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Wokół nas żyje kilkaset tysięcy ludzi uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych. 

Uzależnienie to choroba nieuleczalna, 
ale można nauczyć się z nią żyć.
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Czy istnieje potrzeba mówienia 
i pisania o narkomanii?

Pod koniec 2008 roku,  w ramach  programu edukacyjnego, zle-
conego przez Ministerstwo Zdrowia, prowadziłem szkolenia 
dla nauczycieli i rodziców w podwarszawskim Garwolinie. Po 

omówieniu problematyki narkotyków i współczesnych „dopalaczy” 
podeszła do mnie mama jednego z uczniów miejscowej szkoły gimna-
zjalnej, w której odbywało się owo spotkanie. Spięta i silnie podener-
wowana zaczęła tak: mam do pana tylko kilka pytań, zajmę 2–3 mi-
nuty… Rozmowa  trwała  ponad 2 godziny, a jej rezultatem jest  pobyt 
syna Państwa M. w ośrodku leczenia uzależnionych od narkotyków. 
Wiele miesięcy później, po wykładach na Uniwersytecie w Białym-
stoku, poprosiła mnie o rozmowę studentka tamtejszego Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii. W krótkich, niemal „żołnierskich” słowach 
przedstawiła dramat uzależnienia w jej rodzinnym domu, gdzie mat-
ka odmawia jakichkolwiek działań wobec jej starszego brata, który od 
3–4 lat funkcjonuje na amfetaminowym „dopaleniu”. Wyjaśniłem jej, 
iż dramat współuzależnienia jest nierzadko tragiczniejszy niż sama 
choroba, prosząc, aby namówiła mamę do spotkania ze specjalistą 
od uzależnień. Wiem, że do dzisiaj do takiego spotkania nie doszło, 
a w „trosce o dobro syna” matka przekazuje mu co miesiąc naprawdę 
wysokie kieszonkowe. Argumentuje to tak: „jak nie dostanie, będzie 
kradł, a ja nie chcę, aby mój syn poszedł do więzienia”. 

Państwo M., podobnie jak wielu polskich rodziców, domyślali się,  
że ich syn bierze  narkotyki (w tym przypadku od blisko roku), jed-
nak nad konieczną reakcją zwyciężały nieracjonalny wstyd i obawa 
przed społeczną stygmatyzacją. Być może, gdyby reakcja nastąpiła 
wcześniej, problem można by rozwiązać zupełnie inaczej. Dzisiaj 
wiemy, że chłopak stracił co najmniej rok nauki i ma przed sobą 
żmudną, wielomiesięczną terapię. W drugim przypadku współuza-
leżnienia pogłębia się dramat całej rodziny. 
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 Słowa „narkomania” i „narkotyki” spowszedniały, a zjawiska 
towarzyszące temu uzależnieniu stały się na tyle szerokie, nie-
mal powszechne, że nagminnie mówi się dzisiaj o narkomanii jako 
o jednym z największych zagrożeń społecznych XXI wieku. Ale 
przy świadomości zagrożeń w relacjach człowiek – społeczeństwo 
– narkotyki zadziałały, znane z psychologii, procesy „znieczulenia” 
i „przyzwyczajenia”, jeśli nawet nie zdestygmatyzowania tzw. lek-
kiej narkomanii. Nie jest oczywiście tak, że przestały funkcjonować 
mechanizmy i środki chroniące społeczeństwo przed skutkami dys-
trybucji, przyjmowania i nadużywania narkotyków. Z jednej strony 
obserwujemy – co niewątpliwie cieszy – że Policja, Centralne Biu-
ro Śledcze, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i inne służby 
odnoszą niewątpliwe sukcesy w walce ze zorganizowaną przestęp-
czością narkotykową. Rozwija się także działalność profi laktyczna 
i edukacyjna, prowadzona przez profesjonalistów i społeczników, 
najbardziej widoczna w szkołach gimnazjalnych i średnich. Jak się 
wydaje, skutkiem tych działań jest zauważalny spadek przypadków 
eksperymentowania z narkotykami opioidowymi oraz zmniejszenie 
deklaracji eksperymentów narkotykowych wśród uczniów. Jednak 
obok tego, co cieszy, ujawnia się silnie groźna strona omawianej tu 
problematyki. Po pierwsze, jest to poszerzanie się liczby młodocia-
nych przestępców handlujących narkotykami; po drugie, zejście 
wieku inicjacji narkotykowej do tzw. granicy bezpieczeństwa (13–
14 lat); po trzecie, zwiększające się zainteresowanie zorganizowa-
nych grup przestępczych  polskim rynkiem (co skutkuje m.in. wzro-
stem podaży kokainy i nowych substancji narkotycznych, nowymi 
szlakami przerzutu); i wreszcie po czwarte, zmiana narkotykowej 
„demografi i”, czego wymiernym dowodem jest wzrost problemów 
narkotykowych wśród osób w średnim wieku. Nowym, niezwykle 
groźnym przejawem zażywania narkotyków staje się politoksyko-
mania. Jak zauważa w przygotowywanej rozprawie doktorskiej 
Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), 
większość osób objętych leczeniem stacjonarnym stanowią obecnie 
narkomani politoksymatyczni. Z kolei profesorowie Czesław Cekie-
ra i Zygfryd Juczyński stwierdzają, że współczesna narkomania jest 
zjawiskiem wielopłaszczyznowym, w którym dostrzega się zagroże-
nia zdrowotne, społeczne, moralne oraz prawne. 

Z licznych badań naukowych wynika, że narkomania – podobnie 
jak inne patologie społeczne – jest jednym z negatywnych następstw 
gwałtownie postępujących zmian społecznych. W tym procesie za-
chwiane zostały nie tylko podstawowe wartości, lecz również zre-
latywizowano system aksjonormatywny, stanowiący podstawę wy-
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chowania, relacji rodzinnych i interpersonalnych. Konsekwencją 
tej sytuacji stało się zaburzenie umiejętności weryfi kowania tego, 
co dobre i złe – tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. 

Zrzucenie winy na zmiany społeczne byłoby jednak zbytnim 
uproszczeniem w wyjaśnianiu istoty omawianego w tej pracy pro-
blemu społecznego. Przyjęte przez autorów kryterium oceny rozwo-
ju narkomanii i wynikających z niej zagrożeń opiera się na założe-
niu, iż podstawowym problemem jest głęboka dezintegracja funkcji 
wychowawczych, wypełnianych przez rodzinę oraz niedostrzegany 
– przez znaczną część władz samorządowych – problem edukacyj-
no-profi laktycznych inicjatyw na szczeblu lokalnym. Nakłada się na 
to prawdziwie polska „choroba” – kampanijność. Okazuje się bo-
wiem, że tylko 1/3 uczniów polskich szkół objęta jest programami 
edukacji narkotykowej, wykraczającymi poza pojedyncze szkole-
nia, pogadanki czy prelekcje.

W świetle statystyk opracowanych przez Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, Policję oraz instytucje badawcze, mamy 
w Polsce do czynienia z „epidemią problemów narkotykowych”: 
wzrostem podaży narkotyków, obniżaniem się wieku eksperymen-
tów narkotykowych, narastaniem przestępczości narkotykowej, 
destygmatyzacją marihuany, zwiększającą się liczbą środków, któ-
re umownie określamy jako paranarkotyki. Z jednej strony rośnie 
liczba młodych osób deklarujących osobisty kontakt z narkotykami, 
z drugiej zaś  na polski rynek trafi a coraz więcej silnych narkoty-
ków – zwłaszcza kokainy i amfetaminy. 

Autorzy tej książki przeprowadzili (w latach 2006–2008) badania 
wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich Mazowsza,  Ziemi 
Świętokrzyskiej i Podlasia – niemal 1/5 uczniów stwierdziła, że ma 
za sobą  kontakt  z  narkotykiem lub paranarkotykiem (w najnow-
szych badaniach porównawczych prowadzonych przez studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pedagogium Wyższej Szkoły Pe-
dagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie odsetek ten wyniósł 12% 
dla gimnazjalistów i 17% dla uczniów szkół średnich). Z tych dekla-
racji wynika, że w opisywanych grupach wiekowych dominuje eks-
perymentowanie z marihuaną i amfetaminą oraz środkami umownie 
określanymi jako paranarkotyki. Wśród chłopców – uczniów szkół 
średnich – odnotowano także wysoki (niemal 8%) odsetek przyjmu-
jących środki wspomagające rozwój masy mięśniowej, zaś w grupie 
czynnie uprawiających kulturystykę jest to ponad 67%. Nowym pro-
blemem jest wzrost doświadczeń  narkotykowych wśród  dorosłych, 
zwłaszcza w wieku 25–45 lat, np. wśród kierowców, przedstawicieli 
handlowych i młodych manadżerów. Dotyczy to  szczególnie osób 
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pracujących w warunkach dużego psychicznego i fi zycznego obcią-
żenia. Badania naukowe sygnalizują także rosnącą liczbę zażywa-
jących narkotyki wśród młodych, bogatych Polaków, intensywnie 
pracujących, nierzadko osiągających sukcesy zawodowe. 

Ważnym wskazaniem współczesnych analiz problemu narkoty-
kowego jest teza wskazująca, iż narkomania przestaje być chorobą 
nizin społecznych i młodzieży, wychowującej się w patologicznych 
środowiskach. Współczesny obraz narkomanii wskazuje na potrzebę 
ponownego przemyślenia teorii odnoszących się do źródeł tego zja-
wiska (stąd w drugiej części prezentujemy Czytelnikowi, z koniecz-
ności zwięzłą, analizę teoretycznego podejścia do uzależnień). 

W świetle wielu współczesnych badań prawdziwą jest też teza, 
wskazująca na powiązania narkomanii z innymi patologiami spo-
łecznymi, np.: prostytucją, zorganizowaną przestępczością, niektó-
rymi agresywnymi subkulturami młodzieżowymi. 

Rys. 1. Wielowymiarowy charakter narkomanii

   

NARKOMANIA

PROBLEM PRAWNY

przestępczość narkotykowa• 
związek z innymi formami • 
przestępczości
penalizacja sprawców• 

utrata zdolności do życia  • 
społecznego
rozpad rodziny• 
współuzależnienie• 
wpływ na rozwój innych • 
patologii
utrata zdolności zawodowych• 

rozbudowa placówek leczenia • 
narkomanów
wpływ na rozwój innych chorób• 
choroba niemożliwa do pełnego • 
wyleczenia
wysokie koszty leczenia narko-• 
manów

PROBLEM SPOŁECZNY

PROBLEM ZDROWOTNY
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Badacze zjawiska narkomanii wskazują na nowe 
problemy narkotykowe i paranarkotykowe. Jednym 
z najważniejszych jest pojawienie się na rynku no-
wych substancji psychoaktywnych pochodzenia na-
turalnego i syntetycznego, używanych do odurzania 
się, które często nie są zdiagnozowane medycznie. 
Często są to  zupełnie nowe  substancje lub wyciągi 
z egzotycznych roślin, dotychczas mało znanych na 
naszym rynku. Obok powszechnych w lasach i na łą-
kach bielunia dziędzierzawy oraz pokrzyku wilczej 
jagody, rośnie konsumpcja preparatów kofeinowych, 
guaranowych, leków nasennych i uspokajających, szałwii meksy-
kańskiej, a także mieszanin substancji chemicznych.  Problem ten 
odnotować należy także w aspekcie reklamowania środków „wspo-
magających pamięć” oraz „zmniejszających zmęczenie”. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych przez autorów tej pracy wskazują, że niemal 
11% maturzystów (2007 rok) sięgało po środki poprawiające pamięć 
i koncentrację;  wśród studentów odsetek wynosił niemal 18%  (bada-
nia warszawskie, grudzień 2006 – styczeń 2007 roku). W kontekście 
poczynionych ustaleń uzasadnione jest postawienie tezy, że mamy do 
czynienia z  propagowaniem wśród młodych ludzi nienaturalnych 
sposobów zwiększania wydolności fi zycznej i psychicznej. Jak się 
wydaje, zjawisko to nabiera wymiaru społecznego, także w innych 
grupach wiekowych i zawodowych. Tej kwestii poświęcamy osobny 
rozdział. 

Poniższa książka powstała z myślą o jak najszerszej popularyzacji 
problemów narkotykowych, zwłaszcza wśród nauczycieli, pedago-
gów szkolnych, działaczy organizacji non-profi t, studentów kierunku 
pedagogika, zwłaszcza w specjalnościach pedagogika resocjalizacyj-
na, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika kryminali-
styczna. Ale oczywiście radzi będziemy, jeśli okaże się przydatna dla 
innych osób.  

Autorzy dziękują recenzentowi tej pracy prof. Józefowi Kocurowi, 
wybitnemu znawcy narkomanii, za wsparcie przy jej opracowaniu 
oraz wiele cennych wskazówek naukowych. 

Jednym z nowych proble-
mów rozwoju narkomanii 
jest wprowadzanie na 
rynek dotąd nieznanych, 
medycznie nieprzebada-
nych substancji psychoak-
tywnych.
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Narkomania – wybrane pojęcia 
i defi nicje

Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić 
przyczyny rozwoju uzależnienia od substan-
cji psychoaktywnych. Ich autorzy poszuku-

ją źródeł i przyczyn rozwoju problemu narko-
tykowego w czynnikach społecznych, behawio-
ralnych, psychicznych, nierzadko we wzorcach 
kulturowych. Wszystkie one wskazują na nar-
komanię jako jeden z typów uzależnienia. Jak 
wiadomo, uzależnienie jest jednym z istotnych 
przejawów patologii społecznej. Spośród licz-
nych definicji patologii społecznej wydaje się, 
że odzwierciedlenie problemu uzależnienia, jako 
patologii, dobrze ujmuje następująca autorstwa 
prof. Ireny Pospiszyl: patologią społeczną jest 
ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu 
moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat 
materialnych spowodowanych naruszeniem re-
guł prakseologicznych, moralnych i prawnych 
oraz postępowaniem autodestruktywnym1. Ze 
współczesnych analiz problemu uzależnienia wy-
nika, że jest ono źródłem indywidualnego i spo-
łecznego cierpienia. Podwójne ujęcie problemu 
cierpienia, jako konsekwencji uzależnień, nie jest przypadkowe. 
Po pierwsze, mamy do czynienia z cierpieniem jednostki, która 

1  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2008, s. 17.

Nie posiadamy pewnych 
dowodów na to, kiedy po 
raz pierwszy narkomania 
ujawniła się jako problem 
społeczny. Zażywanie 
narkotyków znane jest od 
co najmniej 5000 lat, ale 
jest prawdopodobne, że 
sięgano po nie wcześniej. 
Przyjmujemy, że społe-
czeństwo po raz pierwszy 
zwróciło uwagę na kon-
sekwencje uzależnienia 
w okresie podboju tzw. 
Dzikiego Zachodu oraz 
wojen opiumowych w 
Chinach w XIX wieku.
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się uzależniła. Po drugie, dostrzega się występowanie problemu 
cierpienia jej najbliższego otoczenia (często cierpienie to ma 
charakter współuzależnienia). Uprawnionym jest stwierdzenie, 
iż jest to cierpienie obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania 
człowieka. Ogarnia ono sferę fizyczną, psychiczną, społeczną, 
a także duchową. Zauważmy też na wstępie, że rozwój narkoma-
nii wskazuje na rozszerzanie równoległego, niezwykle poważ-
nego problemu społecznego. W ramach jego analizy badacze 
usiłują odpowiedzieć na pytanie: dlaczego człowiek odbiera so-
bie wolność decydowania o sobie?2 

1.1. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 
– istota problemu

Nie od dziś wiadomo, że uzależnić można się od wszystkiego, 
co jest w stanie „zagłuszyć” stan umysłu. Człowiek może uzależ-
nić się zarówno od środków chemicznych, jak i od różnych czyn-
ności. W obszarze uzależnień wymienia się także uzależnienia od 

2  Czytelników zainteresowanych całościowym przeglądem istniejących teo-
rii kierujemy do prac Jolanty Rogali-Obłękowskiej, która dzieli je na biologicz-
ne, psychologiczne, socjologiczne oraz teorie więzi interpersonalnych. Autorka 
omawia je w całościowym kontekście funkcjonowania człowieka. Podobnie, 
choć uwzględniając nieco inny podział, teorie te przedstawiają Czesław Cekiera 
i Dorota Pstrąg. Autorzy ci prezentują zbliżone koncepcje biologiczne, tłuma-
czące przede wszystkim biologiczny i popędowy aspekt uzależnienia, przy czym 
C. Cekiera przedstawia również różne modele patogenezy toksykomanii, reasu-
mując je stwierdzeniem, że: nie można nikogo wyłączyć od możliwości stania 
się toksykomanem. D. Pstrąg natomiast przedstawia także istniejące koncepcje 
pedagogiczne na omawiany temat. Od strony psychologicznej teorie uzależnień 
analizują Lidia Cierpiałkowska i Helena Sęk. W biologicznym aspekcie istnie-
jące teorie przedstawiają Wojciech Kostowski oraz Ronald A. Ruden i Marcia 
Byalick (tłumaczenie polskie Arkadiusza Millera). Autorzy ci akcentują zna-
czenie chemii mózgu, a tym samym istotnej roli odpowiedniego poziomu neuro-
przekaźników, generującego predyspozycje do uzależnienia. Z pedagogicznego 
punktu widzenia na uwagę zasługują także prace akcentujące zagrożenia zwią-
zane z dysfunkcjonalnością lub patologią środowiska rodzinnego młodzieży. 
Tematykę tę podejmują C. Cekiera oraz Zbigniew Gaś. Etiologię uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych z punktu widzenia psychopatologii przedstawia 
Robert Meyer (przekład polski: Małgorzata Palczewska), analizując poszcze-
gólne przypadki uzależnień. Teorie socjologiczne, bezpośrednio nawiązujące 
do powstawania uzależnień, poza J. Rogalą-Obłękowską, przedstawia Marta 
Petrykowska, natomiast całościowy przegląd socjologicznych teorii dewiacji 
zwięźle wyjaśnia Andrzej Siemaszko. Przemysław Piotrowski natomiast przed-
stawia teorie subkultur młodzieżowych. Z kolei teorie uzależnień w sposób syn-
tetyczny przedstawia Wiesław Bożejewicz.
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człowieka (kulty). Wielość czynników uzależ-
nieniowych doprowadziła do powstania umow-
nego podziału na uzależnienia chemiczne i nie-
chemiczne. 

Do uzależnień chemicznych badacze zalicza-
ją: alkoholizm, lekomanię, sterydomanię (coraz 
częściej wyodrębnia się ją z narkomanii jako bi-
goreksję),  narkomanię i nikotynizm. Do uzależ-
nień niechemicznych zaliczane są wszelkie inne 
nałogowe zachowania człowieka, wśród których 
najczęściej wymieniane są m.in.: patologiczny 
hazard, uzależnienie od jedzenia, uzależnienie 
od pracy, komputera i gier komputerowych, od 
Internetu, telefonu komórkowego, od zakupów, 
uzależnienia od człowieka, tanoreksję czy uzależ-
nienie od seksu. Repertuar zachowań, od których 
człowiek może się uzależnić, jest o wiele szerszy. 
Opisywane są  one w literaturze przedmiotu jako 
najbardziej charakterystyczne w dobie dzisiejsze-
go szybkiego postępu cywilizacyjno-technicznego, 
a co za tym idzie – nowych kulturowych wzorców 
zachowań (tj. w przypadku uzależnienia od gier 
komputerowych, telefonu komórkowego, Interne-
tu lub innych multimediów) i nowych warunków 
życia (np. pracoholizm, shopping, uzależnienie od 
człowieka)3.

1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem od 
substancji psychoaktywnych

Obecnie funkcjonujące terminy określające substancje zaży-
wane w celu odurzenia się zostały określone w 1992 roku w Mię-
dzynarodowej Klasyfi kacji Chorób (ICD-10)4. Terminy te i ich 
wcześniejsze synonimy przedstawiono w poniższej tabeli.

3   M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, Gdańskie Towarzy-
stwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 12; D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia 
z problematyki uzależnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rze-
szów 2000, s. 20; M. Jędrzejko, Typologia współczesnych patologii społecznych 
(materiały do ćwiczeń), Pedagogium, Warszawa 2008.

4  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 7.

Uzależnienia chemiczne:
alkoholizm,• 
narkomania,• 
nikotynizm,• 
bigoreksja,• 
lekomania,• 
uzależnienia od jedzenia,• 
uzależnienia od sub-• 
stancji wzmacniających 
(dopalacze, sterydy),
uzależnienia od innych • 
substancji.

Uzależnienia niechemiczne:
hazard,• 
seksoholizm,• 
infoholizm (siecioholizm),• 

uzależnienie od człowieka,
tanoreksja,• 
shopping,• 
pracoholizm,• 
uzależnienie od idei,• 
uzależnienia wizualiza-• 
cyjne.
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Tab. 1. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – terminologia5

Obecnie obo-
wiązujące 
terminy wg 
ICD-10

Wcześniejsze 
synonimy ter-
minu

Defi nicja terminu

Substancja 
psychoaktywna

Narkotyk, środ-
ki odurzające, 
używki

Każda substancja pochodzenia natu-
ralnego lub syntetycznego działająca 
na OUN, określona w wykazie sub-
stancji psychotropowych

Używanie 
szkodliwe

Nadużywanie Sposób przyjmowania substancji psy-
choaktywnych, którego następstwem 
jest wystąpienie szkód zdrowotnych

Uzależnienie Narkomania, 
lekozależność, 
lekomania, 
nałóg, chemio-
zależność

Zespół zjawisk psychicznych lub fi -
zycznych wynikających z działania 
tych środków lub substancji na or-
ganizm ludzki, charakteryzujący się 
zmianą zachowania lub innymi reak-
cjami psychofi zycznymi

1.1.1.1. Defi nicje uzależnienia

Defi nicją uzależnienia, będącą do dziś punk-
tem odniesienia we wszelkich rozważaniach na 
temat tego pojęcia, jest określenie pochodzące  
z 1969 roku, opracowane przez  Komisję Eksper-
tów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego 
interpretacje znajdujemy u wielu współczesnych 
autorów6. Jeden z najlepszych polskich znawców 
problematyki uzależnień, prof. Czesław Cekiera, 
wskazując na jedną z jego form – uzależnienie le-
kowe – defi niuje go następująco: Uzależnienie le-
kowe jest to psychiczny, a niekiedy także fi zycz-
ny stan, [...]. Tolerancja może występować, ale 

5  Opracowano na podstawie: K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, 
s. 7; M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii, Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004, s. 170, 184. 

6  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, s. 39–40. 

K. Zajączkowski: Uzależnienie 
to psychiczny i fi zyczny stan 

wynikający z interakcji między 
żywym organizmem a substan-
cją chemiczną, charakteryzujący 

się zmianami zachowania 
i innymi reakcjami, do których 

należy konieczność przyjmowa-
nia danej substancji w sposób 

ciągły lub okresowy, w celu 
doświadczenia jej wpływu na 
psychikę lub by uniknąć przy-

krych objawów towarzyszących 
brakowi substancji.
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nie musi, osoba może być uzależniona od więcej 
niż jednego środka odurzającego7.

Pierwszy kliniczny opis uzależnienia stwo-
rzył ze swoimi współpracownikami światowej 
sławy ekspert w dziedzinie uzależnień, Griffi th 
Edwards, przyjmując za punkt wyjściowy uza-
leżnienia od alkoholu. Szybko jednak okazało 
się, że wykryte przez Edwardsa mechanizmy 
i cechy8 można odnieść do pozostałych sub-
stancji. Edwards i współautorzy zauważyli, że 
osoby uzależnione od alkoholu wykazują wspól-
ną grupę charakterystycznych symptomów, do 
których zalicza się: silne pragnienie picia, po-
trzeba picia coraz większej ilości alkoholu dla 
osiągnięcia tych samych efektów oraz objawy 
odstawienne po zaprzestaniu spożywania alko-
holu9.

Obowiązująca obecnie i powszechnie akcep-
towana koncepcja uzależnienia, zawarta w Dia-
gnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders (DSM) Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego, nawiązuje właśnie do tej przed-
stawionej przez G. Edwardsa i jego współpra-
cowników. Maree Teesson, Louisa Degenhardt 
i Wayne Hall. W sposób zwięzły przedstawiają 
ją następująco: [...] uzależnienie jest przymu-
sem używania substancji, zbędnej z medyczne-
go punktu widzenia, która prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia 
lub upośledzenia funkcjonowania społecznego10. Abyśmy mogli 
mówić o uzależnieniu, w trakcie ostatnich 12 miesięcy powinny 
występować co najmniej trzy z wymienionych w poniższej tabeli 
kryteriów uzależnienia11.

