniej 

W badaniu uczestniczyło 126 respondentów, z czego 

zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Diagnoza 

młodzieży uczącej się w szkole średniej została poszerzona 

o problem nadużywanie alkoholu. Pozostałe pytania w ankiecie 

były identyczne jak w grupie młodszej. Spora część 

ankietowanych (79%) przyznała się do spożywania napojów 

alkoholowych i niestety część (13%) uznała, że straciła 

kontrolę nad swoim zachowaniem. Biorąc pod uwagę wiek 

i płeć respondentów, jest to bardzo niepokojące zjawisko. 

Młodzi ludzie najczęściej sięgają po piwo, szampan, wino 



i wódkę (na czwartym miejscu). Najczęściej napoje 

alkoholowe towarzyszą podczas z rówieśnikami. 

Zdaniem połowy ankietowanych, ich rodzice mają 

świadomość, że spożywają alkohol. Jeśli tak jest, to nie dziwi 

odpowiedź na następne pytanie, w którym 60% badanej 

młodzieży wskazuje dom, jako miejsce picia alkoholu. 

Niezrozumiałym jest wskazanie przez ok. 1/3 respondentów 

miejsc związanych ze szkołą (teren szkoły - 25%  oraz 

wycieczki szkolne - 9,5%) na okazje do picia alkoholu. 

W porównaniu do grupy młodszej znacznie wzrasta spożycie 

alkoholu w domu oraz w szkole. Natomiast starsza młodzież 

rzadziej podejmuje próby picia alkoholu na wycieczkach 

szkolnych. Porównywalnie, spora część młodzieży uważa, 

że nabycie alkoholu w Tarnowie jest łatwe (59%), ale istnieje 

większa grupa (29%), którą alkohol nie interesuje. 
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Wykresy (źródło: opracowanie własne) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Wnioski z analizy ankiet: 

1. Młodzi mieszkańcy Tarnowa w wieku od 13 do 19 rż. 

przyznają się do spożywania napojów alkoholowych 

i najczęściej sięgają po piwo.  

2. Dominującą okolicznością spożywania alkoholu są 

spotkania towarzyskie, a rodzice mają tego świadomość. 

3. Zdaniem przeważającej większości badanych nabycie 

napojów alkoholowych na terenie miasta Tarnowa jest łatwe.  
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