7  C. Cekiera, Toksykomania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa 1985, s. 51.

8  M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, s. 17.
9  Tamże, s. 16.
10  Tamże.
11  Tamże, s. 19.

Uzależnienie jest to stan 
przewlekłej choroby, charak-
teryzujący się okresowymi 
stanami abstynencji i nawro-
tów.  
Jest to stan, w którym staje-
my się niewolnikiem substan-
cji psychoaktywnej, a nasz 
organizm, w pierwszej kolej-
ności, dąży do  zaspokojenia 
„głodu” na nią. 

M. Teesson, L. Degenhardt 
i W. Hall wskazali na oznaki 
i występowanie u osób uza-
leżnionych charakterystycz-
nych objawów, które można 
ująć jako: szkodliwy model 
nadużywania substancji, 
prowadzący do istotnych 
klinicznie szkód zdrowotnych 
lub cierpienia.
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Tab. 2. Kryteria uzależnienia od substancji psychoaktywnych12

Kryteria
1. Tolerancja:
a) potrzeba zażycia coraz 
większej dawki substancji, w celu 
osiągnięcia podobnego stanu co 
wcześniej

b) coraz słabszy efekt działania 
dotychczasowej dawki substancji

2. Objawy:
a) zespół abstynencyjny 
charakterystyczny dla danego 
rodzaju substancji

b) przyjmowanie tej samej (lub po-
dobnej) substancji w celu zminima-
lizowania objawów abstynencyjnych 
lub ich uniknięcia

3. Przyjmowanie większej dawki substancji lub przez dłuższy okres 
czasu niż to było w zamiarze

4. Usilna potrzeba zażywania substancji lub nieudane próby kontrolo-
wania jej przyjmowania

5. Koncentracja działań na uzyskaniu, zażywaniu substancji oraz 
uwalnianiu się od negatywnych skutków jej zażywania

6. Znacznie ograniczona aktywność społeczna i zawodowa lub jej za-
przestanie z powodu używania środka

Oznaki i objawy uzależnienia według klasyfi -
kacji DSM-IV przedstawia także w swojej litera-
turze Bohdan T. Woronowicz13. Autor prezentu-
jąc ich opis, wskazuje na ważną cechę zachowań 
osób uzależnionych od narkotyków – otóż osoba 
uzależniona kontynuuje zażywanie substancji, 
także mimo trwałych lub nawracających nega-
tywnych konsekwencji społecznych. 

Defi nicję przedstawiającą kluczowe cechy 
omawianego zagadnienia znajdujemy także u wy-
bitnego znawcy problemów narkomanii, prof.  
Zygfryda Juczyńskiego, który pisze: uzależnienie 
oznacza niezwykle silne przywiązanie do narko-
tyku i utratę kontroli nad jego przyjmowaniem14. 

12  Tamże.
13  B.T. Woronowicz, Bez tajemnic, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warsza-

wa 2001, s. 72–73.
14  Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2002, s. 53.

Jedną z istotnych cech za-
chowań osób uzależnionych 

jest kontynuowanie przez 
nie przyjmowania substancji 
psychoaktywnych, mimo wi-
docznych szkód społecznych 

i odczuwalnych konsekwencji 
zdrowotnych. Uzależnieniu 

towarzyszy zanik kontroli nad 
przyjmowaniem narkotyku.
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Autor wyjaśnia przy tym, że uzależnić można się od każdego środ-
ka (nawet od czekoladek), którego przyjęcie pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie człowieka. Mariusz Jędrzejko i współautorzy piszą 
natomiast: uzależnienie: stan przewlekłej choroby charakteryzujący 
się okresowymi stanami abstynencji i nawrotów. Cechą uzależnienia 
jest dominacja potrzeby przyjęcia dawki substancji psychoaktywnej 
nad innymi zachowaniami i potrzebami natury osobistej i społecz-
nej. Uzależnienie charakteryzuje interakcyjność reakcji fi zjologicz-
nych, behawioralnych  i poznawczych15.

Z terminem uzależnienie związane są dwa inne pojęcia: nawyk 
i nałóg. W trafny sposób opisuje je Dorota Pstrąg: nawyk, w odróż-
nieniu od nałogu, występuje wtedy, gdy człowiek czuje wprawdzie 
nieprzepartą chęć, silne pragnienie, lecz jeszcze nie przymus odu-
rzania się, a przy tym dawki zażywanych środków nie wymagają 
zwiększenia, człowiek nie jest od nich uzależniony fi zycznie, tzn. 
że pozbawienie go specyfi ków nie wywołuje objawów głodu nar-
kotycznego, a przyjmowanie środków, choć szkodliwie wpływa na 
psychikę, nie powoduje jeszcze poważniejszych skutków w jego ży-
ciu społecznym16.

Tab. 3. Najważniejsze  cechy stanu uzależnienia

Cechy:

silna potrzeba, a nierzadko przymus używania substancji 
psychoaktywnej

brak samokontroli zażywania danej substancji oraz kompul-
sywność w poszukiwaniu kolejnej dawki

przyjmowanie substancji psychoaktywnej w celu uniknięcia 
objawów abstynencyjnych

występowanie zjawiska abstynencji po przerwaniu przyj-
mowania substancji psychoaktywnej

narastanie zjawiska tolerancji na przyjmowaną substancję
indywidualny charakter (cykl, sposób) przyjmowania sub-
stancji psychoaktywnej

zanik relacji społecznych oraz potrzeby wykonywania na-
turalnych czynności zawodowych i osobistych, charaktery-
stycznych dla stylu życia przed wystąpieniem uzależnienia

kontynuowanie zażywania pomimo występowania szkód 
zdrowotnych, osobistych i społecznych

15  Uwaga narkotyki, zespół aut. M. Jędrzejko [et al.], Wydawnictwo Peda-
gogium, Warszawa 2007, s. 11.

16  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 14.
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Zespół uzależnienia ma miejsce, jeśli w cią-
gu roku stwierdzimy równoległe występowanie 
co najmniej trzech z wymienionych cech17. Wy-
jaśnienie przyczyn uzależnienia jest niezwykle 
skomplikowane. W teoriach psychologicznych 
wskazuje się, że podatność na substancje psy-
choaktywne mogą powodować cechy intrapsy-
chiczne człowieka. Zalicza się do nich: niską 
samoocenę, małą odporność na stres, nieśmia-
łość, chroniczny niepokój, buntowniczość oraz 
ekstra- i introwersję. Wskazuje się także na 
wpływ cech neurotycznych. Tak uważa m.in. 
cytowany przez J. Rogalę-Obłękowską, D. La-
retti18. Inni autorzy wskazują na zaburzenia 
wczesnego okresu rozwoju, zwłaszcza  wywie-
ranie silnego wpływu na dziecko, powodujące-
go problemy z samodzielnym podejmowaniem 
decyzji i oceną sytuacji. Zażycie narkotyku 

jest wówczas próbą odreagowania i „usamodzielnienia się”. 
Przyjmowanie narkotyków prowadzi do pojawienia się mecha-

nizmu uzależnienia. Może ono mieć wymiar psychiczny, fi zyczny 
lub społeczny. Uzależnienie jest stanem przymusu, w którym czło-

wiek nie potrafi  zapanować nad wewnętrznymi 
mechanizmami, zmuszającymi do poszukiwania 
oraz wzięcia kolejnej porcji narkotyku. Mecha-
nizm ten jest silniejszy od naszych naturalnych 
odruchów i, w zdecydowanej większości przy-
padków, powoduje odrzucenie uznanych (zin-
ternalizowanych) wartości, zasad i norm postę-
powania. W tej tezie zawarta jest ważna uwaga, 
której wyjaśnienie znajdziemy m.in. w anali-
zach Zygfryda Juczyńskiego. 

Według tego autora  narkomania jest pro-
blemem występującym w trójkącie: człowiek 
– narkotyk – środowisko. W zależności od sytu-
acji znaczenie każdego z tych czynników może 

17  Na podstawie: K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne 
i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktyw-
nych, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, 
Warszawa 2006; M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii.

18  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii. Wyjaśnienia teoretyczne, 
Warszawa 1999, s. 7. 

W świetle dorobku współcze-
snej nauki wiemy, że istnieją 

biologiczne (genetyczne) 
uwarunkowania uzależnienia 

– podatność na nią. Jednak 
żaden człowiek nie zna tego 
własnego „kodu narkotyko-
wego”, stąd najskuteczniej-
szym sposobem uniknięcia 
uzależnienia jest niepróbo-

wanie narkotyków. 

Istotą „uzależnienia” jest 
utrata kontroli nad zacho-

waniem. Osoba uzależniona 
zażywa dany środek nie 

dlatego, że chce to robić, lecz 
dlatego, że kieruje nią we-

wnętrzny przymus przyjęcia 
substancji. Stan uzależnienia 

obejmuje wszystkie sfery 
funkcjonowania człowieka, 

a w konsekwencji, gdy osoba 
nie zostanie poddana terapii, 

w sposób nieuchronny pro-
wadzi do dezintegracji spo-
łecznej i ruiny zdrowotnej.
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być – co do siły – różne19.  Specyfi ka współczesnej narkomanii 
nie ogranicza czynników ryzyka do tzw. nizin społecznych oraz 
środowisk wykluczenia społecznego. Obserwujemy nowe i – jak 
się wydaje – bardzo niebezpieczne tendencje, w analizie których 
należy uwzględniać wpływ różnych czynników natury społecznej, 
ekonomicznej oraz relacji w rodzinie.  

Powstaniu uzależnienia towarzyszy niezwykle silne pragnie-
nie – potrzeba zażycia  kolejnej porcji substancji psychoaktywnej. 
Siła i typ uzależnienia zależy od wielu czynników, w tym: rodza-
ju substancji, długości przyjmowania narkotyków, cech psycho-
fi zycznych jednostki. Zauważa się przy tym, że istnieją także in-
dywidualne cechy organizmu, które mogą wpływać na powstanie 
uzależnienia lub inne reakcje organizmu na przyjętą dawkę nar-
kotyków. Przywołuje się tutaj przykłady, że ta sama ilość danej 
substancji psychoaktywnej różnie wpływała na zachowanie  ludzi. 
Innym czynnikiem jest wiek.

Uzależnienie (nałogowe zażywanie) charakteryzuje się czte-
rema cechami: siłą, podstawowym charakterem, automatyzmem 
i trwałością20.

Każde uzależnienie jest chorobą postępującą. Doświadczenia 
z praktyki lekarskiej i terapeutycznej dowodzą, że każde kolej-
ne „branie” rodzi coraz poważniejsze konsekwencje, prowadzące, 
stopniowo, do innego wymiaru umierania:  społecznego, psychicz-
nego i – w końcu – fi zycznego. 

Narkomania, jako choroba, prowadzi do całkowitego unice-
stwienia. Ważnym doświadczeniem, wynikającym z obserwacji 
zachowań narkomanów, jest pokazanie mechanizmu upadku. 
Osoby biorące narkotyki, na wszystkich etapach zażywania, 
nie potrafią przewidzieć skutków zdrowotnych i społecznych. 
Narkotyk blokuje wszelkie refleksje i analizy związane z uświa-
domieniem sobie obecnych i potencjalnych zagrożeń. W konse-
kwencji, po etapie „przyjemnych” doznań, szybko wchodzi się 
na poziom przymusu brania kolejnych porcji narkotyku. Nie jest 
to jednak wprowadzenie organizmu w stany ekstatyczne, lecz 
„ucieczka” przed np.  ujawniającym się bólem fizycznym,  psy-
chozami, strachem i wieloma innymi negatywnymi odczuciami. 
Uzależnienie jest funkcjonowaniem w stanie nierzeczywistym, 
nie istniejącym w normalnych warunkach, stanem ubezwłasno-
wolnienia fizycznego i psychicznego. Nałóg zniewala. Odbiera 

19  Szerzej: Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli i rodzi-
ców, Wydawnictwo Lekarskie PWL, Warszawa 2005.

20  Por. tamże, s. 58–59.
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możliwość kontroli zachowania, a potem – kierowania swoim 
życiem. 

Dla pełniejszego zrozumienia problemu uzależnień należy po-
znać kilka innych terminów, np.:  tolerancja.  Zjawisko określa-
ne tą nazwą może wystąpić, ale nie musi. Istota tolerancji polega 
na tym, że osoba uzależniona – dla osiągnięcia porównywalnych 
stanów psychicznych i fi zycznych – musi przyjmować coraz więk-
sze ilości  narkotyku, a może być uzależniona od więcej niż jednej 
substancji21. Każdy organizm dąży do zachowania homeostazy, na-
tomiast  substancja psychoaktywna zaburza tę równowagę.  Orga-
nizm uruchamia więc szereg mechanizmów, których zadaniem jest 
przywrócenie homeostazy lub – jeśli  to  niemożliwe – zmniejsze-
nie negatywnych następstw działania substancji22. Dlatego osoba, 
która przyjmuje ponownie substancję psychoaktywną,  doświad-
cza jakby słabszego działania. Możemy mówić o dwóch typach to-
lerancji: osobniczej (zwiększenie tempa metabolizmu narkotyku, 
w wyniku jego regularnego przyjmowania) oraz  funkcjonalnej 
(zmniejszone efekty działania narkotyku w następstwie regular-
nego przyjmowania). 

Z kolei używanie szkodliwe (nadużywanie) to przyjmowanie 
substancji psychoaktywnej, prowadzące do wystąpienia szkód 
somatycznych i (lub) psychicznych. Mówimy o nim wtedy,  gdy 
można zaobserwować objawy wymagające podjęcia interwencji 
medycznej (psychologicznej). Używanie szkodliwe nie wiąże się 
ściśle z jakimś czasowym lub ilościowym określeniem przyjmo-
wania substancji psychoaktywnych. Może nastąpić już po pierw-
szej dawce. Z kolei zespół abstynencyjny jest to stan somatyczny 
i (lub) psychiczny organizmu, będący wynikiem braku substan-
cji psychoaktywnej. Przebieg zespołu jest specyfi czny dla każdej  
substancji psychoaktywnej, a w jego obrazie  występują zarówno 
reakcje somatyczne, jak i psychopatologiczne. Natomiast ostre za-
trucie jest stanem nagłej, przemijającej intoksykacji o przebiegu 
charakterystycznym dla konkretnej substancji psychoaktywnej. 

21  K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne i zachowania 
spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, Centrum Pomocy 
Rodzinie przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót 
z U”, Warszawa 1998, s. 5–7.

22  G. Kobb, M. LeMoal, Drug Abuse: Hedonic Homeostatic Dysregulation,  
„Science” 1997, nr 278, s. 52–58. 
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Rys. 2. Cechy stanu uzależnienia

1.1.2. Klasyfi kacje substancji psychoaktywnych

Próba jednoznacznego zdefi niowania substan-
cji psychoaktywnych jest niezwykle trudna. Po 
pierwsze, szybkiemu rozszerzeniu ulega ich lista, 
po drugie, mamy tutaj do czynienia z subtelną 
granicą pomiędzy tym, co psychoaktywne, a tym, 
co tylko wspomagające.  Problem ten szerzej po-
ruszamy w jednym z kolejnych rozdziałów, przy 
okazji charakterystyki grup narkotyków i tzw. do-
palaczy.

Substancją psychoaktywną23 jest związek 
chemiczny nie zaliczany do pokarmów, który ma 
wpływ na funkcjonowanie biologiczne ludzi lub 
zwierząt. O tym natomiast, czym jest substancja 
psychoaktywna, w polskiej literaturze tematu pi-
szą m.in. K. Zajączkowski24 i B.T. Woronowicz25. 
Według tych autorów substancjami psychoaktyw-
nymi są wszystkie te środki, które działając na 
mózg osoby je zażywającej, prowadzą do zmiany 
stanów świadomości, zwłaszcza odbioru i oceny bodźców zewnętrz-
nych. Substancje te działając na człowieka, zmieniają jego samopo-
czucie i odbiór otaczającej rzeczywistości. Poprzez swoje działanie 

23  M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, s. 12.
24  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, s. 7.
25  B.T. Woronowicz, Bez tajemnic, s. 163.

Termin: „substancja psycho-
aktywna” został wprowa-
dzony do Międzynarodowej 
Klasyfi kacji Chorób (ICD-10) 
w 1992 roku: jest to sub-
stancja, która – po przyjęciu 
– wpływa na procesy umysło-
we, np. procesy poznawcze 
lub nastrój. Z kolei w defi nicji 
uzależnienia, zaproponowa-
nej przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO – 1969)  
słowo: „lek”  jest równoważ-
nikiem  słów: „substancja 
psychoaktywna”. 

Siła – jej osłabienie (pokonanie) 
może nastąpić tylko poprzez 
zaspokojenie głodu narkotykowego

Automatyzm – jest sterowany 
wewnętrznymi mechanizmami, 

określającymi częstotliwość konieczności 
przyjęcia kolejnej dawki narkotyku

Trwałość – jest wpisana w somatykę 
i psychikę człowieka; ma charakter 
indywidualny dla każdej jednostkiCharakter podstawowy (wiodący) 

– jest silniejszy od innych związków:  
rodzina, przyjaciele, zdrowie, zaintereso-
wania naukowe, zawodowe
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osoba je zażywająca jest np. w stanie przytłumić przeżywane nega-
tywne emocje i polepszyć swój nastrój. Istotną cechą tych zmian jest 
ich krótkotrwałość. Czas działania zależny jest od typu substancji, jej 
dawki oraz stopnia uzależnienia.

W literaturze tematu istnieje wiele klasyfi kacji substancji psy-
choaktywnych. D. Pstrąg26 przytacza dwie z nich – opracowane przez  
Trud Stevana i Petera Petrovića. Pierwsza z nich zawiera typy uza-
leżnień uwarunkowane rodzajem używanej substancji psychoak-
tywnej, druga natomiast zawiera podział tych substancji, zwracając 
uwagę na wywoływane przez ich zażywanie efekty. Cytowana tu au-
torka27 przedstawia także klasyfi kację Timothy’ego Dimoff’a i Steve-
’a Carpera, która uwzględnia, poza klasycznymi narkotykami, także 
inne substancje, równie szkodliwie działające na organizm. Podział 
substancji psychoaktywnych zawarty w ICD-10 przedstawia również 
Z. Juczyński28. Polski podział środków odurzających opracowany jest 
według kryterium siły ich oddziaływania na organizm człowieka (D. 
Pstrąg29). Z kolei M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall30 przedstawiają 
listę substancji psychoaktywnych, z uwzględnieniem nazw używa-

nych w Stanach Zjednoczonych AP, Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Australii, dodając 
do nich określenia spotykane w innych krajach. 

Przez substancję psychoaktywną należy ro-
zumieć  także określenia wynikające z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, takie jak: środek 
odurzający, substancja psychotropowa, środek za-
stępczy31. Chociaż słowo narkotyk,  w ujęciu na-
ukowym, oznacza tylko opium, morfi nę, heroinę, 
kodeinę, hydromorfi nę, metadon i meperdinę, to  
powszechne jest stosowanie tej nazwy również wo-
bec innych substancji psychoaktywnych32. W ni-
niejszej książce termin narkotyk będzie używany 
w jego szerokim znaczeniu, wykraczającym poza 
defi nicję ustawową. Przyjęcie takiego punktu wi-
dzenia nie jest przypadkowe. Po pierwsze, usta-
wodawcy trudno by było nadążać za ujawnianiem 

26  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 124–127.
27  Tamże, s. 129–130.
28  Z. Juczyński, Narkomania, s. 11.
29  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 127–128.
30  M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, s. 13.
31  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997 r., Dz.U. nr 75, poz. 468.
32  M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii, s. 130.

Zwolennikiem szerszego 
ujmowania terminu toksyko-
mania jest C. Cekiera, pisząc: 

Słowo toksykomania może 
oznaczać zarówno nadmierne 

używanie, jak i nałogowe 
nadużywanie bądź środków 
leczniczych, lecz nie w celu 

leczniczym narkotyków, bądź 
innych środków naturalnych 
lub syntetycznych odurzają-

cych i nieodurzających. Mogą 
one działać pobudzająco lub 

relaksująco, zawsze jednak 
szkodliwie dla zdrowia 
i organizmu ludzkiego. 



31

Narkomania – wybrane pojęcia i defi nicje

coraz to nowych substancji, wprowadzanych na nielegalny rynek, 
a służących odurzaniu się; po drugie, ze względu na coraz szersze 
stosowanie różnych  środków, pochodzenia naturalnego i chemiczne-
go (mieszanego), w celu osiągania nienaturalnych stanów psychicz-
nych i psychofi zycznych. 

Najpopularniejsze klasyfi kacje substancji psychoaktywnych to te 
utworzone przez WHO33 i Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ)34. 
Klasyfi kacja WHO, wraz z ilustracjami wybranych narkotyków, zo-
stała przedstawiona w załącznikach. Natomiast klasyfi kacją istot-
ną z pedagogicznego punktu widzenia jest opracowanie autorstwa 
T. Dimoff’a i S. Carpera35. Za kryterium podziału substancji psycho-
aktywnych przyjęli oni wpływ substancji na zachowanie człowieka. 

Tab. 4. Klasyfi kacja substancji psychoaktywnych według T. Dimoff ’a 
i S. Carpera36

Typ 
substancji Rodzaj substancji Działanie

Środki 
tłumiące

Alkohol, leki nasenne 
i uspokajające, środki 
wziewne

Redukcja czynności mózgu 
i całego układu nerwowego, osła-
bienie hamulców wewnętrznych. 
Małe dawki wywołują pobudzenie, 
a duże – senność. Nawet małe 
dawki powodują upośledzenie 
procesów intelektualnych, tj. 
spostrzegania, zapamiętywania, 
podzielności uwagi

Środki 
pobudza-
jące

Kofeina, nikotyna, amfe-
tamina, kokaina

Pobudzenie czynności OUN, wy-
ostrzenie zmysłów, po długotrwa-
łym przyjmowaniu środka: nadak-
tywność, brak apetytu, bezsenność

Halucyno-
geny

Marihuana i haszysz, 
meskalina, LSD, psylo-
cybina, PCP (fencykli-
dyna)

Bezpośrednie zaburzenia czynno-
ści mózgu, powodujące ubarwio-
ny, zniekształcony obraz świata, 
poczucie spowolnionego upływu 
czasu, pseudohalucynacje

Opiaty

Morfi na, kodeina, hero-
ina, opium, meperydyna, 
petydyna, hydromorfon, 
oksykodon, pentazocyna, 
propoksyfen

Uśmierzenie bólu. Małe dawki 
wywołują stany euforii, duże nato-
miast – stany zamroczenia

33  Uwaga narkotyki, s. 9.
34  Tamże.
35  Za: D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 129–143.
36  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 129–143.
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Przedstawiony powyżej podział nie jest oczywiście doskonały. 
Po pierwsze dlatego, że  pojawiają się  nowe środki, po drugie, ze 
względu na ujawnianie, nieznanych dotąd, nowych połączeń  po-
szczególnych substancji, co powoduje, iż mają one odmienny (czę-
ściowo) wpływ na człowieka. Zauważmy też, że w zestawieniu znaj-
dują się  zarówno: środki zabronione (np. kokaina); kontrolowane 
(opiaty); jak i dopuszczone, z ograniczeniami, do obrotu (alkohol, 
tytoń). Owa niedoskonałość wynika również ze stale zmieniającej 
się sceny narkotykowej oraz składu substancji występujących pod 
tą samą nazwą.

Tab. 5.  Siła uzależniania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Rodzaj środka Możliwość uzależnienia
fi zycznego psychicznego

heroina duża duża
opium duża duża
morfi na duża duża
kodeina średnia średnia
amfetamina możliwa duża
kokaina możliwa duża
LSD brak nierozpoznana
meskalina brak nierozpoznana
psylocybina brak nierozpoznana
fencyklidyna (PCP) brak nierozpoznana
marihuana możliwa, słaba średnia
haszysz stopień nieznany średnia
olej haszyszowy stopień nieznany średnia
barbiturany średnia do dużej średnia do dużej
benzodiazepiny brak średnia do dużej
ketamina brak średnia do dużej
GHB stopień nieznany stopień nieznany
metadon duża od małej do dużej
sterydy anaboliczne duża duża
makiwara duża duża
khat duża duża
crack duża duża
nikotyna duża duża
alkohol duża duża
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Dla lepszego zrozumienia specyfi ki podziału narkotyków pre-
zentujemy także inne klasyfi kacje. Jeśli przyjąć ścisłe rozumienie 
terminu „narkotyk”, wykaz będzie przedstawiał się odmiennie. 
Najpopularniejszymi  klasyfi kacjami są przyjęte przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczo-
nych.

Tab. 6.  Klasyfi kacja narkotyków wg WHO i ONZ

Klasyfi kacja 
wg WHO

      Klasyfi kacja 
wg ONZ

 grupa opium (pochodne 
opium – opiaty oraz ich synte-
tyczne analogi)

 grupa alkoholu, barbituranów 
i barbituranopodobnych 

 grupa amfetaminy i amfetami-
nopodobnych leków pobudza-
jących

 grupa kokainy
 grupa halucynogenów
 grupa konopi indyjskich, gru-

pa lotnych rozpuszczalników
 grupa khatu

 narkotyki naturalne i synte-
tyczne

 produkty otrzymywane z ko-
nopi indyjskich

 kokaina i inne produkty otrzy-
mywane z koki

 barbiturany i inne środki 
uspokajająco-nasenne

 małe trankwilizatory
 amfetaminy i pochodne środki 

pobudzające
 LSD i inne halucynogeny
 analogi narkotyków kontrolo-

wanych (designer drugs)
 rozpuszczalniki organiczne 

i środki inhalacyjne

Jeszcze inną próbą dokonania systematyzacji  jest podział wy-
nikający z doświadczeń i wiedzy praktyki lekarskiej. Uwzględnia 
on specyfi czne cechy wpływu określonych substancji na zdrowie 
i zachowanie człowieka.
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Tab. 7.  Klasyfi kacja substancji psychoaktywnych według praktyki kli-
nicznej

Leki 
psycholeptyczne:

środki nasenne barbiturany

środki przeciwlękowe 
i łagodniejsze środki uspo-
kajające

benzodiazepiny

meprobamty

mocniejsze środki uspoka-
jające

neuroleptyki

Leki 
psychoanalep-
tyczne:

środki pobudzające nastrój trójcykliczne 
i nietrójcykliczne środki 
przeciwdepresyjne

IMAO (inhibitory 
monoaminooksyzdazy)

środki pobudzające czujność amfetaminy i ich po-
chodne

Leki 
psychodyslep-
tyczne:

środki halucynogenne meskalina

psylocybina

LSD

środki odurzające

opiaty morfi na

heroina

metadon

inne kokaina

kanabioidy

środki uspokajające
alkohol

eter

rozpuszczalniki

Obserwacja skutków narkomanii, zwłaszcza w trakcie leczenia 
w placówkach zamkniętych, pozwoliła na wypracowanie grupy za-
burzeń będących efektem przyjmowania narkotyków. Wprowadzo-
ne podziały uwzględniały, przede wszystkim, odmienność oddzia-
ływania narkotyków na organizm człowieka, zwłaszcza na wywo-
ływane przez nie zaburzenia. Jedną z takich  systematyzacji jest 
Międzynarodowa Klasyfi kacja Chorób.
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Tab. 8. Grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń spowodowanych używa-
niem substancji psychoaktywnych wg Międzynarodowej Klasyfi kacji Cho-
rób (ICD-10)37

Zaburzenia
spowodowane
stosowaniem                          

alkoholu
opiatów
kanabinoli
leków o działaniu uspokajającym i nasennym
kokainy
innych niż kokaina substancji stymulujących, w tym ko-
feiny
substancji halucynogennych
tytoniu
lotnych rozpuszczalników
kilku substancji psychoaktywnych lub innych substan-
cji niż wyżej wymienione

Jak już wcześniej podkreślono, narkomania jest zjawiskiem 
wielopłaszczyznowym i wieloczynnikowym,  stąd  wielość termi-
nów i pojęć, począwszy od nazw i grup poszczególnych narkotyków, 
poprzez stany zdrowotne (somatyczne i psychiczne), aż po kwestie 
natury społecznej i moralnej. 

Na podstawie badań i praktyki przyjęto uważać, że narkomania 
jest problemem – co najmniej – czteropłaszczyznowym: zdrowot-
nym, społecznym, etyczno-moralnym i prawnym. 

  Jest wiele  wariantów wytłumaczenia istoty  zjawiska przyjmo-
wania i uzależniania  się od narkotyków (patrz rozdział o teoriach 
uzależnień). Jedni  badacze wskazują na dominującą rolę czynni-
ków biopsychicznych, inni – środowiskowych, a jeszcze inni – na 
słabości tkwiące w formacji moralnej człowieka. Spośród najbar-
dziej znanych koncepcji, tłumaczących rozwój narkomanii,  wyróż-
nić można  teorie: biologiczne, psychologiczne i teorie więzi inter-
personalnych38. Nie jest przedmiotem tej pracy rozstrzyganie, która 
z nich jest najlepsza. Naszym zdaniem wszystkie  zawierają trafne 
spostrzeżenia i uwagi, a narkomanii nie da się zamknąć w ramach 

37  Za: K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne i zaburze-
nia zachowania, s. 3. 

38  Czytelnikom polecamy dwie prace, w których rzeczowo i kompetentnie 
mówiono te teorie: J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii – wyjaśnienia 
teoretyczne, Warszawa 1999; S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnie-
nia – zażywanie – nadużywanie, Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależ-
nionym i Dzieciom „Karan”, Warszawa 2000. Problematykę pojęć można zna-
leźć także w pracy M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii. 



36

Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska

jednej teorii. Konieczne jest jednak pokazanie jej jako jednej z pato-
logii społecznych, co uczynimy w dalszej części książki. 

Pytanie: „dlaczego ludzie biorą?” – nurtuje psychologów, peda-
gogów i socjologów od wielu lat. Nikt bowiem nie neguje destruk-
cyjnego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka, ale też nikt nie 
udzielił jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o źródła ta-
kich  zachowań39. 

Pierwszy eksperyment narkotykowy może być 
skutkiem złej socjalizacji, przewagi wzorców ne-
gatywnych oraz niepełnej wiedzy o działaniu sub-
stancji psychoaktywnej. Będziemy więc, w takim 
przypadku, doszukiwać się ułomności procesu 
wychowania w rodzinie, oddziaływania na dziec-
ko (młodego człowieka), negatywnych czynników 
natury środowiskowej (np. subkulturowej) oraz 
niewłaściwej profi laktyki  antynarkotykowej. Nie 
jest to jednak pełne wytłumaczenie. Z kolei, na 
etapie uzależnienia, decydujący wpływ mają  me-

chanizmy biopsychiczne, których siła eliminuje zdolność człowieka do 
samodzielnego przerwania zażywania. W takim przypadku mamy do 
czynienia z chorobą – z wszelkiego typu konsekwencjami medycznymi. 
Dodajmy – chorobą o bardzo burzliwym przebiegu i silnym wpływie 
na sferę somatyczną i psychiczną człowieka. Wreszcie dla prawników, 
przedstawicieli służb porządku publicznego narkomania jest domeną 
przestępstw, gdzie rzadko podnosi się kwestie psychiki człowieka. Nie-
możliwym jest więc ujęcie narkomanii w prostych, jednoznacznych 
defi nicjach. Prezentując powyżej niektóre terminy i defi nicje, mamy 
świadomość, że nie obejmują one całości rozległej problematyki.

Pierwszym z tych terminów jest: „uzależnienie” – jego zasad-
niczą cechą jest dominacja potrzeby przyjęcia dawki substancji 
psychoaktywnej – bez względu na konsekwencje. Uzależnienie cha-
rakteryzuje interakcyjność reakcji fi zjologicznych, behawioralnych 
i poznawczych. Warunki konkretnej sytuacji decydują, które z nich 
będą miały przeważający wpływ.

1.1.3. Toksykomania – zakres przedmiotowy

W literaturze tematu czytelnicy często znajdą pojęcie toksyko-
manii, które obejmuje także narkotyzowanie się (tj. przyjmowanie 
substancji toksycznej). Do zakresu pojęcia toksykomania zalicza się 

39  Osoby zainteresowane szerszym poznaniem tego problemu odsyłamy do pra-
cy M. Byalick, R. Ruden, Żarłoczny mózg. Pułapki uzależnień, Warszawa 2002.

Większość autorów uważa, że 
alkoholizm jest jedną z form  

narkomanii, chociaż różne 
mogą być modele popadania 
w ten nałóg. Alkohol uważa-

ny jest za narkotyk dopusz-
czony do ofi cjalnego obiegu 

i akceptowany kulturowo.
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jej różne formy, które są defi niowane w zależno-
ści od rodzaju przyjmowanych substancji, są to: 
alkoholizm, nikotynizm, narkomania i lekoma-
nia. Zakres i zależności między tymi pojęciami, 
z przyczynowego punktu widzenia, został zilu-
strowany na rysunku 3.

Pojęcie toksykomania nie jest terminem jed-
noznacznym. Autorzy ujmują je dwojako, odno-
sząc się albo do każdego zażywania środków szko-
dliwych dla organizmu ludzkiego, albo jedynie do 
sytuacji uzależnienia od danego środka. Dwojakie 
traktowanie toksykomanii jest wynikiem przyję-
cia przez Komisję Ekspertów WHO w 1950 roku 
terminów nałóg i nawyk, i tym samym wprowa-
dzenia węższego i szerszego pojęcia omawianego 
tu terminu. Określenie nałóg dotyczyło zasadni-
czego (węższego) znaczenia pojęcia toksykomanii i odnosiło się do 
defi nicji Komisji, która określiła ją jako: [...] stan okresowej lub prze-
wlekłej intoksykacji, przynoszący jednostce i społeczeństwu szkodę, 
wywołany powtarzającym się zażywaniem środka odurzającego lub 
pobudzającego (naturalnego lub syntetycznego)40. Z powodu dwu-
znaczności omawianego tu terminu, Komisja WHO wprowadziła za-
miast pojęcia nałogu i nawyku pojęcie uzależnienie lekowe, którego 
defi nicja została przedstawiona wcześniej. 

Podobnie do defi nicji prof. Cekiery, za szerszym ujmowaniem po-
jęcia nałogu i nawyku optuje Z. Ostrowska, która mówi tak:  nawyk 
do okresowego lub systematycznego nadmiernego przyjmowania 
różnych środków o szkodliwym działaniu na ustrój.

Rys. 3. Zakresy pojęć: toksykomania, alkoholizm, nikotynizm, narkoma-
nia, lekomania41

40  C. Cekiera, Toksykomania, s. 49.
41  Tamże, s. 20.

toksykomania

lekomania

alkoholizm

nikotynizm

narkomania

W niemal powszechnym od-
biorze narkomania to używa-
nie substancji zabronionych. 
Tymczasem znaczący odsetek 
osób uzależnionych stanowią 
te, które przyjmują środki 
dopuszczone do obrotu, np. 
leki. Do najczęściej naduży-
wanych leków należą środki 
nasenne i uspokajające, 
przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe oraz pobudzające 
i dopingujące. 
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Należy w tym miejscu podkreślić, że u większości autorów al-
koholizm jest traktowany jako jedna z form narkomanii. W sensie 
przyczynowym jednak mechanizm uzależnienia od narkotyków i al-
koholu może być odmienny42.

B. Woronowicz przedstawia defi nicję alkoholizmu według WHO 
następująco: Uzależnienie od alkoholu to stan psychiczny i fi zycz-
ny, wynikający ze współdziałania żywego organizmu i alkoholu43. 
Charakterystyczne objawy alkoholizmu są takie same, jak objawy 
uzależnienia. Helena Sęk44 natomiast wyodrębnia dwa różne podej-
ścia do istoty alkoholizmu: pierwsze traktuje jego istotę jako prze-
wlekłą i nieodwracalną chorobę, drugie – jako nieprzystosowawczy 
wzorzec zachowania. Z kolei Lidia Cierpiałkowska45 pisze, że podej-
ście do istoty alkoholizmu jako do choroby empirycznie udowodnił 
E.M. Jellinek. Według tej badaczki podobne jest stanowisko innych 
uczonych – Anatolija Portnowa i Iriny Nikolajewny Piatnickiej, któ-
rzy przedstawili alkoholizm jako przewlekłą chorobę i zdefi niowali 
ją jako: chorobę stanowiącą zespół narkotykowego uzależnienia od 
alkoholu, w przebiegu którego występują specyfi czne zaburzenia in-
ternistyczne i nerwowo-psychiczne oraz zaburzenia w funkcjonowa-
niu społecznym jednostki46. Podejście do alkoholizmu jako choroby 
zyskało największą popularność pod koniec lat osiemdziesiątych, na 
skutek pojawienia się programu leczenia, zwanego fenomenem sta-
nu Minnesota, opartego na tej koncepcji alkoholizmu. 

D. Pstrąg47 wymienia funkcjonujące w literaturze przedmiotu 
pojęcia związane z alkoholizmem, tj.: pojęcie alkoholizacji, odno-
szące się do każdego rodzaju spożywania alkoholu, oraz pijaństwa, 
określające częsty, systematyczny i nadmierny sposób intoksykacji 
alkoholowej, niebędącej jeszcze stanem chorobliwego nałogu. We-
dług ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii48 jej defi nicja to: stałe 
lub okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurza-
jących lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, 
w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. 

42  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, Uniwersytet Warszawski, 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999, s. 14.

43  B. Woronowicz, Bez tajemnic, s. 66.
44  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, w: Psychologia kliniczna, t. 

2, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 177. 
45  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001, s. 27.
46  Tamże, s. 33.
47  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 15–16.
48  Ustawa z 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 14 

lipca 1997 r., nr 75, poz. 468). 
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Podobnie określa ten termin S. Podgórecki, który narkomanię po-
strzega w sposób następujący: stan okresowej lub przewlekłej dys-
funkcjonalności organizmu (intoksykacji), szkodliwej dla jednostki 
i społeczeństwa, wywołanej powtarzającym się zażywaniem, nie 
w celach terapeutycznych, leku (naturalnego lub syntetycznego) 
albo jego zamiennika, tj. środka zapewniającego analogiczne prze-
życia49. Cytowana już D. Pstrąg terminem narkomania określa: 
chorobliwy wewnętrzny przymus używania środków chemicznych 
w celu doprowadzenia się do stanu odurzenia50. Defi nicja ta jest 
podobna do tej autorstwa C. Cekiery51, który pojęciem narkomanii 
określa używanie jedynie tych środków odurza-
jących, które wywołują stany euforii, do których 
należą głównie klasyczne narkotyki twarde, ta-
kie jak opium, morfi na, heroina oraz kodeina. 

Defi nicję narkomanii z punktu widzenia 
praktyki wychowawczej, w potocznym tego sło-
wa znaczeniu, przedstawia Stanisław Górski: 
Narkomania jest to nałogowe, spowodowane 
wewnętrznym przymusem zażywanie różnymi 
sposobami (połykanie, wstrzykiwanie, wdycha-
nie) rozlicznych środków chemicznych po to, 
aby wprowadzić się w stan odurzenia52, natomiast Jolanta Roga-
la-Obłękowska pisze o narkomanii jako o zjawisku: istotą zjawiska 
narkomanii jest nie tyle odurzanie się, co uzależnienie od narko-
tyków53. Narkomania często ma formę lekomanii, bowiem niektóre 
z narkotyków są używane jako leki (benzodiazepiny, barbiturany, 
morfi na).

C. Cekiera określa lekomanię jako uzależnienie lekowe i precyzu-
je, że jest ona nałogowym uzależnieniem od różnego rodzaju środków 
medycznych, używanych i nadużywanych niezgodnie z przepisem 
lekarza i nie zawsze w celach leczniczych54. Autor dzieli lekomanów 
na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza te osoby, które nadużywa-
ją określonych leków z przyzwyczajenia, zaś uzależnienie lekowe jest 
u nich efektem długotrwałego ich przyjmowania. Do drugiej grupy 
autor zalicza te osoby, które świadomie i celowo zażywają leki zawie-
rające zwykle składnik narkotyczny, który wywołuje stan euforii. Tę 

49  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 13.
50  Tamże, s. 17.
51  C. Cekiera, Toksykomania, s. 49.
52  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 17.
53  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 11.
54  C. Cekiera, Toksykomania, s. 68.

Zdaniem lekarzy i terapeutów, 
współczesna narkomania 
przybiera coraz częściej formę 
politoksykomanii , czyli rów-
noległego używania i uzależ-
nienia od co najmniej dwóch 
substancji.
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grupę osób C. Cekiera traktuje jako narkomanów. 
Substancją – obok alkoholu – powszechnie używa-
ną (ok. 30% populacji) jest nikotyna. 

Nikotynizm, czyli uzależnienie od nikotyny, 
według defi nicji WHO jest określany jako: zespół 
objawów behawioralnych (zachowania), fi zjolo-
gicznych i zmian procesów poznawczych, które 

pojawiają się w toku wielokrotnego używania środka. Zespół cha-
rakteryzuje się silną potrzebą przyjmowania środka, trudnościami 
w kontrolowaniu tego zachowania, uporczywym używaniem wbrew 
szkodliwym następstwom, przedkładaniem przyjmowania środka 
ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancją i niekie-
dy występowaniem objawów zespołu abstynencyjnego55. D. Pstrąg 
pisze natomiast, że: nikotynizm traktowany jest jako: nałóg palenia 
lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe 
(rzadziej ostre) zatrucie nikotyną56. Głównym surowcem nikotyny 
jest tytoń, działający na organizm pobudzająco. Nałogowym pala-
czem jest osoba wypalająca ponad 10 papierosów dziennie57. Ocenia 
się przy tym, że większość młodzieży po roku zażywania papiero-
sów, uzależnia się od nich58. 

W literaturze tematu funkcjonuje także pojęcie politoksykomanii, 
które określa równoczesne zażywanie substancji psychoaktywnych, 
wywołujących odmienne efekty lub równoczesne zażywanie substancji 
o różnym składzie chemicznym. W klasyfi kacji DSM-IV znajduje się ka-
tegoria uzależnienia od wielu substancji. Obejmuje ona przypadki jed-
noczesnego używania (poza nikotyną i kofeiną) trzech substancji psy-
choaktywnych przez co najmniej sześciomiesięczny okres czasu, w sy-
tuacji gdy nie występuje wyraźna dominacja zażywania jednej z nich59.

Warto także nadmienić o nowym zjawisku, ze względu na jego 
ogromną popularność, jakim jest zażywanie tzw. współczesnych dopa-
laczy60. Są nimi napoje energetyzujące, do których zalicza się napoje 
energetyczne i izotoniczne. Wspomniane dopalacze nie są zaliczane do 
narkotyków, ale istnieje podejrzenie, iż ich zażywanie może być nowym 

55  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, s. 25.
56  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 20.
57  C. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 91.
58  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, s. 13.
59  R. Meyer, Psychopatologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2003, s. 212.
60  W. Janiszewski, M. Jędrzejko, Napoje energetyzujące i wzmacniające, 

w: Narkomania, red. M. Jędrzejko, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra 
Gieysztora, Warszawa–Pułtusk 2008, s. 149–156.

Szczególnie niebezpiecznym 
modelem politoksykomanii 

jest łączenie alkoholu i leków
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typem uzależnienia61, bowiem z praktyki medycznej i psychologicznej 
wynosimy coraz więcej informacji o przypadkach uzależnienia od tego 
typu środków. Podkreślenia przy tym wymaga, że w napojach (i środ-
kach) tego typu znajdujemy często substancje mające właściwości uza-
leżniające (np. kofeina). Podział napojów energetyzujących oraz zwię-
złą charakterystykę ich zażywania przedstawia poniższa tabela.

Tab. 9. Podział oraz charakterystyka zażywania napojów energetyzujących62 

Napoje energetyzujące
Podział Zawartość produktów Charakterystyka zażywania

Napoje 
energetyczne

Kofeina, guaryna, taury-
na, kreatyna, karnityna,
witaminy z grupy B,
wyciągi z egzotycznych 
roślin, żeń-szeń, miłożąb 
japoński, fruktoza,
składniki mineralne

Zażywane głównie w celu 
zwiększenia wydolności
psychicznej i fi zycznej, np. 
przez osoby uczące się, pra-
cujące na zmianach nocnych

Napoje 
izotoniczne

Węglowodany, witaminy 
(B6, B12, PP), skład-
niki mineralne (potas, 
magnez, sód, wapń), 
inozytol.

Zażywane w celu
przywrócenia równowagi fi -
zjologicznej po zwiększonej 
aktywności fi zycznej, głównie 
przez sportowców i osoby 
ciężko pracujące fi zycznie

1.2. Rodzaje uzależnień

W literaturze tematu badacze wyróżniają trzy rodzaje uzależnie-
nia, co zostało zilustrowane na rysunku 4.

Rys. 4. Rodzaje uzależnienia63

  

61  Tamże, s. 149.
62  Opracowanie własne na podstawie: W. Janiszewski, M. Jędrzejko, Napoje 

energetyzujące, s. 150–152. 
63  Por. K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji, s. 40.

Uzależnienie

fi zyczne (fi zjologiczne)

psychiczne (psychologiczne)

społeczne (środowiskowe)
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Zastosowanie trójstopniowego podziału uza-
leżnień znalazło potwierdzenie w praktyce.  

Uzależnienie fi zyczne jest, przez badaczy 
tematu, określane jako fi zjologiczna zależność 
organizmu od systematycznie zażywanej sub-
stancji psychoaktywnej. Stan ten jest wyni-
kiem włączenia się danej substancji do meta-
bolizmu komórkowego, na skutek czego staje 
się ona niezbędna do zachowania równowagi 
biologicznej organizmu. Efektem wytworzonej 
zależności jest powstanie, w organizmie osoby 
uzależnionej, sztucznej potrzeby biologicznej, 
przejawiającej się przymusem przyjmowania 
danego środka. Zależność fi zyczna charaktery-
zuje się więc kompulsyjnym (przymusowym) 
dążeniem do zażywania substancji psychoak-
tywnej64. Brak danej substancji w organizmie 
skutkuje pojawieniem się tzw. zespołu absty-
nencyjnego, powstałego na skutek zakłócenia 

procesów biologicznych i przejawiającego się dotkliwymi, fi zycz-
nymi zaburzeniami. Siła tego rodzaju uzależnienia jest zależna 
od rodzaju przyjmowanej substancji. Z uzależnieniem fi zycznym 
związane jest  tzw. zjawisko tolerancji, którego istota polega 
na konieczności przyjmowania coraz większych dawek środka 
w celu uzyskania takiego samego efektu. Rozpatrując problem 
narkomanii, należy uwzględnić nie tylko cechy i właściwości 
substancji uzależniających pod względem chemicznym i fi zjo-
logicznym, ale także ich wpływ na psychikę osoby je przyjmu-
jące. Z. Juczyński65 pisze, że uzależnienie fi zyczne jest jedynie 
biologicznym skutkiem systematycznego zażywania substancji 
psychoaktywnej. Według tego autora naturę uzależnienia stano-
wi uzależnienie psychiczne, będące w stosunku do uzależnienia 
fi zycznego pierwotnym rodzajem uzależnienia.

Uzależnienie psychiczne polega na tym, że zażywane substancje 
uzależniające powodują silne, szybkie gratyfi kacje emocjonalne66. 
Jak pisze Cesare Guerreschi67, uzależnienie tego typu  powstaje na 

64  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 160.
65  Z. Juczyński, Narkomania, s.  61.
66  H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2003, s. 273.
67  C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2006, s. 20.

Poszczególne rodzaje uza-
leżnień mogą występować 

samodzielnie lub równolegle. 
Najczęściej spotykamy się 

z równoczesnym występo-
waniem co najmniej dwóch 

rodzajów uzależnienia.

Kluczowym elementem 
uzależnienia fi zycznego jest 
zjawisko tolerancji. Związa-
ne jest ono z koniecznością 

przyjmowania coraz to więk-
szych dawek substancji psy-
choaktywnej dla osiągnięcia 
tego samego efektu (stanu).
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skutek interakcji pomiędzy zażywaną substan-
cją, osobą ją zażywającą i kontekstem, w jakim 
ta interakcja zachodzi. Cytowany tu autor przed-
stawia nowatorską defi nicję uzależnienia, której 
twórcami są Gregory  Bateson i Paolo Rigliano 
(1998): Uzależnienie jest wynikiem nałożenia się 
mocy substancji uzależniającej oraz mocy, jaką 
jednostka jest skłonna jej przypisywać68. Jest to 
proces, który zaczyna się w momencie, kiedy oso-
ba przyjmując daną substancję, odbiera siebie 
w sposób inny niż dotychczas i postrzega zmianę 
wizerunku samej siebie jako coś pozytywnego lub lepiej odpowia-
dającego swoim potrzebom69. Osoba uzależniona spostrzegając, że 
dana substancja i tylko ona jest w stanie „zaspokoić” pewne jej po-
trzeby, przypisuje jej szczególne, subiektywne znaczenie, coraz bar-
dziej koncentrując swoje życie tylko na jej zdobywaniu. Podobnie ten 
rodzaj uzależnienia przedstawia H. Sęk, pisząc: zależność psychicz-
na przejawia się w obsesyjnym dążeniu do użycia środka, celem 
osiągnięcia oczekiwanych doznań emocjonalnych i umysłowych70. 
D. Pstrąg powołując się na teorię Iwana Piotrowicza Pawłowa, trak-
tuje uzależnienie psychiczne jako utrwalony stereotyp odruchowo-
warunkowy71. Jest to wytworzona, mniej lub bardziej silna potrzeba 
psychologiczna, która w skrajnych przypadkach przeradza się w po-
żądanie posunięte aż do nieopanowanej żądzy i przymusu brania72. 
C. Cekiera73 dodaje, że odstawienie środka nie skutkuje pojawie-
niem się charakterystycznych objawów zespołu abstynencyjnego. 

Uzależnienie społeczne związane jest z chęcią przynależno-
ści jednostek do grup społecznych, które uwa-
żają zażywanie substancji psychoaktywnych 
za normę obyczajową i element je integrują-
cy. Takie zachowania są charakterystyczne 
głównie dla grup subkulturowych i nieformal-
nych grup rówieśniczych. Spotykamy je także 
w grupach przestępczych o charakterze zor-
ganizowanym.

68  Tamże, s. 21.
69  Tamże.
70  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 160.
71  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 48. 
72  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja 

osób uzależnionych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 1992, s. 17.

73  Tamże, s. 17–18.

Kluczowym elementem uza-
leżnienia psychicznego jest 
bezwarunkowe dążenie do 
użycia substancji psycho-
aktywnej, w celu uzyskania 
pożądanych stanów psychicz-
nych (emocjonalnych 
i zmysłowych).

Substancjami, które 
wywołują najsilniejsze 
uzależnienie fi zyczne i psy-
chiczne są opiaty (morfi na, 
opium, heroina) oraz leki.
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Jednostka chcąc przynależeć do takiej gry, 
zostaje zobligowana „normą społeczną” do re-
alizowania podobnych zachowań. Odrzucenie 
przez jednostkę tych norm skutkuje odrzuce-
niem jej przez tę grupę. Osoby, które chcą zy-
skać akceptację członków grup, postępują po-
dobnie do nich. Istotą tego rodzaju uzależnie-
nia, jak pisze C. Cekiera74, jest uzależnienie od 
grupy, zaś uzależnienie od substancji psychoak-
tywnych jest zjawiskiem wtórnym. Do grup tych 
należy zaliczyć te wchodzące w skład podkultur 

dewiacyjnych oraz rodzin alkoholowych i narkomańskich. Powo-
dem tak silnej więzi emocjonalnej jednostek z grupą, jak pisze D. 
Pstrąg75, jest wyobcowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym 
młodzieży, spowodowane niskim poziomem możliwości przysto-
sowawczych tych osób, ich zaburzeniami neurotycznymi, a także 
niezaspokojoną potrzebą przynależności. Pisząc za M. Jędrzejko76, 
społeczne wzorce zażywania narkotyków są bardzo istotną przy-
czyną inicjacji narkotykowej. Współcześnie ten rodzaj uzależnie-
nia związany jest także z modą na zażywanie substancji psychoak-
tywnych w określonych sytuacjach społecznych, np. w czasie spo-
tkań towarzyskich. Zauważono także, że wzorce środowiskowe są 
silniejsze w niektórych grupach zawodowych, zwłaszcza w tych, 
gdzie działaniu towarzyszy silny stres psychiczny i obciążenie fi -
zyczne (działanie żołnierzy w operacjach wojennych, funkcjono-
wanie w zorganizowanych grupach przestępczych, przynależność 
do agresywnych subkultur młodzieżowych, praca w korporacjach, 
praca menadżerów i dostawców handlowych).

1.3. Mechanizmy uzależnień od substancji 
psychoaktywnych

Według założeń modelu terapii strategiczno-strukturalnej Jerze-
go Mellibrudy77, proces uzależnienia kształtowany jest przez trzy, 
wzajemnie oddziaływujące na siebie mechanizmy psychologiczne, 
co zostało przedstawione na kolejnym rysunku.

74  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 18.
75  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 49.
76  Uwaga narkotyki,  s. 22.
77  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, s. 151–152.

W przypadku uzależnienia 
społecznego kluczowym 

elementem jest rodzaj przy-
musu środowiskowego – 

pierwotnego  w stosunku do 
uzależnienia od substancji.  
Uzależnienie od substancji 

ma charakter wtórny.
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Rys. 5. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia78 

Są to mechanizmy obronne osoby uzależnio-
nej, które uniemożliwiają jej wejrzenie w praw-
dziwe źródło problemu i są powodem błędnego 
koła uzależnienia.

Mechanizm nałogowej regulacji emocji pole-
ga na tym, że osoby uzależnione regulują swoje 
stany emocjonalne, przyjmując substancję uza-
leżniającą. Uzależnieni przyjmują dany środek, 
aby podwyższyć dobre samopoczucie, często aż 
do stanów ekstatycznych, lub zredukować ne-
gatywne stany emocjonalne, np. nie odczuwać 
lęku, niepokoju, stresu, bólu, poczuć ulgę. Po-
żądany przez nich skutek faktycznie jednak nie 
następuje. Ponieważ przyjęta substancja unie-
możliwia ocenę faktycznego stanu, uzależniony 
nie rozumie, że przyjmując ową substancję, uzy-
skuje jedynie złudzenie lepszego samopoczucia. 
Nie rozumie, że po zażyciu środka, negatywne 
emocje z czasem się tym bardziej potęgują. Na 
skutek tego narkoman o swoje złe samopoczu-
cie obwinia innych ludzi. Nie jest świadomy, że 
prawdziwym powodem jego kłopotów nie są oni, 
tylko zażywane substancje. Mechanizm ten jest 
odpowiedzialny za poczucie głodu substancji (głodu narkotykowe-
go), prowadzi do tego, że uzależniony traci kontakt z rzeczywisto-
ścią oraz nie jest w stanie w sposób naturalny odczuwać emocji 
pozytywnych, szczęścia, radości, dobrego samopoczucia.

Mechanizm iluzji i zaprzeczania, zniekształcając racjonalne 
myślenie osoby uzależnionej, powoduje, że nie jest ona w stanie 
zauważyć problemu swojego uzależnienia. Osoba uzależniona 

78  Na podstawie: L. Cierpiałkowska, Alkoholizm,  s. 151–152.

nałogowej regulacji emocji

iluzji i zaprzeczenia

rozproszenia i rozdwojenia „Ja”

mechanizmy

Mechanizm nałogowej regu-
lacji prowadzi do powstania 
stanu iluzji dobrego samo-
poczucia. Aby go osiągnąć, 
konieczne jest przyjmowanie 
narkotyku.

Mechanizm iluzji i zaprze-
czenia powoduje, że osoba 
uzależniona zaprzecza swo-
jemu uzależnieniu i nie widzi 
powodów, by zaprzestać 
zażywać środka. Uzależniony 
minimalizuje swoje problemy, 
np. zdrowotne, w pracy lub 
rodzinie. Tym bardziej nie 
jest w stanie skojarzyć, że 
właśnie uzależnienie jest ich 
powodem.



46

Mariusz Jędrzejko, Anna Kowalewska

(znajdująca się pod wpływem substancji psychoaktywnej) niera-
cjonalnie spostrzega rzeczywistość. Jej procesy myślowe w pełni 
podporządkowane są pragnieniu zdobywania substancji i „dosto-
sowują” spostrzeganą przez uzależnionego rzeczywistość do tego, 
by zażywanie substancji odczuwała jako stan komfortu. Wynaj-
duje ona więc irracjonalne powody, by dalej zażywać substancję. 
Mechanizm ten jest systemem chroniącym uzależnionego przed 
przyjęciem wszelkich informacji, które mogłyby uniemożliwić 
dalsze przyjmowanie substancji, w tym tych, które jednoznacz-
nie wskazują, iż wyrządza ona sobie szkody zdrowotne, społecz-
ne, zawodowe itp. Nieracjonalne są także jego decyzje. Mecha-
nizm ten wzmacnia myślenie magiczno-życzeniowe, powodując, 
że osoba koloryzuje rzeczywistość.

Z kolei mechanizm rozproszenia i rozdwojenia „Ja” ma wpływ na 
strukturę „Ja”, uszkadzając tym samym stabilną tożsamość osoby. 
Osoba nie jest w stanie kierować swoim zachowaniem oraz wytrwać 
w podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zachowania abstynencji. 
Dzieje się tak, ponieważ uzależniony podejmuje kolejne próby za-
przestania przyjmowania substancji, nie uznając przy tym swojej 
bezsilności wobec utraty kontroli nad jej zażywaniem. Mechanizm 
ten może doprowadzić do dezintegracji osobowości, polegającej na 
rozdwojeniu struktury „Ja”. Osoba zaczyna funkcjonować dwojako 
– inaczej pod wpływem substancji psychoaktywnej, a inaczej, gdy 
pod jej wpływem nie jest.

1.3.1. Fazy uzależnienia alkoholowego i narkotykowego

Wyodrębnianie kolejnych faz w procesie roz-
wijania się uzależnienia jest charakterystyczne 
dla badaczy traktujących je jako chorobę. Auto-
rzy opierają się na schemacie rozwoju alkoho-
lizmu według Elvina Mortona Jellinka79, który 
wyróżnił cztery fazy uzależnienia, przy czym 
dwie pierwsze mają charakter jedynie objawo-
wy, a dwie następne świadczą o pojawieniu się 
narkomanii. Schemat ten szczegółowo przed-
stawia L. Cierpiałkowska80. Z kolei D. Pstrąg81 
przedstawia jeden opis czterech faz charakte-
rystycznych dla rozwoju każdej postaci toksy-

79  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 162.
80  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, s. 26–29.
81  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 49–51.

Aby uniknąć nieprzyjemnych 
objawów pojawiających się 
podczas zespołu abstynen-

cyjnego, osoba uzależniona 
zaczyna stosować klino-

wanie, czyli wypija kolejną 
porcję alkoholu, eliminującą 

przykre doznania. Uzależnio-
ny planowo gromadzi alkohol 

w domu i upija się do utraty 
przytomności.
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komanii. Opis ten bardzo dobrze uwzględnia specyfi kę sympto-
mów tworzenia się uzależnienia od narkotyków. Zestawienie na-
zewnictwa i cech kluczowych poszczególnych faz zostało przed-
stawione na rysunku 6, a następnie został przedstawiony opis 
kolejnych faz, z uwzględnieniem ich specyfi ki w uzależnieniu 
alkoholowym i narkotykowym.

Rys. 6. Fazy uzależnienia alkoholowego i narkotykowego82

Fazy uzależnienia 
alkoholowego

Fazy uzależnienia 
narkotykowego Cechy kluczowe

stadium 
przedalkoholowe poznanie stanu 

odurzenia

eksperymentowanie lub 
towarzyskie używanie 

substancji

stadium 
zwiastunów

stan odurzenia 
przyjemnością

wrażenie korzystnego 
wpływu substancji na 

organizm

stadium ostre stan odurzenia 
celem nadrzędnym

całkowita utrata 
kontroli zażywania 

substancji

stadium 
przewlekłe

stan odurzenia 
normą

uwarunkowanie 
„normalnego” 

funkcjonowania 
zażywaniem substancji

Stadium przedalkoholowe charakteryzuje się coraz mniejszą 
odpornością organizmu na przeżywane napięcia psychiczne przy 
jednocześnie zwiększającej się tolerancji na przyjmowany alkohol. 
Osoba musi więc zażywać coraz większe dawki alkoholu, by uzyskać 
taki sam efekt jak wcześniej. Alkohol spożywany jest jednak tylko 
towarzysko, a osoba pijąca nie kojarzy jeszcze odczuwanej ulgi psy-
chicznej z wypiciem alkoholu. Czas jej trwania 
wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, a u dzie-
ci i młodzieży trwa ona stosunkowo krótko.

Stadium zwiastunów charakteryzuje się 
stopniowym przechodzeniem od kontrolowane-
go nadużywania alkoholu do utraty kontroli nad 
piciem. Osoba pije coraz więcej i coraz częściej, 
sama szukając okazji do wypicia alkoholu i ini-

82  Tamże.
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Alkoholik w stadium prze-
wlekłym potrafi  się upić coraz 
mniejszą dawką alkoholu, 
gdyż maleje jego tolerancja 
na ten środek. Występuje 
otępienie uczuciowe oraz 
zanikają uczucia wyższe.
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cjując nowe „kolejki”, ponieważ zauważa, że alkohol polepsza jej 
samopoczucie, uwalnia ją od przeżywanych napięć oraz rozwese-
la. Czasami osoby zaczynają pić także w samotności. Po wypiciu 
niewielkiej ilości środka pojawiają się luki pamięciowe – tzw. pa-
limpstesty alkoholowe. O wystąpieniu tej fazy świadczą pierwsze 
pojawiające się luki, natomiast znacznie częstsze ich występowa-
nie świadczy o przejściu do kolejnego etapu choroby.

Stadium ostre charakteryzuje się całkowi-
tą utratą kontroli nad piciem alkoholu i jest 
oznaką pojawienia się właściwego uzależnie-
nia. Całkowity brak kontroli przejawia się 
niepohamowanym głodem substancji, poja-
wiającym się już po wypiciu pierwszej dawki 
alkoholu, bez względu na czas trwania wcze-
śniejszej abstynencji alkoholowej. Brak kon-
troli picia jest powodem tego, że pojawia się 
tzw. picie ciągami. Na skutek niemożności 
zaprzestania picia pojawia się obniżona samo-
ocena, co powoduje, że osoba traci do siebie 
szacunek. Za swoje problemy z piciem alko-
holik zaczyna obwiniać najbliższe otoczenie, 

najczęściej rodzinę, i staje się wobec niej coraz bardziej agre-
sywny. Jednocześnie stara się ukryć przed innymi swój pro-
blem z piciem alkoholu. W tej fazie, z czasem, u osoby pijącej 
wykształca się system iluzji i zaprzeczeń, „chroniący” ją przed 
uświadomieniem sobie prawdziwych powodów picia. Zaczynają 
się pojawiać problemy zdrowotne związane z piciem alkoholu. 
Stadium to kończy się, gdy osoba zaczyna regularne, zaczynając 
od rana, codzienne picie alkoholu.

Stadium przewlekłe charakteryzuje się coraz większą, ciągle 
postępującą degradacją fi zyczną i psychiczną osoby. Motywacja 
do picia sprowadza się głównie do umożliwienia sobie normalne-
go samopoczucia i funkcjonowania. W sytuacji braku dostępności 
środka, uzależniony zaczyna spożywać alkohole niekonsumpcyjne. 
Zaczynają występować choroby poalkoholowe, a na skutek skraj-
nego wyczerpania organizmu, w sytuacji gdy osoba nie podejmie 
leczenia, w końcu następuje śmierć. 

Poznanie stanu odurzenia jest fazą wstępną i obejmuje pierw-
sze próby eksperymentowania ze środkiem toksycznym. Osoba 
przyjmuje dany środek okazjonalnie, dla towarzystwa lub z cie-
kawości, zdobywając pierwsze informacje na temat wpływu 
narkotyku na jej organizm. Te zdobyte spostrzeżenia są bardzo 

W stadium ostrym alkoholik 
całkowicie przestaje kontrolo-
wać ilość i jakość przyjmowa-

nych substancji, doświadcza 
coraz częstszych i bardziej 
dotkliwych konsekwencji 

swojego nałogu. Zaczynają 
pojawiać się różne choroby, 

dochodzi do konfl iktów z pra-
wem oraz zerwania kontaktu 

z rodziną.
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istotne dla ewentualnego kształtowania się dalszego przebiegu 
uzależnienia. Pierwszymi zażywanymi substancjami zazwyczaj 
są kanabinole oraz leki83. 

Stan odurzenia przyjemnością charakteryzuje się coraz częst-
szym przyjmowaniem środka, gdy osoba dochodzi do wniosku, że 
dany narkotyk pozytywnie wpływa na jej samopoczucie. Osoba 
sama zaczyna wtedy szukać kontaktu z dealerem. Młodzież dopusz-
cza się kradzieży pieniędzy w celu zdobycia narkotyków, jednocze-
śnie stara się maskować swój problem przed innymi i przed sobą, 
wynajdując różne powody tłumaczące jej postępowanie. Staje się 
coraz bardziej rozdrażniona i wybuchowa. Zrywa stare znajomości 
i nawiązuje nowe. 

Sytuacja, w której stan odurzenia staje się 
celem nadrzędnym, należy już do zaawanso-
wanego etapu w rozwoju uzależnienia. Oso-
ba uzależniona przestaje ukrywać swój pro-
blem. Z powodu wzrostu tolerancji, zwiększa 
częstotliwość przyjmowania substancji lub 
przyjmuje coraz silniejsze. Aktywność uza-
leżnionej osoby coraz bardziej koncentruje 
się wokół zdobywania narkotyku, gdyż jego 
brak w organizmie zaczyna już skutkować 
doznawaniem bólu fizycznego i bardzo złego 
samopoczucia psychicznego. Z kolei sytuacja, 
gdy stan odurzenia staje się normą stanowi 
najgłębsze stadium uzależnienia. Osoba przyjmuje środek, aby 
móc normalnie funkcjonować. Stany euforyczne osiągalne są je-
dynie po przyjęciu niebezpiecznie dużej dawki, dlatego często 
dochodzi do przedawkowania środka. Stan zdrowia ulega szyb-
kiemu pogorszeniu, co przeważnie w konsekwencji prowadzi do 
śmierci.

Opisane cechy poszczególnych faz obu postaci uzależnień można 
podzielić ze względu na ich cechy wspólne, należące do objawów 
nieswoistych uzależnień84 oraz ze względu na ich cechy charakte-
rystyczne, należące do objawów swoistych uzależnień85. Objawy 
swoiste natomiast to sposób rozwoju tolerancji, która w przypad-
ku uzależnienia od narkotyków ciągle wzrasta, zaś w przypadku 
uzależnienia alkoholowego, najpierw wzrasta, a następnie bardzo 
maleje, oraz konsekwencje zdrowotne nadużywania substancji.  

83  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, s. 183.
84  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 160.
85  Tamże.

Zdrowie określane jest  jako 
dobrostan, niezbędny dla 
właściwego funkcjonowania 
człowieka. Ma ono ściśle 
wyznaczone parametry (np. 
temperatura ciała), jak 
i trudniej mierzalne (zdrowie 
psychiczne, warunki do wzra-
stania w zdrowiu, opieka 
zdrowotna).
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Dotyczą one zdrowia fi zycznego, zaburzeń osobowości, zaburzeń 
psychicznych i chorób psychicznych. Swoiste objawy zażywania 
i skutki uzależnienia narkotykowego bliżej zostały przedstawione 
w kolejnej tabeli. 

Tab. 10. Swoiste objawy zażywania i skutki uzależnienia narkotykowego86

Typ narkoty-
ków

Możliwe objawy 
zażywania

Skutki
przedawkowania

Objawy zespołu 
abstynencyj-
nego

Opiaty: 
opium, morfi na, 
kodeina, hero-
ina, metadon 
i in.

euforia, ospałość, 
zwolnione oddy-
chanie, zwężenie 
źrenic, wymioty

powolny i płytki 
oddech, lepka 
skóra, drgawki, 
głęboki sen, za-
mroczenie, możli-
wość śmierci

„wodniste” oczy, 
wysięk z nosa, 
ziewanie, utrata 
apetytu, iry-
tacja, drżenie, 
uczucie strachu, 
dreszcze, poty, 
skurcze mięśni, 
wymioty

Środki uspoka-
jające:
barbituriany, 
wodzian chlor-
ku, glutetimid, 
metakwalon 
i in.

zaburzenia mowy 
i orientacji, za-
chowanie jak po 
upojeniu alkoho-
lowym

płytki oddech, 
zimna 
i lepka skóra, roz-
szerzone źrenice, 
słabe i szybkie 
tętno, zamro-
czenie, możliwa 
śmierć

lęk, bezsenność, 
drżenie, maja-
czenie, drgawki, 
możliwa śmierć

Środki pobu-
dzające:
kokaina, amfe-
tamina, fenme-
trazyna, mety-
lofenidyn 
i in.

wzrost czujności, 
podniecenie, eu-
foria, rozszerzo-
ne źrenice, przy-
spieszone tętno, 
wzrost ciśnienia 
krwi, bezsenność, 
utrata apetytu

nadruchliwość, 
wzrost tempera-
tury ciała, halucy-
nacje, możliwość 
śmierci

apatia, ciągła 
ospałość, iry-
tacja, depresja, 
zaburzenia 
orientacji

Halucynogeny:
LSD, meskali-
na, psylocybi-
na, MDA, PCP

złudzenia, uro-
jenia (za wy-
jątkiem MDA), 
ograniczona 
percepcja czasu 
i przestrzeni

epizody dłuższej, 
intensywnej „po-
dróży”, psychoza, 
możliwa śmierć

nie zanotowano

Konopie:
marihuana, 
haszysz, olej
haszyszu

euforia, rozluź-
nienie, wzrost 
apetytu, zdezo-
rientowane za-
chowanie

zmęczenie, pa-
ranoja, możliwa 
psychoza

bezsenność, 
brak aktywno-
ści, obniżenie 
apetytu zależne 
od jednostki

86  Na podst.: C. Cekiera, Toksykomania, s. 70–71.
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Już dawno zauważono, że uzależnienie jest zniewoleniem czło-
wieka, jego całej istoty, czyli organizmu, psychiki oraz duchowego 
wymiaru funkcjonowania. Uzależniony nie zażywa środka z powo-
du chęci, mimo iż tak mu się wydaje. Ta właśnie ułuda jest powo-
dem tego, że osoba nie szuka pomocy, żyjąc w zakłamaniu przede 
wszystkim przed samym sobą. Jeżeli uzależniony 
zauważy, iż „coś jest nie tak”, najpierw dostrzegą 
to jego bliscy, a co gorsza, dotkliwie odczują kon-
sekwencje jego nałogu.
Życie uzależnionego, który znajduje się w za-

awansowanej fazie nałogu, jest skoncentrowane 
wokół zdobywania substancji, co sukcesywnie 
wyniszcza organizm i psychikę danej osoby. Za-
nim jednak taka osoba „wykończy” się, wynisz-
czy najpierw, najczęściej psychicznie, swoich 
bliskich. 

1.4. Zdrowie a substancje psychoaktywne

W kolejnych rozdziałach postaramy się jak najdokładniej ukazać 
wpływ narkotyków na zdrowie człowieka. W poniższym punkcie po-
dejmujemy natomiast problem zdrowia, jako stanu niezbędnego dla 
prawidłowego rozwoju. 

Nie ulega wątpliwości, że przy analizowaniu problemów narko-
manii kluczowym punktem odniesienia jest zdrowie – tak w wymia-
rze indywidualnym (pojedynczego człowieka), jak i społecznym (nie-
bezpieczeństwo rozszerzania się chorób, koszty społeczne leczenia, 
zagrożenia dla normalnego funkcjonowania grup społecznych).

Omawiając wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie czło-
wieka, konieczne jest precyzyjne określenie: co 
to jest zdrowie? Odpowiedź  jest o tyle trudna, 
że –  na przestrzeni lat – zmieniało się podejście 
do zdrowia. O ile Hipokrates nauczał, że zdro-
wie to dowód osiągnięcia przez nas stanu harmo-
nii – zarówno wewnętrznej, jak i z zewnętrznym 
środowiskiem –  podkreślając  ścisły związek po-
między ciałem człowieka i jego duszą, o tyle, od 
czasów Kartezjusza,  coraz częściej oddzielano 
sferę ciała (soma) i umysłu (psyche). Grecki fi -
lozof i lekarz Galen mówił o zdrowiu jako o sta-
nie idealnej równowagi i harmonii organizmu.

Zdrowie jest to stan dobrego 
samopoczucia (well-being), 
które dotyczy fi zycznego, 
psychicznego i społecznego 
wymiaru życia. Zdrowie jest 
pełnią fi zycznego, psychiczne-
go, społecznego i kulturowe-
go dobrostanu jednostki.

Zgodnie z defi nicją zapropo-
nowaną  przez WHO: Zdro-
wie to nie tylko brak choroby 
lub niepełnosprawności, lecz 
stan dobrego samopoczucia 
fi zycznego, psychicznego 
społecznego. Rozróżniamy 
przy tym kilka rodzajów 
zdrowia: fi zyczne, psychiczne 
i społeczne. 
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Współczesna nauka wypracowała wiele poglądów i wynikają-
cych z nich defi nicji dotyczących rozumienia zdrowia. Wielość 
poglądów, koncepcji i defi nicji nie doprowadziła do wyjaśnienia 
wszystkich kwestii stawianych przez przedstawicieli nauk me-
dycznych i społecznych.  O ile medycyna postrzega zdrowie głów-
nie w kategoriach somatycznych,  to nauki humanistyczne widzą 
je znacznie szerzej. 

Jedną z pierwszych prób pełniejszego ujęcia 
kwestii zdrowia jest koncepcja Terry’ego Parso-
na, który określił je jako zdolność człowieka do 
pełnienia ról i zadań społecznych, takich jak np.: 
mąż, student, pracownik, uczeń. Wielkim doko-
naniem Parsona jest ujęcie zdrowia w katego-
riach szerszych niż somatyczne,  czyli zauważe-
nie, że jest to niezwykle  istotny element, wpły-
wający na funkcjonowanie systemu społecznego. 
Co prawda Parson widział specyfi cznie człowie-
ka chorego (chory według niego to przykład de-
wiacji, zachęta społeczna do czasowego zawie-
szenia swoich obowiązków społecznych87), nie-
mniej jednak jego analizy pozwoliły na szerszą 
ocenę relacji: zdrowie – choroba. W wyniku jego 
badań zaczęto m.in. zwracać uwagę, że choroba 
jest jednym z przejawów dewiacji (biologicznej 
i społecznej). Taki pogląd podzielał m.in. Eliot 
Freidson, podkreślając, iż dewiacja biologiczna 
jest rozpoznawalna przez lekarzy i jest zjawi-
skiem obiektywnym (da się ująć w określonych 
kategoriach, ramach, wyznacznikach), natomiast 
dewiacja społeczna ma odmienny charakter, bo-

wiem wpływa  i modyfi kuje zachowania dużych zbiorowości (pro-
blem ten potraktujemy szerzej przy omawianiu narkomanii jako 
przejawu patologii społecznej). 

Jeszcze inny wymiar zdrowia dostrzegamy w dorobku nauko-
wym Willa McDermotta. Jego teoria jest wynikiem krytycznego 
spojrzenia na defi nicję zdrowia, opracowaną przez Światową Or-
ganizację Zdrowia. McDermott widzi ten problem tak: zdrowie 
jest pojęciem względnym, charakteryzującym stopień, z jakim 
poszczególna jednostka, w warunkach określonych przez czynniki 
genetyczne oraz jej środowisko fi zyczne i kulturowe, może skutecz-

87  M. Sokołowska, Poznawcza i społeczna tożsamość socjologii medycyny, 
„Studia socjologiczne” 1989, nr 3.

Narkomania jest chorobą 
w wymiarze somatycznym 

i psychicznym, chorobą o róż-
nym przebiegu, zależnym 

od stosowanych substancji, 
czasu zażywania oraz wielko-
ści przyjmowanej dawki. Jest 

chorobą uleczalną, ale nie 
wyleczalną.

Podstawowym warunkiem 
uzyskania pozytywnych wy-

ników w leczeniu narkomanii 
jest poddanie się całemu 

procesowi leczenia i terapii.
Nie ma możliwości wy-

leczenia się z narkomanii 
w „warunkach domowych”, 

konieczna jest interwencja 
medyczna lub/i psycholo-

giczna.
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nie działać88. To ujęcie uwzględnia różnorodne czynniki kształtu-
jące zdrowie. W tym kierunku poszedł też Jerzy Aleksandrowicz, 
który uważa zdrowie za subiektywne poczucie sprawności fi zycz-
nej, psychicznej, społecznej oraz prawidłowe relacje między tymi 
trzema parametrami89. Ale czy zdrowie może być poczuciem su-
biektywnym? Wydaje się, że – pomimo pewnej kontrowersyjności 
tej tezy – tak jest w rzeczywistości, bowiem zdrowie jest dostrze-
gane nie tylko w kategorii osobistej, lecz także w perspektywie 
kulturowej. Stąd to, co my w Polsce uznajemy za  warunki nie-
zbędne dla zdrowego trybu życia, w innych kulturach może mieć 
odmienną ocenę. 

 Zdrowie możemy rozumieć jako pewien stan sił, które człowiek 
wykorzystuje w różnych wymiarach swojego życia. Jeśli jest to za-
sób, to znaczy, że ma swój określony poziom, granice, które uzna-
my z optymalne, minimalne, nieprzekraczalne. Tym samym mamy 
wpływ na jego kształt i jakość. Inaczej mówiąc – człowiek jest w sta-
nie wpływać na stan swojego zdrowia. Obniżanie i pogarszanie się 
jakości tych zasobów może nastąpić z powodu: niezdrowego trybu 
życia, uszkodzeń  fi zycznych, przekroczenia barier wydolności or-
ganizmu oraz używania i nadużywania alkoholu, narkotyków, tyto-
niu, jedzenia90.

Jak zauważa wielu badaczy, zdrowie jest dynamicznym proce-
sem, który, z jednej strony, polega na równoważeniu potrzeb czło-
wieka, z drugiej – wymaga odpowiedniego otoczenia. W ujęciu holi-
stycznym wpływ substancji psychoaktywnych na  człowieka należy 
zatem rozpatrywać nie tylko w kategorii zaburzonego funkcjono-
wania pewnych narządów, ale i szeroko rozumianego zdrowia psy-
chicznego i społecznego. 

Pod koniec XX wieku, w analizie zjawisk i problemów społecz-
nych, zaczęto powracać do – mającego swoje korzenie w starożytno-
ści – modelu holistycznego.  Zgromadzono wiele dowodów na istnie-
nie silnego związku pomiędzy ciałem i psychiką człowieka, co spo-
wodowało rozwój medycyny psychosomatycznej. We współczesnych 
programach włącza się do tego modelu również środowisko oraz 
poziom społecznego funkcjonowania człowieka; zdrowie ujmowane 

88  W. McDermott, Czynniki demografi czne, kulturowe i ekonomiczne a stu-
dia rozwoju medycyny, w: E. Kilbourne, Ekologia człowieka i zdrowie publicz-
ne, red. W. Smillie, PZWL, Warszawa 1973, s. 7. 

89  J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechna, Warsza-
wa 1988, s. 19.

90  Zob. V. Koprowicz, Zdrowie i jego społeczne odniesienia, w: Zdrowie 
i jego ochrona, red. tenże, SGH, Warszawa 2006, s. 25 i nast.
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jest jako proces, człowiek zaś nie jest w nim istotą bierną, ale staje 
się za nie odpowiedzialny poprzez podejmowanie  różnych działań 
w celu promocji zdrowia, jego ochrony oraz – w przypadku choroby – 
uczestniczy w procesie leczenia, zwiększając jego skuteczność. 

Dla zrozumienia relacji: zdrowie – choroba 
duże znaczenie ma psychiczny  wymiar tego pro-
blemu. Wpływem psychiki na ciało nie zajmowa-
no się aż do początków XX wieku. Po akceptacji  
tego podziału w XX wieku,  przyjęto – w naukach 
o zdrowiu i chorobie – model biomedyczny91. 
W jego ujęciu, w stanie zdrowia organizm funk-
cjonuje prawidłowo i nie występują żadne dys-

funkcje biologiczne.  Zdrowy człowiek nie wymaga opieki specjalisty 
i interwencji zewnętrznej. Osoba może być albo zdrowa, albo chora. 
Stany te są oddzielnymi kategoriami. Na przebieg choroby ma wpływ 
specjalista (lekarz), zaś pacjent nie ma takiej możliwości – ma na-
tomiast na powstanie i rozwój warunków, które będą prowadziły do 
zachowania zdrowia, a tym samym do ochrony przed chorobą.

Zdrowie fi zyczne rozumiane będzie w niniejszej pracy jako pra-
widłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego narządów 
i układów. Z kolei zdrowie psychiczne ujmowane jest różnorodnie. 
Obecnie nie istnieje jedna,  interdyscyplinarna defi nicja zdrowia 
psychicznego, dlatego, w dalszej części książki, będziemy posłu-
giwać się defi nicją zdrowia psychicznego, zaproponowaną przez 
WHO, w której połączono zdrowie umysłowe i emocjonalne. Zdro-
wie umysłowe jest niczym innym, jak zdolnością do jasnego, logicz-
nego myślenia, natomiast zdrowie emocjonalne – to umiejętność 
rozpoznawania uczuć (lęku, radości, żalu, gniewu) i wyrażania ich 
w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, na-
pięciami, lękiem. Zdrowie społeczne rozumiane jest jako zdolność 
utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, natomiast 
zdrowie duchowe jest związane z wierzeniami, praktykami religij-
nymi lub osobistym „credo”, przyjętymi indywidualnie lub grupo-
wo zasadami zachowań i sposobami utrzymywania wewnętrznego 
spokoju92. 

Podsumowując rozważania na temat zdrowia, można wskazać na 
dwa zasadnicze zagrożenia, jakie wywołuje – w aspekcie zdrowot-
nym – niekontrolowane przyjmowanie narkotyków przez człowieka.

91  H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, s. 46–47.
92  Zob.: Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie, red. B. Woynarowska, 

Warszawa 1995, s. 14–15.

Organizm człowieka reaguje 
na substancje narkotyczne 

w sposób osobniczy. Ta sama 
dawka może wywołać inne 
reakcje u innego człowieka.
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Rys. 7. Zdrowotne konsekwencje narkomanii 

Wskazanie na zależności, jakie występują pomiędzy zdrowiem 
a przyjmowaniem (zażywaniem, nadużywaniem) substancji psycho-
aktywnych, jest problemem złożonym. Przede wszystkim należy za-
uważyć, że chociaż mamy coraz szerszą wiedzę o negatywnych skut-
kach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, skala zagrożeń ule-
ga poszerzeniu. Złożoność problemu wynika także z indywidualnych 
predyspozycji człowieka na działanie poszczególnych substancji, jak 
również z innych reakcji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jeszcze 
innym, niezwykle istotnym problemem jest (patrz: polioksykomania) 
łączenie różnych substancji psychoaktywnych (alkohol i leki nasenne, 
alkohol i leki uspokajające, alkohol i narkotyki) oraz substancji psy-
choaktywnych z innymi substancjami (alkohol i napoje energetyzują-
ce, narkotyki pobudzające i napoje energetyzujące, sterydy anabolicz-
ne i narkotyki pobudzające). Problemy powyższe ukazują też zmiany 
w samym zjawisku narkomanii, co prezentuje kolejny rysunek. 

Rys. 8. Obserwowane w ostatnich latach zmiany w kontaktach człowieka 
z substancjami psychoaktywnymi

• prawne ograniczanie używania substancji psychoaktywnych w miejscach 
publicznych (np. tytoniu)

• lepsza edukacja i profi laktyka
• coraz pełniejsza wiedza o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych
• powszechny dostęp do testów
• pierwsze pozytywne zmiany w ograniczaniu narkomanii wśród dzieci 

i młodzieży
• poszerzenie bazy leczniczej i terapeutycznej
• rozwój politoksykomanii
• wzrost liczby i rodzajów środków psychoaktywnych
• silny związek dystrybucji tych środków z przestępczością zorganizowaną
• destygmatyzacja części środków psychoaktywnych
• malejący wiek eksperymentów i masowego zażywania narkotyków
• rozszerzanie się paranarkomanii (środki stymulujące i energetyzujące)
• interakcje narkotyki – inne patologie społeczne

WOBEC SIEBIE: rozwój chorób somatycznych 
i psychicznych, prowadzący nawet do śmierci

WOBEC INNYCH OSÓB: zachowania ryzykowne, 
np. zakażenie chorobami, zagrożenie fi zyczne 
(poprzez niekontrolowane zachowania) oraz 
psychiczne  (w tym syndrom współuzależnienia)
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Jak widać z powyższego zestawienia, mamy do czynienia z szere-
giem negatywnych czynników, wśród których na szczególną uwagę 
zasługują dwa: malejący wiek pierwszego kontaktu z narkotykami 
i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz ujawnianie, w każ-
dym roku, nowej grupy substancji używanych do odurzania się. 
O ile jeszcze 10 lat temu  dominowały w Polsce substancje rodzime 
– głównie amfetamina i środki wziewne oraz substancje pochodze-
nia roślinnego, o tyle obecnie mamy do czynienia z (co najmniej) 
trzydziestoma różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, 
przyjmowanymi w celu wprowadzenia się w  nienaturalne stany 
psychiczne. Problemy te będę poruszane w dalszej części pracy.

1.5. Konsekwencje przyjmowania substancji 
psychoaktywnych

Jedną z konsekwencji przyjmowania substancji psychoaktyw-
nych przez człowieka jest rozwój zespołu uzależnienia. Należy jed-
nak pamiętać, że toksykomania (używanie substancji psychoaktyw-
nych) prowadzi również do szeregu problemów zdrowotnych, spo-
łecznych, moralnych i ekonomicznych. Obecnie np. picie alkoholu 
czy palenie tytoniu jest, obok wysokiego ciśnienia krwi, uznawane 
za główną przyczynę przedwczesnej śmierci ludzi w krajach wyso-
korozwiniętych i rozwijających się93. Spożywanie alkoholu jest rów-
nież głównym czynnikiem wykluczenia społecznego, istotną rolę 
odgrywa w tym uzależnienie od alkoholu. Na przykładzie alkoholu 
widać wyraźnie, że przyjmowanie substancji psychoaktywnych po-
woduje również ogromne straty ekonomiczne. Z powodu picia al-
koholu i szkód z tego powodu wynikających państwa należące do 
Unii Europejskiej tracą łącznie około 2–3% produktu krajowego 
brutto, co daje rocznie ok. 125 miliardów euro. Z kolei palenie ty-
toniu powoduje straty ekonomiczne (jako skutek kosztów leczenia) 
wyższe niż zyski, jakie przynosi opodatkowanie papierosów. Osoby 
znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych  częściej 
są sprawcami wypadków samochodowych, zachowań agresywnych. 
Ponadto różnych konsekwencji zdrowotnych doświadczają dzieci 
i rodziny osób uzależnionych lub nadużywających substancji psy-
choaktywnych.  Z problemem uzależnienia ściśle powiązany jest 
zespół współuzależnienia. 

93  J. Mikuła, Rozwiązywanie problemów alkoholowych w świetle dokumen-
tów europejskich, „Świat Problemów” 2006, t. 1, nr 14, s. 4–13. 
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Wśród szkód zdrowotnych spowodowanych 
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych  
można wyróżnić94: 
 uzależnienia;
 zaburzenia psychiczne (psychozy, stany de-

presyjne i lękowe);
 pogorszenie stanu fi zycznego, uszkodzenia 

narządów wewnętrznych (wątroby, nerek, 
układu krwiotwórczego i innych);
 śmiertelne przedawkowania i zatrucia;
 infekcje wirusowe i bakteryjne;
 obniżenie zdolności (a nawet niezdolność) 

ośrodkowego układu nerwowego (OUN) do 
oceny sytuacji zewnętrznej prowadzące do 
powstawania zagrożeń zdrowia i życia. 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym zagrożeniom.

Uzależnienie
Uzależnienie jest jedną z konsekwencji zdrowotnych używania 

substancji psychoaktywnych. Jednak należy pamiętać, że człowiek 
może uzależnić się nie tylko od środków psychoaktywnych, takich 
jak alkohol, tytoń oraz narkotyki, lecz również od pewnych czynności 
i gratyfi kacji (praca, przebywanie w sieci, hazard, kontakty z prosty-
tutką, wizualizacja). Mamy także do czynienia z różnymi poziomami 
uzależnienia oraz zjawiskiem, które medycyna określa jako osobni-
czą reakcję człowieka na określoną substancję psychoaktywną. Stan 
ten wyjaśnia m.in., dlaczego niektóre osoby uzależniają się szybciej 
i mają większe problemy z wyjściem z uzależnienia. Zagadnienia do-
tyczące uzależnienia będą omówione w dalszej części tej pracy.

Zaburzenia psychiczne
Przyjmowanie substancji psychoaktywnych może prowadzić nie 

tylko do poważnych szkód somatycznych, lecz również psychicznych. 
U osób, które przyjęły nawet kilkakrotnie, oraz uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych może dojść do różnych zaburzeń psychicz-
nych i zaburzeń zachowania. Wśród zaburzeń psychicznych spowodo-
wanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych możemy wyróż-
nić także te, które są następstwem aktualnie trwającej intoksykacji, 
oraz te, które są spowodowane uszkodzeniem pewnych struktur mózgu 

94  K. Ostaszewski, Skuteczność profi laktyki używania substancji psychoak-
tywnych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003, s. 67–74.

Z badań naukowych przepro-
wadzanych w Polsce wynika, 
że grupami wiekowymi, 
gdzie najszybciej rozwijają 
się uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, są: mło-
dzież w wieku adolescencji 
(15–17 lat) oraz osoby w 
średnim wieku 30–45 lat 
(bezrobotni lub pracujący pod 
dużym obciążeniem psychofi -
zycznym).
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w wyniku ich przyjmowania. Podkreślmy w tym miejscu pojawienie 
się na rynku wielu nowych substancji psychoaktywnych, w tym pocho-
dzenia roślinnego, których wpływ na psychikę nie jest w pełni zbadany, 
choć wiemy, że wywołują one bardzo niebezpieczne reakcje95.

Międzynarodowa klasyfi kacja chorób ICD-1096 wyróżnia liczne 
zaburzenia psychiczne oraz zachowania spowodowane przyjmowa-
niem takich substancji, co prezentujemy na poniższym rysunku.

Rys. 9. Zaburzenia psychiczne oraz spowodowane przyjmowaniem sub-
stancji wg ICD-10

Zaburzenia psychiczne jako skutek przyjmowania:
• alkoholu
• opioidów
• przetworów konopi indyjskich
• leków i substancji o działaniu uspokajającym i nasennym
• kokainy
• innych niż kokaina substancji pobudzających
• substancji halucynogennych
• tytoniu
• lotnych rozpuszczalników kilku różnych substancji psychoaktywnych lub 

substancji innych niż wyżej wymienione

Według powyższej klasyfi kacji oraz klasyfi kacji DSM-IV97 zabu-
rzenia spowodowane używaniem poszczególnych substancji psy-
choaktywnych można podzielić na trzy grupy:
 zaburzenia psychiczne wynikające z ostrej intoksykacji,
 zaburzenia psychiczne wynikające z przewlekłego używania substancji,
 zaburzenia psychiczne wynikające z uzależnienia od substancji psy-

choaktywnych. 

Z komunikatu przygotowanego przez z Instytut Psychiatrii i Neu-
rologii w Warszawie na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń za-
chowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych 
innych niż alkohol i tytoń wynika, że najczęściej przyczyną tych sta-
nów w Polsce (2003, 2007) było przyjmowanie opiatów (23%), amfe-

95  Zob. K. Jędrzejko, Rośliny psychoaktywne – narkotyczne i halucynogen-
ne, prezentacja multimedialna, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2009.

96  Światowa Organizacja Zdrowia, Klasyfi kacja zaburzeń psychicznych 
i zaburzeń zachowania wg ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Uniwer-
syteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków–Warszawa 2000.

97  American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disordes (DSM-IV), wyd. IV, Wshington DC 1994.
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taminy (9%) i leków uspokajających (10%)98. Jednak występowały 
one również po zażyciu innych środków. Dosyć dużą grupę stanowi-
li pacjenci, u których trudno jest ustalić jedną przyczynę, ponieważ 
używali oni więcej niż jednej substancji. Z wyżej wspomnianego ko-
munikatu wynika, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób, które 
zostały przyjęte do lecznictwa stacjonarnego z powodu różnych za-
burzeń zdrowia psychicznego, szczególnie dotyczyło to osób, które 
zgłaszały się tam po raz pierwszy. O ile w latach 1994–1996 odsetek 
pacjentów pierwszorazowych utrzymywał się na stałym poziomie 
41–42%, to w 1998 roku wynosił on 51%, a w 2003 roku – już 57%. 
Przedstawione w komunikacie trendy używania poszczególnych 
substancji psychoaktywnych wskazują, że wśród substancji niele-
galnych coraz większego znaczenia nabierają takie środki, jak am-
fetamina i przetwory konopi, a wśród legalnych – leki uspokajające 
i nasenne. W 2007 roku do placówek opieki stacjonarnej zgłosiło się  
ponad 13 tys. osób, natomiast z powodu przedawkowania zmarło 
241 osób99.

Tab. 11. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 2000–2006 z po-
wodu używania substancji psychoaktywnych (ICD X: F11–F16, F18, F19) 
z podziałem na płeć

 Liczba 
osób

Wskaźnik na
100 tys.

mieszkań-
ców

Mężczyźni Kobiety

N % N %

2000 8590 22,2 6702 78 1888 22
2001 9096 23,5 7006 77 2090 23
2002 11915 31,2 8633 76,8 2608 23,2
2003 11778 30,8 8952 76 2826 24
2004 12836 33,6 9808 76,4 3028 23,6
2005 13320 34,9 10181 76,4 3139 23,6
2006 13450 35,1 bd bd bd bd

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Problemy ze zdrowiem psychicznym u osób uzależnionych  mogą 
przejawiać się w upośledzeniu funkcji poznawczych, takich jak 
zapamiętywanie nowych informacji, osłabienie zdolności koncen-

98  J. Sierosławski, Narkomania w Polsce w 2003 roku, w 2007 roku, Instytut 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, http://www.narkomania.gov.pl/epidemio-
logia.htm.

99  Źródło: Komenda Główna Policji.
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tracji oraz  wykonywania zadań wymagających 
koordynacji wzrokowo-ruchowej100. Po środkach 
stymulujących, takich jak amfetamina, pojawić 
się może nadwrażliwość na bodźce odbierane 
ze środowiska, wzmożona aktywność, która ma 
nieprzemyślany i niecelowy charakter. Zaburze-
nia dotyczą również sfery emocjonalnej. U osób 
przyjmujących substancje psychoaktywne mogą 
pojawić się gwałtowne zmiany nastrojów, stany 
lękowe, depresyjne, czasem nawet z tendencjami 
samobójczymi, stany maniakalne. Przyjmowanie 

substancji psychoaktywnych łączy się często z zaburzeniami osobo-
wości. Jednak na dzień dzisiejszy wyniki badań naukowych wska-
zują, że zaburzenia osobowości mogą być zarówno przyczyną, jak 
i skutkiem przyjmowania przez ludzi substancji psychoaktywnych. 
Obecnie wiemy, że nie istnieje osobowość, którą można by nazwać 
„przednałogową”, jednak pewne czynniki osobowościowe, takie 
jak neurotyczność, impulsywność, ekstrawersja, przy niewydol-
nym wychowawczo środowisku rodzinnym, mogą zwiększać ryzy-
ko przyjmowania substancji psychoaktywnych101. Z drugiej strony 
przyjmowanie substancji psychoaktywnych może nasilać występo-
wanie tych czynników. 

Przyjmowanie środków psychoaktywnych może powodować za-
burzenia w funkcjonowaniu komórek nerwowych lub uszkodzenia 
w strukturze mózgu. Tak w zagranicznej, jak i w polskiej literaturze 
dosyć szczegółowo zostały opisane psychiczne następstwa naduży-
wania alkoholu102. U osób uzależnionych od alkoholu może dojść do 
przewlekłych halucynoz alkoholowych, w których dominują oma-
ny słuchowe. Do cech uzależnienia alkoholowego zalicza się także: 
paranoje alkoholowe, w których występują urojenia zdrady mał-
żeńskiej; zespół Wernickiego-Korsakowa przebiegający z uszko-
dzeniem układu limbicznego, konsekwencją czego jest utrata zdol-
ności zapamiętywania; u niektórych osób może dojść do powikłań 
w trakcie przebiegu zespołu abstynencyjnego objawiającego się 
majaczeniem alkoholowym (delirium tremens); w trakcie majacze-
nia dochodzi do silnie wyrażonych objawów wegetatywnych, któ-
rym towarzyszą objawy zaburzenia orientacji w czasie i przestrze-

100  I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, Narkotyki, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2004, s. 132–139. 

101  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, w: Psychologia kliniczna, 
red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 173.  

102  B. Habrat, Organizm w niebezpieczeństwie, PARPA, Warszawa 1995, s. 13–14.

Przewlekłe przyjmowanie 
substancji psychoaktywnych 
powoduje wzmożoną agre-

sywność, drażliwość, kłopoty 
kontrolowania własnych sta-
nów emocjonalnych. U osób 
uzależnionych dochodzi  do 

rozwoju mechanizmu nałogo-
wego regulowania uczuć.



61

Narkomania – wybrane pojęcia i defi nicje

ni, omamy, iluzje wzrokowe, słuchowe i czucia cielesnego (stan ten 
ze względu na dość wysoką śmiertelność wymaga hospitalizacji).  

Pogorszenie stanu fi zycznego, uszkodzenia narządów i układów
W medycznej klasyfi kacji wprowadzono termin używanie szko-

dliwe, które jest związane z powstawaniem szkód zdrowotnych 
somatycznych i/lub psychicznych u osób przyjmujących substan-
cje psychoaktywne103. Terminem tym posługujemy się, kiedy osoba 
przyjmująca środek nie jest uzależniona od substancji psychoak-
tywnej. Działanie substancji psychoaktywnej może być szkodliwe 
albo niepożądane dla zdrowia104. Efekt takiego działania może być 
odwracalny lub nieodwracalny. Jeśli efekt działania danej substan-
cji psychoaktywnej pozostaje lub nawet nasila się po zakończeniu 
jej przyjmowania, mówimy wtedy o  działaniu nieodwracalnym. 
Taki charakter mają m.in. uszkodzenia płodu, mutacje, nowotwory, 
marskość wątroby. 

Substancje wprowadzone do organizmu wykazują działanie 
miejscowe,  np. kokaina podawana w postaci inhalacji donosowych 
powoduje atrofi ę i zmiany nekrotyczne błony śluzowej, a nawet 
przegrody nosa105. Alkohol powoduje stany zapalne i uszkodzenia 
śluzówki żołądka. Narządami szczególnie narażonymi na działanie 
toksyczne substancji psychoaktywnych są wątroba, nerki i komórki 
układu nerwowego. W wątrobie dochodzi do detoksykacji substan-
cji psychoaktywnych. Jednak duże ich ilości przeciążają ten organ, 
co prowadzi do uszkodzeń. Wśród osób nadmiernie pijących alkohol 
od 15% do 30% zapada na marskość wątroby. Z kolei sięganie po 
rośliny psychoaktywne prowadzi do zaburzeń stanów świadomości, 
zatruć, a także – w przypadku przedawkowania – śmierci106.

Ponadto każda substancja wywołuje w organizmie często trudne 
do przewidzenia działania ogólnoustrojowe. 

Śmiertelne przedawkowanie
Jedną z konsekwencji używania narkotyków są śmiertelne 

przedawkowania. Związane są one głównie z użyciem opiatów, bar-
bituranów, a także niektórych narkotyków syntetycznych. W 2002 

103  Zob. M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii.
104   W. Semczuk, Czynniki wpływające na toksyczność  ksenobiotyków, w: 

Toksykologia współczesna, red. tenże, PZWL, Warszawa 2004, s. 38–52.
105   H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, red. wyd. 

polskiego M. Wielosz, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001, s. 604. 
106  Por. K. Jedrzejko, Rośliny psychoaktywne – halucynogenne i narkotyczne, 

w: „Farmacja regionu Północno-Wschodniego” 2008, t. 17, nr 1 (57), s. 43 i nast.
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roku w Polsce wskaźnik zgonów z powodu przedawkowania narko-
tyków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w wieku 15–64 lata 
wynosił 1,2107, jeszcze wyższy był ten wskaźnik jeśli odniesie się go 
do oszacowanej liczby osób używających narkotyki w sposób pro-
blemowy. Wskaźnik zgonów na 1000 problemowych użytkowników 
narkotyków wynosi w Polsce 6,2 (dla porównania wskaźnik zgonów 
w Polsce w 2004 roku wynosił 10,2). Śledzenie dynamiki liczby zgo-
nów z powodu przedawkowania narkotyków jest jednym z wskaźni-
ków epidemiologicznych śledzenia trendów rozwoju tego zjawiska. 
W ostatnich piętnastu latach  nastąpił prawie dwukrotny wzrost 
liczby osób, które zmarły po zażyciu środka psychoaktywnego.

Tab. 12. Zgony z powodu przedawkowania narkotyków

liczba osób wskaźnik na 100 tys. mieszkańców
2000 310 0,81
2001 294 0,77
2002 324 1,20
2003 277 0,73
2004 231 0,61
2005 290 0,76
2007 241 0,65

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Infekcje wirusowe i bakteryjne
Przyjmowanie substancji psychoaktywnych łączy się z występo-

waniem częstszych infekcji. Z jednej strony jest to związane z tym, 
że niektóre substancje wywierają działanie immunosupresyjne, np. 
opioidy108, z drugiej strony niewłaściwe odżywianie i brak higieny 
pogarszają funkcjonowanie już osłabionego układu odpornościo-
wego i zwiększają ryzyko infekcji. Często do podawania substan-
cji psychoaktywnych drogą dożylną używa się niesterylnych igieł 
i strzykawek, tak więc drobnoustroje dostają się bezpośrednio do 
krwi, z pominięciem różnych anatomicznych i komórkowych me-
chanizmów obronnych. Następnie  rozprowadzane po organizmie, 
są przyczyną stanów zapalnych różnych narządów. Ponadto osoby 
pod wpływem substancji psychoaktywnych częściej podejmują ry-

107  J. Sierosławski, Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niem-
czech, w: „Remedium”. Numer specjalny, listopad 2005, s. 4–8.

108  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 590. 
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zykowne zachowania seksualne, przez co zwiększa się u nich ryzyko 
zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

Rys. 10. Konsekwencje  rozwoju uzależnień od substancji psychoaktyw-
nych 

INDYWIDUALNE
rozwój chorób somatycznych i psychicznych, prowadzący 

do chorób przewlekłych i śmierci

SPOŁECZNE
Wysokie wskaźniki: 

zachorowalności na choroby, 
które mają bezpośredni 
lub pośredni związek 

z przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych; umieralności 

(zatrucia, wypadki); absencji 
w szkole i pracy; przestępczości

INTERPERSONALNE
zachowania ryzykowne, 

np. zakażenie chorobami; 
zagrożenie fi zyczne (poprzez 

niekontrolowane zachowania) 
oraz psychiczne (przemoc 

psychiczna); zaburzone relacje 
interpersonalne; rozwój 
u osób bliskich zespołu 

współuzależnienia
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Teorie uzależnień 
od substancji psychoaktywnych

Charakter i cele opracowania skłaniają autorów do podjęcia 
analizy teorii uzależnień w takim zakresie, jaki może być przy-
datny pedagogom. Zatem skupimy się na trzech zasadniczych 

nurtach opisu przyczyn rozwoju narkomanii – teoriach biologicz-
nych, psychologicznych i społecznych. Badacze tematu, w swoich 
teoriach uzależnień od substancji psychoaktywnych, starają się od-
powiedzieć na pytanie: jak to się dzieje, że pewne osoby zażywające 
dane substancje psychoaktywne w sposób kontrolowany w pewnym 
momencie lub na skutek pewnego procesu tracą tę kontrolę bezpow-
rotnie, a życie człowieka zaczyna być zdominowane przez nieodpartą 
chęć zażywania danego środka? Poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie: dlaczego tak się dzieje?, ma już ponad 100 lat, jednak dopiero 
w  połowie XX wieku pojawiły się pierwsze próby kompleksowego 
zdiagnozowania tego problemu. Wielki wkład w wyjaśnienie mecha-
nizmów utraty kontroli nad zażywaniem narkotyków przyniosły na-
uki medyczne i psychologia.

2.1. Biologiczne teorie uzależnień

Dla wyjaśnienia przyczyn powstawania uzależnienia autorzy 
teorii biologicznych koncentrują się na analizie czynników neurolo-
gicznych, genetycznych i fi zjologicznych. Zważywszy na charakter 
opracowania, skoncentrujemy się na wyjaśnieniu  biologicznego me-
chanizmu uzależnień, czyli tzw. ścieżki mózgowej, na którą składają 
się ścieżka dopaminowa i ścieżka serotoninowa. Według licznych 
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badań1 czynniki neurologiczne wyjaśniające me-
chanizm uzależnienia są wspólne dla wszystkich 
substancji uzależniających, zaś uzależnienie jest 
wynikiem zaburzenia funkcjonowania mózgu. 
Zaburzenie to powstaje na skutek przyjmowania 
danej substancji. Na skutek działania substancji 
psychoaktywnej zaburzone zostaje funkcjonowa-
nie układu nagrody, układu emocjonalnego i po-
znawczego2. Kluczową jednak rolę przypisuje 
się znaczeniu dopaminy, czyli neuroprzekaźni-
ka zwanego substancją przyjemności3,4. Działa-

nie dopaminy równoważy serotonina. Współcześnie uważa się, że 
tzw. ścieżka dopaminowa ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia 
wpływu narkotyku na ośrodkowy układ nerwowy. Wśród polskich 
autorów szerokie wyjaśnienie neuroanatomicznego podłoża uza-
leżnień znajdziemy u Grażyny Białej5. Ze względu na konieczność 
posługiwania się wysoce specjalistyczną terminologią, niezbędną 
do przedstawienia tego zagadnienia, w niniejszej pracy ukazujemy 
jedynie jego ogólny zarys. Lokalizacja dopaminy i serotoniny w mó-
zgu została zilustrowana na kolejnym rysunku.

Rys. 11. Dopamina i serotonina w mózgu6

1  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, Uniwersytet Warszaw-
ski, ISNS, Warszawa 1999, s. 21.

2  W. Kostowski, Uzależnienia, w: „Psychiatria” 2005, t. 2, nr 2, s. 61. 
3  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 19.
4  R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, Wydawnictwo G + J Gruner + 

Jahr Polska, Warszawa 2003, s. 137.
5  G. Biała, Farmakologiczne i molekularne aspekty uzależnień lekowych, 

Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin 2005, s. 10–11.
6  Por. R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 137 i 54–58.

Serotonina ogranicza 
przepływ informacji, 
jej wysoki poziom 
utrudnia sprawne 
myślenie, koncentrację, 
zapamiętywanie oraz 
procesy skojarzeniowe. 
Serotonina odpowiada 
za reakcję „mam to”.
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W kontekście teorii biologicznych, wyjaśniających mechanizm 
uzależnienia, kluczowym pojęciem jest termin uczenie asocjacyj-
ne, które opiera się na procesie skojarzeń. Uczenie to związane jest 
z procesami behawioralnymi, zachodzącymi w mózgu osoby uza-
leżnionej, w wyniku czego mamy do czynienia z utrwaleniem re-
akcji mającej na celu ponowny kontakt z bodźcami o pozytywnym 
znaczeniu dla organizmu7. Dla wyjaśnienia tych procesów autorzy 
teorii behawioralnych opierają się na mechanizmie pojawiających 
się w mózgu wzmocnień pozytywnych i negatywnych. Wyjaśnienie 
kluczowych, dla tych teorii, terminów zostało przedstawione w for-
mie grafi cznej na kolejnym rysunku.

Rys. 12. Kluczowe terminy w teoriach behawioralnych8

7  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 62.
8  Tamże, s. 62, 71.

Wzmocnienie pozytywne (nagradzające), czyli wzmacniające reakcje
o pozytywnym znaczeniu

Wzmocnienie negatywne, czyli bodźce, których organizm stara się 
uniknąć, ze względu na ich negatywny wpływ na organizm

Wtórne wzmocnienie warunkowe, inaczej sygnały lub bodźce 
pierwotnie obojętne, które na skutek ich skojarzenia z bodźcem 

bezwarunkowym (nagrodą) nabierają cech wzmacniających

Zachowanie motywacyjne (popędowe), czyli reakcje organizmu 
wyzwalane określonymi stanami wewnętrznymi lub bodźcami

Popędy apetytywne, czyli popędy, które nakierowują organizm 
na szukanie kontaktu z bodźcami o pozytywnym znaczeniu

Popędy awersyjne, czyli popędy, które nakierowują organizm 
na działania prowadzące do wyzwolenia się spod wpływu bodźca 

o negatywnym znaczeniu (awersyjnego)
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Wśród licznych teorii zaliczanych do tej gru-
py naszą uwagę zwróciły te opracowane przez: 
Gaetano Di Chiarę, Richarda L. Salomona, Geo-
rgea F. Kooba  (i współpracowników), Terryego 
E. Robinsona i Kenta C. Berridgea. Opisujemy 
je w zakresie, który może być przydatny obec-
nym i przyszłym pedagogom dla pełniejszego 
zrozumienia powstawania mechanizmu uzależ-
nienia. 

2.1.1.  Uzależnienie jako zaburzenie uczenia asocjacyjnego 
związanego z dopaminą – koncepcja Gaetano Di Chiary

Według Gaetano Di Chiary9 w mechanizmie 
prowadzącym do uzależnienia kluczową rolę od-
grywa dopomina, a dokładniej tzw. szlak dopa-
minowy10, biegnący od okolicy przedczołowej do 
jądra migdałowego. Chiara wyjaśnia, że dopomi-
na, na skutek zaktywizowania jej przez zażycie 
substancji uzależniającej, stymuluje organizm do 
ponownego jej zażywania. Zdaniem wielu współ-

czesnych badaczy11 dzieje się tak, ponieważ znaczna większość sub-
stancji psychoaktywnych aktywizuje umiejscowiony w mózgu ośro-
dek nagradzania, uważany za siedzibę emocji. Di Chiara odkrył, że 
wiele nadużywanych substancji naśladuje pobudzające właściwo-
ści naturalnych bodźców związanych z nagrodą, wywołując uwal-
nianie dopaminy w jądrze półleżącym przegrody12. Do substancji 
tych zalicza się np. środki psychostymulujące, kokainę, morfi nę lub 
amfetaminę, nikotynę, alkohol etylowy. Do środków tych nie zalicza 
się natomiast kofeiny13. 

Jak wynika z obecnej wiedzy medycznej, wysoki poziom dopaminy 
w mózgu umożliwia szybkie i sprawne myślenie, a także dobrą kon-
centrację. Najważniejszą jednak rolą dopaminy w mózgu jest uła-
twienie skojarzeń14. Tak więc substancje uzależniające mogą wywo-

9  Tamże, s. 71.
10  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 19. 
11  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, w: Psychologia kliniczna, 

t. 2, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 164
12  R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 132.
13  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 71; R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny 

mózg, s. 132.
14  Tamże, s. 138. 

Wszystkie substancje psycho-
aktywne podnoszą stężenie 

dopaminy w mózgu. Ich odsta-
wienie skutkuje gwałtownym 
spadkiem jej stężenia, co pro-
wadzi do realizacji zachowań 
(przyjęcie kolejnej dawki sub-
stancji), dzięki którym poziom 

ten ponownie wzrasta.

Według Di Chiary przyczyną 
uzależnienia może być nad-
mierna dominacja wtórnych 

wzmocnień warunkowych, po-
wstałych na skutek zażywania 

substancji. psychoaktywnej.
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ływać podobny skutek jak wzmocnienia pozytywne lub negatywne. 
Jest to także widoczne w ich działaniu na organizm człowieka, np. 
w poprawie nastroju (wzmocnienie pozytywne), redukcji negatyw-
nych uczuć, takich jak lęk (wzmocnienie negatywne)15. 

Przykładem działania substancji psychoak-
tywnych jako wzmocnienia negatywnego jest 
zażycie następnej dawki środka w celu zahamo-
wania lub uniknięcia objawów zespołu abstynen-
cyjnego. Jak wynika z badań Di Chiary, dopamina 
odgrywa także szczególną rolę w procesie aso-
cjacji bodźców pierwotnie obojętnych z bodźca-
mi wzmacniającymi (niekoniecznie nagradzają-
cymi)16. W wyniku wielu badań wykazano, iż na 
skutek pewnych pozytywnych stanów i reakcji 
wywołanych w mózgu dochodzi do gwałtownego 
wzrostu poziomu dopaminy, będącego skutkiem 
zażycia substancji psychoaktywnych. Co więcej, 
stany te zostają ponownie wywoływane w rezulta-
cie samego kontaktu z kontekstem sytuacyjnym, 
w którym pojawiały się wcześniej, np. nazwy 
konkretnego narkotyku wywołującego wcześniej 
u osoby go zażywającej pozytywne reakcje, reklamy papierosów czy 
piwa, kontakt ze środowiskiem konkretnych osób, lub nawet pewny-
mi miejscami kojarzącymi się z zażywaniem danych substancji. 

Zachowania „narkotyczne” nie wymagają przyjęcia substan-
cji psychoaktywnej. Mogą się pojawiać w sytuacji braku takiej 
substancji w organizmie (fl ash back) jako wynik określonego 
kontekstu sytuacyjnego, który osobie uzależnionej kojarzy się 
z sytuacją zażywania narkotyku.

Stąd dopaminę uważa się za przenośnik procesów motywacyj-
nych oraz uczenia asocjacyjnego. Uczenie to natomiast prowadzi 
do powstawania wzmocnień wtórnych, które potęgują amfetamina 
i inne środki stymulujące17, skutkujących pojawieniem się reakcji 
nawykowych18. 

Ważnym twierdzeniem omawianej tu teorii jest także to, że 
wytworzone reakcje organizmu, na nasilanie neuroprzekaźnic-

15  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 62.
16  Tamże, s. 65.
17  Tamże, s. 71.
18  Tamże.

Model procesów przeciw-
stawnych opiera się na zało-
żeniu, że używanie substancji 
prowadzących do zależności 
fi zycznej i psychicznej cha-
rakteryzuje się trzema wspól-
nymi cechami. Każda z tych 
substancji, wywołujących 
przyjemne stany psychiczne, 
z czasem jej nadużywania 
prowadzi do zjawiska to-
lerancji, a jej odstawienie 
skutkuje pojawieniem się 
objawów abstynencyjnych.
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twa dopaminergicznego za pomocą substancji psychoaktywnych, 
nie zanikają. W chwili kontaktu z bodźcem warunkowym w or-
ganizmie pojawia się specyfi czna reakcja łaknienia. R.A. Ruden 
i M. Byalick19 reakcję tę tłumaczą na przykładzie pojawiające-
go się u osoby uzależnionej, pragnienia zażywania alkoholu. Już 
samo pojawienie się tej reakcji skutkuje wzrostem stężenia do-
paminy w mózgu. W organizmie pojawia się wtedy nieodparta 
chęć zażycia określonej substancji. Zauważono, że po jej zażyciu 
stężenie dopaminy wzrasta, co powoduje dalsze pragnienie zaży-
wania środka. Reakcja ta charakteryzuje się niemożnością osią-
gnięcia stanu nasycenia daną substancją – osoba uzależniona nie 
potrafi  osiągnąć stanu, w którym miała by jej dość.  Ten stan 
nienasycenia jest także wynikiem niskich stężeń serotoniny. Rolą 
serotoniny jest m.in. zapobieganie rozwinięciu niepohamowanej 
reakcji na bodziec20. Jej stężenia (podobnie jak stężenia dopami-
ny) mogą zmniejszyć nasze hormony i doświadczenia, gdyż jądro 
półleżące przegrody staje się wtedy bardziej wrażliwe na wzor-
ce wywołujące zachowania uzależnieniowe21. Bardzo istotne jest 
także odkrycie, które stwierdza, iż powodem niskiego stężenia 
serotoniny jest m.in. stan przewlekłego, nawracającego i nie da-
jącego się uniknąć stresu22. 

Na skutek wytworzonego stanu nienasycenia uzależniony traci 
kontrolę nad swoimi zachowaniami, które, w wyniku żądzy danej 
substancji, stają się coraz bardziej skoncentrowane wokół jej zdo-
bywania.

2.1.2.  Model procesów przeciwstawnych Richarda L. 
Solomona i teoria allostazy Georgea F. Kooba 
i współpracowników

Model procesów przeciwstawnych Richarda L. Solomona23 
i teoria allostazy Georgea F. Kooba i współpracowników24 zostały 
opracowane na podstawie analizy cyklu zaburzeń, pojawiających 
się na skutek nadużywania substancji psychoaktywnych. Jej wy-
nikiem jest twierdzenie o kształtowaniu się u osoby uzależnionej 

19  R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 82.
20  Tamże, s. 56.
21  Tamże, s. 46.
22  Tamże, s. 56.
23  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 68–69.
24  Tamże, s. 69–70.
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modelu procesów przeciwstawnych25. Według 
niektórych badaczy26 w przypadku pewnych 
substancji, na skutek pojawiającego się zja-
wiska tolerancji, pierwotnie odczuwana przy-
jemność nie pojawia się już nigdy z tą samą 
intensywnością. Jednak osoba, mając w pa-
mięci pierwotne doznania, dąży do tego, aby je 
powtórzyć. Dobrze odzwierciedla to przypadek 
Toma: Pierwszy raz wziąłem amfetaminę, kie-
dy miałem szesnaście lat. [...] mój przyjaciel 
[...] powiedział któregoś razu „masz Tom, spró-
buj tego”. Więc spróbowałem. [...] Próbowałem 
wszystkiego, ale nic tak na mnie nie działało, 
jak ta pierwsza amfa27. Podobne reakcje opi-
sywała Grażyna: najlepszy był pierwszy raz. 
Później to się już nigdy nie powtórzyło, chociaż 
sięgałam po prawie wszystko. 

Według tego modelu w trakcie rozwoju uza-
leżnienia w układzie nerwowym rozwijają się 
procesy przeciwstawne do pierwotnego działa-
nia substancji psychoaktywnych na organizm. 
Procesy te służą do utrzymania stanu home-
ostazy w mózgu. Zasadniczą tezę tej teorii sta-
nowi stwierdzenie, iż: wszelkie stany afektyw-
ne związane z działaniem substancji uzależniających, takich jak 
heroina czy kokaina, [....] wywołują określone kontrreakcje [...], 
zmniejszające intensywność działającego bodźca28. Tak więc dana 
substancja psychoaktywna wywołuje w organizmie procesy, na 
skutek których organizm ten domaga się przyjęcia kolejnej dawki 
danej substancji.

Badania prowadzone m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
i Wielkiej Brytanii wskazują, że niektóre z tych procesów są widocz-
ne po odstawieniu długotrwale przyjmowanego środka. Procesy te 
bardzo trafnie obrazuje charakterystyka zespołu abstynencyjnego. 
Odstawienie środka skutkuje pojawieniem się przeciwstawnych 
stanów uczuciowych29, tj. stanów silnego lęku, a nawet paniki. Dłu-

25  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001, s. 66–69.

26  Tamże, s. 67.
27  R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 31.
28  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 69.
29  L. Cierpiałkowska, Alkoholizm, s. 67.

Według  Solomona substan-
cja psychoaktywna wywołuje 
w organizmie procesy biopsy-
chologi-czne, na skutek któ-
rych organizm ten domaga 
się przyjęcia kolejnej dawki 
a substancji.

Według Kooba uzależnienie 
jest zaburzeniem, prze-
kształcają-cym się w trakcie 
swojego rozwoju z naduży-
wania substancji w używanie 
niekontrolowane danego 
środka. Cechą tej drugiej fazy 
jest osobnicza niezdolność 
człowieka do samodzielnego 
przerwania zażywania sub-
stancji.
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gotrwałe zażywanie substancji uzależniających, poza doświadcza-
niem zmniejszonych stanów przyjemności, skutkuje także silniej-
szymi, negatywnymi stanami emocjonalnymi, które pojawiają się po 
ich odstawieniu. Autorzy tych badań zakładają, że omawiane pro-
cesy przeciwstawne mają związek z pojawiającymi się, na skutek 
przyjmowania substancji uzależniających, zmianami w procesach 
neuroprzekaźnictwa. Wśród tych zmian na szczególną uwagę zasłu-
guje ta, polegająca na zmniejszeniu poziomów dopaminy i seroto-
niny w mózgu. Spadek stężenia tych neuroprzekaźników wyjaśnia 
samonapędzający cykl dążący do podwyższenia tych stężeń. Z kolei 
autorzy teorii allostazy opierają swoją koncepcję uzależnienia na 
założeniu, że jest ono zaburzeniem przekształcającym się w trakcie 
swojego rozwoju z nadużywania substancji w używanie niekontro-
lowane danego środka.

Nadużywanie substancji początkowo charakteryzuje impulsyw-
ny sposób jej używania. Jednak w miarę rozwoju uzależnienia, im-
pulsywny charakter zażywania środka zastąpiony jest stanem kom-
pulsyjnego zaburzenia zachowania. Autorzy tej teorii wyjaśniają, że 
ponieważ w trakcie rozwoju uzależnienia następuje rozregulowanie 
układu nagrody, a podstawowym celem procesów fi zjologicznych 
jest dążenie do zachowania równowagi fi zjologicznej, czyli stanu 
homeostazy, więc zamiast tego stanu w organizmie powstaje nowy, 
sztucznie wytworzony tzw. stan allostazy. Allostaza, według nich, 
jest pozornym stanem równowagi oraz procesem utrzymującym 
stabilność układu nagrody w zmienionej formie30. Głównym zaś źró-
dłem powstałych zmian są te, następujące w  neuroprzekaźnictwie 
układu nagrody. W powstawaniu mechanizmu uzależnienia autorzy 
duże znaczenie nadają roli procesów przeciwstawnych, tłumacząc, 
że rolą tych procesów jest zapobieganie nadmiernemu stymulowa-
niu tego układu. 

W miarę przyjmowania substancji psychoaktywnych, wzmoc-
nienia pozytywne, wzmacniające subiektywnie pozytywne 
działanie środka, czyli np. wywoływane przez nie przyjem-
ne stany emocjonalne, zostają zastąpione przez wzmocnienia 
negatywne, mające na celu uniknięcie negatywnych stanów 
fi zycznych, a zwłaszcza psychicznych, będących skutkiem od-
stawienia środka.

30  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 69. 
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Procesy opisane w powyższej ramce przedstawiamy także w for-
mie grafi cznej na kolejnym rysunku.

Rys. 13. Procesy przeciwstawne w rozwoju uzależnienia31

Na podstawie wcześniej przedstawionych poglądów naukowych 
można postawić następującą tezę: osoba nadużywająca substancji 
psychoaktywnej przyjmuje ją, bowiem chce się poczuć lepiej, co 
z kolei powoduje powstanie mechanizmu zwrotnego – uzależniony 
przyjmuje tę substancję, bo musi to uczynić, aby uniknąć nieprzy-
jemnych doznań.

2.1.3.  Teoria „sensytyzacji zachęt” Terryego E. Robinsona 
 i Kenta C. Berridgea

Termin sensytyzacja bardzo rzadko pojawia 
się w opracowaniach pedagogicznych, często 
natomiast spotykamy go w publikacjach me-
dycznych. Określa się nim stopniowe narasta-
nie niektórych działań leków. W wyniku poja-
wienia się tego procesu (głównie o charakterze 
biologiczno-somatycznym) organizm staje się 
jakby coraz bardziej uwrażliwiony na nie. Sen-
sytyzacja pojawia się na skutek wielokrotnego, 
ale nie ciągłego zażywania substancji32. W tym 
względzie ma ona dokładnie odwrotny charak-
ter niż tolerancja, która rozwija się na skutek ciągłego przyjmo-
wania środka, a o której rozwoju świadczy konieczność przyjmo-
wania coraz większych dawek środka w celu uzyskania podobnego 
efektu co wcześniej.

31  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 68.
32  Tamże, s. 63.

Nadużywanie
Wzmocnienia 
pozytywne

Impulsywne 
zaburzenia 
zachowania

Uzależnienie Wzmocnienia 
negatywne

Kompulsyjne 
zaburzenia

Według teorii sensytyzacji 
człowiek z czasem dąży do 
kontaktu z substancją uzależ-
niającą, dlatego że jego mózg 
się do niej „przystosował”, 
zaś nie ze względu na su-
biektywną atrakcyjność danej 
substancji.
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Autorzy teorii „sensytyzacji zachęt” wyja-
śniają mechanizm kompulsyjnego dążenia do 
kontaktu ze środkiem uzależniającym33, mimo 
że środek ten nie jest subiektywnie coraz bar-
dziej „atrakcyjny” dla osoby go przyjmującej, 
a nawet „atrakcyjność” ta z czasem maleje. 
Według zasadniczej tezy tej teorii: w skutek 
sensytyzacji określonych układów neuronal-
nych, [...] leki w miarę podawania stają się co-
raz bardziej atrakcyjnym obiektem poszukiwa-

nia34. Robinson i Berridge wyjaśniają, że, na skutek zażywania 
substancji uzależniających następują: długotrwałe zmiany neu-
roadaptacyjne w organizacji funkcji mózgu. Zmiany te prowadzą 
do nadmiernej sensytyzacji układu nagrody35. Według omawia-
nej tu teorii: szczególnej sensytyzacji podlegają elementy ukła-
du nagrody związane nie z bezpośrednim, subiektywnie przyjem-
nym odczuciem nagrody, [...] lecz z uczuciem pożądania nagro-
dy36. W wyniku takich procesów mamy do czynienia z sytuacją, 
na skutek której: zachowanie uzależnieniowe wynika z adapta-
cji jądra półleżącego przegrody do przewlekłego przyjmowania 
danej substancji37. Adaptacja ta polega na tym, że wielokrotnie 
zażywana substancja psychoaktywna potęguje uwalnianie dopa-
miny w mózgu, a to sprawia, że dany środek staje się przez orga-
nizm „pożądany”38.

Poszukiwania przyczyn powstawania tego mechanizmu dopro-
wadziły do sformułowania istotnego wniosku – sensytyzacja jest 
w dużej mierze zależna od bodźców docierających z otoczenia i od 
mechanizmu uczenia, gdyż ujawnia się ona szczególnie w okoliczno-
ściach, które występowały przy wcześniejszym przyjmowaniu danej 
substancji39.

Celem podsumowania prezentowanych powyżej teorii behawio-
ralnych powstawania uzależnień od substancji psychoaktywnych 
prezentujemy grafi czne zobrazowanie na podstawie procesu po-
wstawania reakcji łaknienia (alkoholu).

33  Tamże, s. 66.
34  Tamże, s. 67.
35  Tamże, s. 66.
36  Tamże.
37  R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 131.
38  Tamże, s. 132.
39  W. Kostowski, Uzależnienia, s. 64.

Według Robinsona i Berrid-
ge’a wielokrotnie zażywana 
substancja psychoaktywna, 
potęguje uwalnianie dopa-

miny w mózgu, a to sprawia, 
że dany środek staje się przez 

organizm „pożądany”.
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Rys. 14. Alkoholowa reakcja łaknienia40

Jak wynika z badań osób uzależnionych, kształtowane w prze-
szłości skojarzenia powodują pojawiające się myśli o zażyciu sub-
stancji uzależniającej. Pragnienie jej pojawia się wówczas, jeżeli 
w mózgu nie ma stanu homeostazy (równowagi). Przyjęcie pierw-
szej dawki alkoholu motywuje do wypicia kolejnych, gdyż na skutek 
reakcji łaknienia nie pojawia się stan sytości. Tolerancja na alkohol 
wzrasta, co opóźnia wywołanie żądanego efektu, a po odstawieniu 
środka pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego. Tak wygląda 
nakręcająca się spirala nałogu. 

2.2.  Koncepcje genetyczno-behawioralne 

Badacze zajmujący się genetyką behawioralną analizują gene-
tyczne oraz środowiskowe czynniki wpływające na indywidualne 
różnice między ludźmi41. Czynniki środowiskowe zostały podzie-
lone na wspólne oraz nie dzielone z innymi osobami. Przykładem 
może być sytuacja rodzeństwa, które jest wychowywane przez tych 

40  Opracowanie własne na podst.: R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 83.
41  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 166.

pojawienie się wzorca 
warunkowego, np. widok pubu, 

charakterystycznej sytuacji, 
określonego człowieka

rozregulowany układ nagrody, 
niskie stężenia serotoniny  

i nadwrażliwe jądro półleżące 
przegrody

reakcja łaknienia (pojawiająca się 
żądza zażycia substancji)

przyjęcie dawki alkoholu

kontynuowanie picia alkoholu
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samych rodziców, a jednak każde z nich podlega innym, specyfi cz-
nym wpływom środowiskowym, kształtującym ich indywidualne 
doświadczenia. W badaniach autorów tych koncepcji dowiedziono, 
że na zachowania człowieka wpływa bardzo wiele różnych czyn-
ników, nawet jeśli wychowanie kilku osób odbywa się w pozornie 
podobnych warunkach. 

2.2.1.  Psychobiologiczna koncepcja osobowości 
Roberta C. Cloningera 

Badania Cloningera42 nad osobowością zo-
stały ukierunkowane na ustalenie związku mię-
dzy temperamentem a skłonnością do różnych 
przejawów patologii społecznej. Jak wiadomo, 
na osobowość składają się temperament oraz 
charakter. Temperamentem jest indywidualny 
zestaw reakcji emocjonalnych i umiejętności, 
przejawianych na bodźce otaczającego środo-
wiska, uwarunkowany w dużej mierze gene-
tycznie43. Do istotnych wymiarów określających 
w tej teorii temperament należą: poszukiwanie 
nowości, unikanie szkody, uzależnienie od na-
grody i wytrwałość44. Charakterem natomiast są 
cechy jednostki, które podlegają ukształtowaniu 

w okresie rozwojowym i związane są z postrzeganiem przez jednost-
kę własnej osoby (własnych celów i wartości). Charakter [...] podle-
ga wpływom świadomych procesów psychologicznych, związanych 
z uczeniem się oraz wychowywaniem45. W tym modelu charakter 
określają wskaźniki, tj. samokierowanie, skłonność do współpracy 
i zdolność do oderwania się od własnej osoby (autotranscenden-
cja). Zdaniem cytowanego tu autora cechy temperamentu mogą 
być swoistym czynnikiem ryzyka w powstawaniu uzależnień46. Na 
podstawie prowadzonych badań Cloninger wyodrębnił dwa typy al-
koholizmu, co zostało przedstawione w tabeli.

42  Oblicza współczesnych uzależnień, red. L. Cierpiałkowska, Wydawnic-
two Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 45.

43  Tamże, s. 46.
44  C.A. Villee, Biologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, War-

szawa 1987, s. 579.
45  Oblicza współczesnych, s. 48.
46  Tamże, s. 45.

Według Cloningera trzy cechy 
temperamentu są uwarun-

kowane biologicznie: po-
szukiwanie nowości zależne 

jest od poziomów dopaminy, 
unikanie szkody – od pozio-
mów serotoniny, natomiast 

uzależnienie od nagrody – od 
noradrenaliny (hormonu 

wydzielanego zwykle z adre-
naliną w sytuacjach stresu).
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Tab. 13. Typy alkoholizmu wg R.C. Cloningera47

Typ alkoholizmu

Rodzaj 
uwarunkowania

Środowiskowe Genetyczne

Temperament Skłonny do lęku Ryzykant

Charakter Zależny społecznie
Wrogo nastawiony 

do ludzi
Cechy główne • początek choroby po 25. 

roku życia
• charakterystyczny dla 

kobiet i mężczyzn
• tendencje do picia okre-

sowego, z długimi prze-
rwami

• długi okres nadużywa-
nia poprzedzający wy-
stąpienie alkoholizmu

• brak alkoholizmu 
u biologicznych ojców, 
a dla kobiet-

-alkoholiczek charakte-
rystyczny alkoholizm 
biologicznych matek

• słabo nasilone poszuki-
wanie nowości 
i unikanie wzmocnień 
negatywnych

• picie dla zmniejszenia 
lęku

• zaburzenia fi zyczne 
i psychiczne na skutek 
picia

• początek choroby 
przed 25. rokiem 
życia

• charakterystyczny 
dla mężczyzn

• picie systematycz-
ne, bez przerw

• krótki okres nad-
używania, poprze-
dzający wystąpienie 
choroby

• alkoholizm i zacho-
wania antyspołecz-
ne u biologicznych 
ojców oraz niski 
status społeczny 
ojców adopcyjnych

• zapotrzebowanie na 
stymulację 
i poszukiwanie no-
wości

• picie w celu wzbu-
dzenia euforii

• zaburzenia osobo-
wości poprzedzają-
ce uzależnienie

Na podstawie typów alkoholizmu wyodrębnio-
nych przez R.C. Cloningera, Baal48 wyodrębnił 
typy A i B narkomanii, według których narkoma-
nów z grupy B charakteryzowała wcześniejsza 
inicjacja narkotykowa, większe problemy wycho-
wawcze w szkole oraz częściej występujące pro-
blemy nadużywania substancji psychoaktywnych 
w ich rodzinie niż narkomanów z grupy A.

47  Na podst.: tamże, s. 168 i R.A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg, s. 134.
48  L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 169.

Osoby o wysokich stężeniach 
dopaminy są podatne na 
uzależnienia ze względu na 
stymulacje mózgu, jakich 
mogą doświadczyć zażywając 
alkohol, bądź substancje 
o podobnym działaniu.
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Według R.C. Cloningera cechy temperamentu mogą być 
swoistym czynnikiem ryzyka w powstawaniu uzależnień.

Badania nad temperamentalnymi czynnikami 
ryzyka były także prowadzone w Polsce. Na ich 
podstawie badacze49 stwierdzili zależność między 
cechami temperamentalnymi, charakterystycz-
nymi dla poszczególnych grup, a podatnością 
na zażywanie narkotyków. Na podstawie badań 
wyodrębniono trzy grupy osób o różnych „poten-
cjałach uzależnienia”: pierwszą grupę określono 

jako rozważni, ostrożni, drugą – niedojrzali „wielobracze”, a trzecią 
– zagrożeni, obawiający się. Każdą z nich charakteryzowały inne 
cechy temperamentu, co przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tab. 14. Różnice temperamentalne osób a ryzyko ich uzależnień od nar-
kotyków50

Grupy osób

rozważni, 
ostrożni

niedojrzali 
„wielobracze”

zagrożeni, 
obawiający się

Stopień zagroże-
nia narkomanią

najmniej zagro-
żone narkomanią

najbardziej za-
grożone narko-

manią

średnio zagrożo-
ne narkomanią

Cechy 
charaktery-
styczne

• zachowaw-
czość, prefero-
wanie rzeczy 
i sytuacji zna-
nych

• prowadzenie 
spokojnego 
życia

• brak skłonno-
ści do ryzyka 
i pochopnych 
decyzji

• zasadniczość, 
silne przekona-
nie 

o swoich racjach

• preferowanie 
zmian 
i nowości

• energiczność, 
pobudliwość, 
brak tolerancji 
na nudę

• otwartość na 
nowe doświad-
czenia i przy-
gody

• pewność sie-
bie, opanowa-
nie, niedoce-
nianie skali 
zagrożeń

• indywidualizm
• ekstrawagancja
• brak tolerancji 

psychicznego 
dyskomfortu 
i wysiłku fi -
zycznego

• szybkie trace-
nie panowania 
nad sobą

49  Oblicza współczesnych, s. 55–60. 
50  Opracowanie własne na podst.: tamże.

Teorie biologiczne wskazują 
na znaczenie poziomu 

neuroprzekaźników jako 
na zasadnicze przyczyny 

trwania w nałogu. 



79

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Należy jednak zaznaczyć, że badania te w większości nie uwzględ-
niały innych zmiennych, warunkujących możliwość potraktowania 
cech temperamentu jako czynnika zagrożenia, a tym samym wy-
stąpienia patologii51. Jednakże zbieżność wyników z informacjami 
podawanymi na ten temat w literaturze, według których: osoby uza-
leżnione charakteryzują się takimi cechami temperamentu, które 
zwiększają ich skłonność do poszukiwania dodatkowych źródeł sty-
mulacji52, upoważnia, by je przedstawić.

Według R.C. Cloningera osoby uzależnione charakteryzują się 
takimi cechami temperamentu, które zwiększają ich skłon-
ność do poszukiwania dodatkowych źródeł stymulacji.

Cloninger zauważa przy tym, że cechy, jakie przedstawiono 
w tabeli, dotyczą przede wszystkim osób określanych jako „wielo-
bracze”, a więc osób korzystających z różnego rodzaju substancji 
psychoaktywnych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby 
posiadające te cechy podejmują zachowania ryzykowne, a w przy-
szłości uzależniają się. W świetle tej teorii szczególnego znacze-
nia nabiera odpowiednie kształtowanie osobowości człowieka, tym 
bardziej, że jest to wypadkowa cech temperamentu i charakteru, 
a ten w dużym stopniu zależy od wychowania. Zatem rola rodzi-
ców, nauczycieli, mediów powinna zmierzać do tego, aby wykształ-
cić w młodych takie postawy i umiejętności, aby swą „biologiczną” 
potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł stymulacji przenieśli 
w kierunku np. uczenia się, odkrywania tego, co będzie służyło ich 
indywidualnemu, jak i społecznemu rozwojowi. 

2.3.  Psychologiczne teorie uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych

Poszukiwania przyczyn, dla których ludzie sięgają po narkotyki, 
skierowały uwagę badaczy również na psychologiczne uwarunko-
wania i aspekty tego problemu. Naukowcy wyjaśniający przyczyny 
uzależnień z psychologicznego punktu widzenia traktują zażywanie 
środków psychoaktywnych jako zewnętrzny przejaw adaptacyj-
nych i obronnych mechanizmów osobowości53. Koncepcje te można 

51  Tamże, s. 54.
52  Tamże, s. 61.
53  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 27.
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pogrupować na dwa zasadnicze nurty psycho-
logiczne – psychoanalizę, według której źródeł 
toksykomanii należy poszukiwać w okresie wcze-
snego dzieciństwa jednostki, oraz behawioryzm, 
opierający swoje założenia na teorii uczenia się. 
Jeszcze inne stanowisko reprezentują badacze 
należący do nurtu zwanego „trzecią siłą” w psy-
chologii. Psychoanalitycy wyróżniają dwie za-
sadnicze przyczyny narkomanii (rysunek). 

Rys. 15. Sposoby psychoanalitycznej interpretacji przyczyn narkomanii54

Dla lepszego zrozumienia idei tej teorii przedstawimy ją na 
przykładzie psychoanalitycznej koncepcji uzależnienia Zygmunta 
Freuda. 

2.3.1.  Psychoanalityczna koncepcja Zygmunta Freuda 
a uzależnienie

Koncepcje psychologiczne są oparte na wielkim dorobku Zyg-
munta Freuda. Dla zrozumienia freudowskiej koncepcji uzależnie-
nia konieczne jest sięgnięcie do założeń opracowanej przez niego 
psychoanalizy. Otóż wg Freuda na zachowanie człowieka w znacz-
nym stopniu wpływają procesy nieświadome, inaczej mówiąc – są 
to doświadczenia wyparte ze świadomości. Natomiast wszelkimi 
pierwotnymi motywami, które kierują zachowaniem człowieka, 
są wrodzone popędy życiowe – libido55, rozumiane jako popęd sek-
sualny, dążenie do przyjemności i każda pozytywna energia życia, 

54  Na podst.: J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 29.
55  H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, s. 87.

Przyczyny powstawania 
narkomanii

powrót do niespełnionych 
okresów rozwoju 
psychoseksualnego

połączenie brania narkotyków  
z defektami w strukturze 
osobowości

Według teorii psychoanali-
tycznych uzależnienie jest 

wynikiem interakcji pomiędzy 
stłumionymi lub nieuświa-

domionymi procesami umy-
słowymi a wydarzeniami 

zewnętrznymi.
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oraz thanatos56, czyli popęd śmierci, który nakierowuje jednost-
kę na destruktywną dla siebie działalność.  Popędy te są częścią 
id usytuowanego w nieświadomości. Poza „id” struktura psychiki 
ludzkiej składa się z nieświadomych ego, stanowiącego racjonalną 
część osobowości, i superego, w którym kumulują się wszelkie wy-
magania, normy i wartości zinternalizowane przez jednostkę. Autor 
stworzył jedynie hipotetyczny konstrukt, wyjaśniający funkcjono-
wanie psychiki ludzkiej. Grafi czne przedstawienie tego konstruktu 
zostało przedstawione na kolejnej grafi ce.

Rys. 16. Funkcjonowanie psychiki ludzkiej wg Z. Freuda57

Według Freuda na skutek procesów nieświa-
domych, przedstawionych na rysunku, dochodzi 
do powstania konfl iktów wewnętrznych między 
strukturami psychiki ludzkiej (tj. w obrębie „id” 
i między „id” a „superego”) oraz dochodzi do 
ukształtowania się mechanizmów obronnych, 
pojawiających się na skutek ewentualnych, cha-
rakterystycznych dla poszczególnych faz rozwo-

56  Tamże.
57  Opracowanie na podst. L. Cierpiałkowska, Współczesna psychoanaliza 

i jej znaczenie dla psychologii klinicznej, w: Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, 
t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 88; H. Sęk, Wprowadzenie 
do psychologii klinicznej, s. 86–87.

procesy świadome, 
bezpośrednio dostępne  
i poddane racjonalnej 
kontroli

procesy 
przedświadome,  
procesy, które mogą 
być uświadamiane

nieświadomość, 
popędy, 
mechanizmy 
obronne

świadomość

przedświadomość

nieświadomość

Według Zygmunta Freuda 
przyczyną powstania uza-
leżnienia od narkotyków są 
nieprawidłowości w rozwoju 
libido.
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jowych nierozwiązanych konfl iktów. Badając tę 
problematykę, Freud w rozwoju osobowym okre-
su dzieciństwa i w ewentualnych dysfunkcjach, 
jakie mogą się rozwijać na poszczególnych sta-
diach rozwoju psychoseksualnego58, poszukiwał 
źródeł toksykomanii. Rozwój ten, według kon-
cepcji tego autora, został przedstawiony w kolej-
nej tabeli.

Tab. 15. Stadia rozwoju psychoseksualnego wg Z. Freuda59

Kolejne 
stadium 
rozwoju

Cele  i ewentualne 
konfl ikty rozwojowe

Ewentualne 
mechanizmy 

obronne

Stadium 
oralne

Cel: ufna zależność, konfl ikt popę-
dów libidalnych

Fiksacja, introjekcja, 
projekcja

Stadium 
analne

Cel: niezależność, konfl ikt między 
kontrolą i jej brakiem

Fiksacja, wyparcie

Stadium 
falliczne

Cel: rozwijanie się funkcji „su-
perego”, konfl ikt: lęk kastracyjny, 

kompleks Edypa

Wyparcie, identyfi kacja

Stadium 
latencji

Cel: umiejętności poznawcze 
i społeczne

Wyparcie, identyfi ka-
cja, sublimacja

Stadium 
genitalne

Cel: ukształtowana tożsamość, 
odnowa konfl iktów wczesnodzie-

cięcych, konfl ikty interpersonalne

Sublimacja, intelektu-
alizacja, racjonalizacja

Freud wyjaśniał, że w przypadku, gdy po-
szczególne, kolejne konfl ikty rozwojowe nie są 
pomyślnie rozwiązywane lub gdy dochodzi do 
frustracji zaspokojenia popędu lub nadmiernej 
jego stymulacji, występują zaburzenia energii 
popędowej na poszczególnym stadium  jej rozwo-
ju, a to w efekcie może doprowadzić w później-
szym okresie życia do pojawienia się uzależnie-

nia. Zdaniem psychoanalityków60 w przypadku, gdy matka przeja-
wia wobec dziecka postawę jednocześnie akceptującą i odrzucającą 
(ambiwalentną), to znaczy kocha je w słowach, a nie w czynach, 
przy czym jej nadopiekuńczość jest powodem spełniania wszelkich 

58  H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii, s. 88.
59  Na podst.: tamże. 
60  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 28.

Według Freuda osoby nie-
dojrzałe emocjonalnie mogą 
zaspokajać potrzebę dążenia 

do przyjemności w sposób 
doraźny, np. przez zażycie 
środka uzależniającego.

Według Freuda odurzające 
działanie środków uzależnia-

jących pomaga uwolnić się 
od presji i wpływu świata 

realnego oraz znaleźć schro-
nienie we własnym świecie 

wewnętrznym.
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zachcianek dziecka, dochodzi u tych dzieci do zahamowania rozwo-
ju funkcji „ego” i nadmiernego rozwoju „superego”. Na skutek tego 
występuje u nich zależność oralna oraz niedojrzałość emocjonal-
na. Według Freuda nawet w dorosłym życiu, z powodu wystąpienia 
silnej frustracji, może nastąpić regresja do wcześniejszych etapów 
rozwoju. W takich sytuacjach silnej, dłużej trwającej frustracji po-
trzeb niedojrzałe emocjonalnie jednostki mogą zaspokajać potrzebę 
dążenia do przyjemności w sposób doraźny, np. przez zażycie środka 
uzależniającego. Autor porównywał działanie środka odurzającego 
do stanu przyjemności, jaki odczuwa niemowlę po nakarmieniu go, 
czyli osiągania przez nie gratyfi kacji oralnej61. 

Według teorii psychoanalizy uzależnienie od narkotyków jest re-
zultatem pojawiających się trudności rozwojowych w fazie oralnej. 
Dziecko zafi ksowane na tej fazie rozwoju w życiu dorosłym charak-
teryzuje bierność, zależność, brak tolerancji na napięcia psychicz-
ne, zmniejszona odporność na ból i frustrację. W konsekwencji takie 
osoby mają większą tendencję do popadania w uzależnienia62. Dodaj-
my także, że w świetle  koncepcji psychoanalitycznych63 uzależnienia 
narkotykowe mogą być także konsekwencją nadmiernie wymagającej 
postawy rodzicielskiej, gdyż takie dziecko w miejsce miłości, której 
bardzo pragnie, doświadcza nadmiernej krytyki i wymagań. Te czyn-
niki są częstym powodem młodzieńczych buntów, nie tylko wobec 
wymagań stawianych przez rodziców, ale również wobec porządku 
społecznego, zaś środek uzależniający staje się dla nich substytutem 
upragnionej miłości, której nie doświadczyli od rodziców.

Przedstawiając poglądy Z. Freuda na uzależnienie, należy tak-
że nadmienić, że uważał on, iż uzależnienie jest: substytutem bra-
ku seksualnej satysfakcji, i dopóki normalne życie seksualne nie 
zostanie ponownie podjęte, pacjent będzie powracał do nałogu64. 
Poza tym uczony ten wielokrotnie podkreślał pogląd, według któ-
rego odurzające działanie środków uzależniających zmniejsza za-
hamowania i samokrytycyzm jednostki, polepsza jej nastrój, dzięki 
czemu może ona uwolnić się od presji i wpływu świata realnego 
i znaleźć schronienie we własnym świecie wewnętrznym65. Tę wła-
śnie cechę środków psychoaktywnych Freud uważał za główną 
przyczynę uzależniania się od nich66. 

61  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 28.
62  Tamże, s. 29.
63  Tamże.
64  Tamże, s. 30.
65  Tamże, s. 31.
66  Tamże.

e
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2.3.2. Uzależnienia w perspektywie teorii Dezintegracji 
Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Według Kazimierza Dąbrowskiego, którego 
rozważania eksponują humanistyczną koncep-
cję czynników zwiększających podatność jed-
nostki na uwikłanie się w różnego typu patolo-
gie społeczne, w tym uzależnienia, zasadniczym 
elementem determinującym pojawienie się 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
jest przebieg rozwoju osobowego jednostki. 
Zdaniem tego autora rozwój osobowy to prze-
chodzenie od zawiązków wartości do ich form 
coraz pełniejszych, coraz bardziej ludzkich; 
to droga w kierunku coraz wyższych wartości 
uczuciowych, wyobraźni, intelektu, postaw spo-
łecznych i moralnych67 i polega na przejściu od 
integracji pierwotnej (którą charakteryzuje ze-
wnątrzsterowność jednostki podatnej na często 
niekorzystne wpływy społeczne), poprzez prze-

chodzenie przez poszczególne procesy dezintegracji, do stanu in-
tegracji wtórnej68. Na etapie integracji wtórnej, zdaniem autora, 
jednostka jest w pełni świadoma siebie, samosterowna, niepodat-
na na uzależnienia. Posiada takie wewnętrzne atrybuty, które po-
zwalają jej oprzeć się pociągom uzależnieniowym. Dąbrowski wy-
różnił pięć poziomów rozwoju jednostki, których charakterystykę 
przedstawiamy poniżej. 

Tab. 16. Poziomy rozwoju osobowego wg K. Dąbrowskiego69  

Kolejność 
poziomów

Nazewnictwo Cechy charakterystyczne

poziom I integracja 
pierwotna

• funkcjonowanie jednostki 
podporządkowane jej popędom

• brak zainteresowania sensem życia
• egoistyczna postawa wobec innych
• kierowanie się zasadą przyjemności

67  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 263. 
68  Tamże, s. 264.
69  Na podst.: C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 269–270; K. Dą-

browski, Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 42–46. 

Dąbrowski uważa, że 
narkomani są osobami zin-
tegrowanymi na poziomie 
pierwotnym. Ich życie jest 

podporządkowane zaspoka-
janiu głodu narkotycznego. 

Człowiek uzależniony, nie 
poddany terapii, nie jest 
zdolny do przekraczania 

kolejnych poziomów rozwoju 
osobowego. Ryzyko 

uwikłania się w uzależnienia 
jest związane z niskim 

poziomem rozwoju 
osobowości jednostki.
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poziom II dezintegracja 
jednopoziomowa

• sprzeczność poglądów i działań
• zmienność nastrojów
• naprzemiennie odczuwane poczucie 

niższości i wyższości
• kierowanie się ideałami bardziej niż 

sobą

poziom III dezintegracja 
wielopoziomowa, 
spontaniczna, 
impulsywna, 
niedostatecznie 
zorganizowana

• okres niepokojów wewnętrznych 
i lęków

• wzmożone poczucie winy
• zmienność w dążeniach, nastrojach, 

sądach, ocenach
• poczucie niższości wobec siebie 

i zaniepokojenie sobą
• początkowe, świadome kształtowanie 

swojej osobowości

poziom IV dezintegracja 
wielopoziomowa, 
zorganizowana 
i usystematyzo-
wana

• coraz wyraźniejsza hierarchia wartości 
i celów

• utożsamianie się ze sobą i z innymi
• coraz mocniejsza samoświadomość 

jednostki
• zdolność do samowychowania 

i autopsychoterapii
• prawie całkowita eliminacja niższych 

poziomów popędowych

poziom V integracja 
wtórna, złożona, 
zharmonizowana

• autonomia, autentyzm, 
odpowiedzialność

• najwyższy poziom empatii
• najwyższy poziom świadomości 

społecznej i samoświadomości
• zdolność do trwałych związków miłości 

i przyjaźni

Według Dąbrowskiego osoby uzależnione, pomimo siły tego sta-
nu, mogą pokonać jego negatywne konsekwencje w wyniku prze-
myślanych oddziaływań terapeutycznych. Wynikiem odpowiednio 
dobranej terapii może być podjęcie konstruktywnej decyzji o za-
przestaniu zażywania substancji uzależniającej. Aby jednak do 
tego doszło, osoba uzależniona musi zdecydować się na udział w tej 
terapii, w wyniku czego następuje „pozytywne zdezintegrowanie” 
stanu uzależnienia. Jedynie ta decyzja może przywrócić osobie uza-
leżnionej szansę bycia w pełni dojrzałą. Według założeń teorii Dez-
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integracji Pozytywnej już na czwartym poziomie rozwoju osobowe-
go uzależnienia występują sporadycznie i zazwyczaj przejściowo. 
Osoby funkcjonujące na piątym, najwyższym poziomie rozwoju są 
całkowicie wolne od uzależnień.

2.3.3.  Koncepcja C.J. Fredericka jako przykład 
behawioralnego  wyjaśnienia przyczyn powstawania 
mechanizmu uzależnienia

Podstawowym założeniem behawioralnych 
teorii uzależnień jest wskazanie, iż uzależnie-
nie powstaje na skutek zachowań wyuczonych, 
powstałych w konsekwencji doznanych wzmoc-
nień. Zdaniem psychologów behawiorystów C.J. 
Fredericka, Johna Dollarda, Neala E. Millera 
i in., najbardziej podatne na ryzyko uzależnień 
są osoby, które charakteryzuje wysoki stan nie-
pokoju i napięcia wewnętrznego70. Jest tak dlate-

go, ponieważ osoby te wykorzystują substancje psychoaktywne do 
zredukowania owych niekorzystnych stanów emocjonalnych. Zaży-
cie środka przynosi jednostce ulgę, a w konsekwencji potęguje ry-
zyko przyjęcia środka w podobnej sytuacji. Najważniejsze aspekty 
tej koncepcji przedstawia kolejny rysunek.

Rys. 17. Przyczyny kształtowania się mechanizmu uzależnienia od sub-
stancji psychoaktywnych wg koncepcji C. Fredericka71

70  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 48.
71  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 51. Źródło zdjęcia: www.thesun.

co.uk/.../our_boys/article1513792.ece.

odczuwanie negatywnych stanów 
emocjonalnych, tj. stresu, wstydu, poczucia winy

odczuwanie 
wewnętrznego 

niepokoju

zażycie substancji psychoaktywnej w celu 
zredukowania napięcia psychicznego

odczucie ulgi związane  z redukcją 
napięcia

powstanie wzmocnienia motywu 
przyjęcia kolejnej dawki środka

Według  Fredericka oraz  
jego pracowników z każdym 

wzmocnieniem akt nad-
używania danej substancji 

potęguje się i wzrasta niebez-
pieczeństwo, że zaistnieje on 

ponownie.
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Jak wynika z badań prowadzonych przez Fredericka, z każdym 
wzmocnieniem akt nadużywania danej substancji potęguje się 
i wzrasta prawdopodobieństwo, że zaistnieje on ponownie72. Jest to 
kluczowe twierdzenie teorii behawioralnych, mające na celu wyja-
śnienie powstawania uzależnienia.

2.3.4. Uzależnienia w świetle społeczno-poznawczej teorii 
uczenia się  Alberta Bandury

Według założeń teorii uczenia społecznego 
człowiek uczy się różnych zachowań, także de-
wiacyjnych, w tym uzależnieniowych, na podsta-
wie obserwacji zachowań osób dla niego znaczą-
cych (modeli, roli), czyli na podstawie czynnika 
zwanego modelowaniem73. Do grupy zasadni-
czych modeli naśladowanych przez młodzież 
zalicza się, obok członków najbliższej rodziny, 
także silne (osobowościowo) postacie z grup ró-
wieśniczych oraz młodzieżowych idoli. Dowie-
dziono np., na podstawie obserwacji zachowań członków subkultur 
muzycznych, że kultowe postacie muzyki są bardzo silnymi wzor-
cami zachowań. Podobnie jest z idolami świata fi lmu, sportowcami. 
Według prezentowanej tutaj teorii wzmocnienie traktuje się jako 
czynnik jedynie ułatwiający, a nie warunkujący naukę zachowań74. 
Kluczowe znaczenie w uczeniu zajmuje obserwacja, przy czym im 
jest ona częstsza, tym silniejsze jest oddziaływanie tego wzorca.

Rys. 18. Procesy warunkujące efektywne uczenie się zachowań za pomocą 
obserwacji zachowań osób znaczących75

72  Tamże, s. 51.
73  A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2007, s. 29–30.
74  Tamże, s. 51.
75  Na podst.: A. Bandura, Teoria społecznego, s. 38–43.

Według Bandury proces ucze-
nia się nowych ról społecz-
nych jest tym efektywniejszy, 
im więcej nagród przynoszą 
nowe zachowania (np. akcep-
tacja w grupie, awans w niej, 
prestiż).
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Jak wynika z badań Bandury, proces uczenia się nowej roli jest 
tym bardziej skuteczny, im więcej uwagi naśladowca poświęca na 
obserwowanie „modela roli społecznej”. Na wynik końcowy mają 
też wpływ: zapamiętywanie obserwowanych zachowań (co z kolei 
skutkuje nabywaniem umiejętności niezbędnych dla odtworzenia 
tych zachowań), końcowy wynik nauczonych zachowań (przyjmo-
wanie ich jako swoich jest tym bardziej efektywne, im lepsze efekty 
nagradzające otrzymuje naśladowca za ich stosowanie). 

Według prezentowanej w tym miejscu teorii 
wiedza o tym, że dane zachowanie przynosi efek-
ty pozytywne lub pozwala uniknąć negatywnych, 
wzmacnia koncentrację uwagi na obserwacji 
zachowań modela i ułatwia zapamiętywanie za-
obserwowanych zachowań76. Prowadząc swoje 
badania, Bandura doszedł do przekonania, że 
modelowanie kształtują dwa mechanizmy, co zo-
stało przedstawione na kolejnym rysunku.

Rys. 19. Mechanizmy kształtujące zachowania obserwatora wg A. Bandury77

Teoria społecznego uczenia, w kontekście problemu uzależnień 
od substancji psychoaktywnych, wskazuje na silną rolę grupy ró-
wieśniczej w kreowaniu ról społecznych. W wielu innych badaniach 
społecznych, zwłaszcza tych skierowanych na pierwsze ekspery-

76  Tamże, s. 50.
77  Opracowanie własne na podst.: J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny nar-

komanii, s. 54–55.

Zdaniem Bandury zachowa-
nia uzależnieniowe mogą być 

konsekwencją przejęcia ich 
w procesie modelowania od 

osób znaczących.

Mechanizmy

ukształtowanie przekonań 
o przewadze pozytywnych 

konsekwencji przyjmowania 
środka

ukształtowanie oceny własnej 
skuteczności (np. nabycie 

umiejętności związanych ze 
zdobyciem narkotyku),

ukształtowanie oceny skuteczności 
własnej odmowy (na skutek 

obserwacji osób bliskich skutecznie 
odmawiających picia alkoholu lub 

przyjmowania narkotyków)



89

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

menty narkotykowe, wskazano, że grupa może szybko i silnie wpły-
wać na przejmowanie nowych ról społecznych. Zauważono np., że 
w grupach nastolatków, gdzie występują eksperymenty z substan-
cjami psychoaktywnymi, nowy ich członek niezwykle szybko po-
dejmuje takie same zachowania. Uważa się, że jego postępowanie 
jest niczym innym jak przyjęciem zachowań, które pozwolą mu na 
szybką akceptację w grupie. W tym procesie na drugi plan scho-
dzą obawy zdrowotne, prawne czy przed reakcją rodziców. Wzory 
społecznego ucznia obserwujemy także na najnowszym zjawisku, 
którym jest używanie tzw. dopalaczy. Ponieważ jest to coraz popu-
larniejszy sposób zwiększania swojej aktywności psychofi zycznej, 
ten „model zachowania” jeszcze szybciej się upowszechnia, czemu 
sprzyjają pozytywne wypowiedzi osób eksperymentujących z taki-
mi substancjami.

Nie mniejszą rolę odgrywają w procesie ucze-
nia się przez modelowanie rodzice nadużywa-
jący alkoholu, dla których jest on często jedyną 
metodą na „zapicie problemu”, dobrym spo-
sobem „świętowania”, metodą na rozluźnienie 
w sytuacji stresu. Takim wzorcem są także matki 
przyjmujące kolejny środek uspokajający, który 
w ich mniemaniu jest najskuteczniejszą metodą 
uspokojenia lub zmniejszenia napięcia. To wła-
śnie od „osób znaczących”, zdaniem A. Bandury, 
młodzi ludzie przejmują zachowania, które w konsekwencji prowa-
dzić mogą do uzależnienia. 

Rys. 20. Niektóre wzory „osób znaczących” zaobserwowane w przestrzeni 
społecznej

Obecność problemu narkoty-
kowego w rodzinie, także w 
fazie pierwszych eksperymen-
tów, wyraźnie podwyższa 
ryzyko popadnięcie dziecka  
w uzależnienie narkotykowe 
(drugiego członka rodziny).
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2.4. Teorie środowiskowe, akcentujące rolę (wpływ) 
rodziny w powstawaniu uzależnień 

Wśród licznych teorii wyjaśniających powstawanie uzależnień 
od substancji psychoaktywnych na uwagę zasługują te, które wska-
zują na znaczącą (kierunkową) rolę uwarunkowań rodzinnych.

Jedna z badaczek problemów uzależnień, J. Rogala-Obłękowska, 
wskazuje na dwie płaszczyzny analiz podejmowane przez badaczy 
narkomanii młodzieżowej78 – koncepcje psychoanalityczne i koncep-
cje systemowe. Koncepcje psychoanalityczne skoncentrowane są na 
ustalaniu rodzinnych czynników, mogących być przyczyną powstania 
u dziecka uzależnienia. Zalicza się do nich m.in. teorię percepcji śro-
dowiska rodzinnego Freda Streita. Natomiast teorie systemowe wyja-
śniają charakterystyczne cechy rodzin narkomanów, jakie mogły być 
powodem powstania oraz podtrzymywania uzależnienia u młodych, 
funkcjonujących w nich osób. Do tej grupy analiz zalicza się m.in. ho-
meostatyczny model rodziny narkomańskiej Duncana H. Stantona. 

Wymienione wyżej teorie opierają się na założeniu wskazującym, 
że nieprawidłowo funkcjonująca rodzina jest istotnym predykto-
rem zachowań patologicznych wychowującej się w niej młodzie-
ży. Na podstawie licznych badań autorzy tych teorii zauważyli, że 
wzorce rodzinne mogą skutkować szybszym sięganiem po substan-
cje psychoaktywne, niższym wiekiem eksperymentów, jak również 
wyborem określonej substancji. Psycholog Dorota Pstrąg uważa, iż 
nieprawidłowo funkcjonująca rodzina może spowodować ukształ-
towanie się osobowości dziecka podatnej na uzależnienie, jak rów-
nież być powodem wielu stresogennych sytuacji, mogących stać się 
przyczyną inicjacji narkotykowej79. 

2.4.1. Teoria percepcji środowiska rodzinnego Freda Streita

Ważnym założeniem, na którym Fred Streit oparł opracowaną 
przez siebie teorię percepcji środowiska rodzinnego, jest twier-
dzenie, według którego rzeczywistość istnieje tylko w oczach oso-
by, która ją spostrzega80. Zdaniem tego autora dzieci i ich rodzice 
w sposób odmienny interpretują to, co się dzieje w ich rodzinie oraz 
najbliższym środowisku. Ta odmienność ocen obejmuje m.in. nastę-
pujące sytuacje: postawy rodziców względem dzieci, wsparcie emo-

78  Tamże, s. 83.
79  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia, s. 32.
80  Z. Gaś, Rodzina a uzależnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-

rie-Skłodowskiej, Lublin 1994, s. 21.
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cjonalne rodziców, ich miłość do dzieci, a nawet 
cechy rodziców, wzajemne relacje w rodzinie, 
w tym także między rodzicami a pozostałym ro-
dzeństwem. 

Obserwując liczne przypadki zachowań nar-
kotykowych, Streit doszedł do wniosku, że jeże-
li dziecko wyżej opisane wskaźniki sytuacji ro-
dzinnej interpretuje jako niekorzystne, mogą u niego pojawić się 
zaburzenia w zachowaniu, do których zalicza się m.in. zażywanie 
substancji psychoaktywnych. Dla dowiedzenia tak sformułowanej 
hipotezy, autor ten zbadał percepcję postaw rodzicielskich dzieci 
i młodzieży81, u których występowały zachowania patologiczne. Na 
ich podstawie ustalił prawidłowości występujące między tymi po-
stawami a preferowanymi przez dzieci rodzajami środków psycho-
aktywnych. Zależności te prezentujemy w kolejnej tabeli.

Tab. 17. Prawidłowości występujące między tymi postawami a preferowa-
nymi przez dzieci rodzajami środków psychoaktywnych wg teorii percep-
cji środowiska rodzinnego F. Streita82

Percypowane postawy rodzicielskie Typ preferowa-
nych środkówWSKAŹNIKI WYMIARY

kochająca 
swoboda

umiarkowana wolność, zachęcanie 
do niezależnego myślenia, zachęca-
nie do nabywania umiejętności spo-
łecznych, równość traktowania

nie występujemiłość
pozytywne ocenianie, współdziałanie 
z dzieckiem, okazywanie uczuć, oka-
zywanie emocjonalnego wsparcia

kochająca 
kontrola

stymulowanie rozwoju intelektu-
alnego, koncentracja na dziecku, 
chęć posiadania dziecka dla siebie, 
ochranianie dziecka

kontrola

ingerowanie w życie dziecka, wy-
maganie tłumienia agresji, wzbu-
dzanie poczucia winy, autorytatyw-
ne kierowanie

środki uspoka-
jające 
i pobudzające, 
alkohol

wroga kontrola
stosowanie ograniczeń, kar, upo-
rczywe dopominanie się o wykona-
nie poleceń

81  Tamże.
82  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 21–23.

Czynnikami sprzyjającymi 
ujawnianiu się zachowań 
narkotykowych są: nadmier-
na kontrola i nadmierna 
swoboda dziecka.
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wrogość 
(kontrola)

negatywne ocenianie, skłonność do 
irytacji, odrzucanie dziecka i lekce-
ważenie go

opiaty, heroina

wroga 
swoboda

lekceważenie dziecka, 
ignorowanie go

wolność 
(swoboda)

brak kontroli nad dzieckiem, nie 
stosowanie żadnej dyscypliny LSD, marihuana

Zgodnie z wynikami badań cytowanych tu au-
torów rodzice, których dzieci wykazywały naj-
mniejsze zainteresowanie używaniem substancji 
psychoaktywnych, charakteryzowali się posta-
wami rodzicielskimi, które cechowała miłość do 
dziecka, przejawianie wobec niego kochającej 
swobody oraz kochającej kontroli. Destrukcyjnie 
na zachowanie dziecka wpływa stosowanie wo-
bec niego zarówno nadmiernej kontroli, jak i nie-
ograniczonej swobody. Według tych badań bardzo 

istotnym okazał się związek między brakiem odczuwanej przez dzie-
ci i młodzież więzi ze swoją rodziną a ich patologicznymi zachowa-
niami, w tym zażywaniem narkotyków. Okazało się, że młodzież nie 
odczuwająca więzi z rodzicami jest bardziej narażona na picie alko-
holu i zażywanie narkotyków, gdyż jest bardziej podatna na wpły-
wy rówieśników aprobujących ich zażywanie83. Teoria ta potwierdza 
liczne obserwacje socjologów i pedagogów o silnym wpływie środo-
wiska rówieśniczego na zachowania dziecka.

Osoby nie odczuwające więzi z rodziną okre-
ślały się m.in. jako nieszczęśliwe, lubiące szo-
kować innych ludzi, nie odczuwające więzi 
z innymi ludźmi, nie zainteresowane przebywa-
niem z rodzicami ani prowadzeniem życia zgod-
nego z normami religijnymi i moralnymi. Zda-
niem Streita dzieci te zdecydowały się na przy-
jęcie środków psychoaktywnych w celu zmiany 
percepcji swojej osoby i sytuacji rodzinnej.

Na marginesie prezentowanej tu teorii zasad-
na jest szersza uwaga odnosząca się do polskiej 

83  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 87.

Według F. Streita młodzież 
nie odczuwająca więzi 

z rodzicami jest bardziej 
narażona na presję rówieśni-

czą w zakresie zachowań 
patologicznych, w tym 

picia alkoholu i eksperymen-
towania z narkotykami.

Zażywanie narkotyków 
przez dziecko uniemożliwia 

prawidłowe funkcjonowanie 
rodziny, w zakresie relacji 

między rodzicami, jak i relacji 
rodzice – dziecko. Skupienie 
się na problemie narkotyko-

wym dziecka skutkuje „za-
mazaniem” innych ważnych 

problemów rodziny.
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rzeczywistości. Otóż w licznych już badaniach dotyczących obra-
zu polskiej narkomanii młodzieżowej zauważono ujawnianie się 
pewnej specyfi cznej zależności. O ile obserwujemy zahamowanie 
rozwoju eksperymentów narkotykowych w ogóle, o tyle w grupie 
młodzieży pochodzącej z obszarów małomiasteczkowych oraz boga-
tych rodzin wielkomiejskich liczba eksperymentów z substancjami 
psychoaktywnymi rośnie. Te dwie grupy wykazują podobną cechę, 
w obu mamy do czynienia z utratą wpływu rodziców na procesy so-
cjalizacyjne i wychowawcze (głównie ze względu na malejącą ilość 
czasu poświęcaną dzieciom – postawa nadmiernej swobody).

Dowiedziony przez F. Streita proces, w efekcie którego dzieci 
i młodzież decydują się na przyjmowanie środków psychoaktyw-
nych, prezentujemy w formie grafi cznej. 

Rys. 21. Rodzinnie uwarunkowane powody przyjmowania substancji psy-
choaktywnych przez dzieci i młodzież wg F. Streita84

84  Opracowanie własne na podst.: Z. Gaś, Rodzina a uzależnienia, s. 20–
21.

Odczuwanie 
braku więzi 
z rodziną

iluzja braku 
problemów 

wynikających 
z niekorzystnej 

percepcji 
swojej sytuacji 

rodzinnej

chęć przyjęcia kolejnej dawki

zmiana 
percepcji 

swojej sytuacji 
rodzinnej 

spowodowana 
przyjęciem 
środka

ewentualne 
przyjęcie 
środka

zwiększona 
podatność na 
presję grupy
rówieśniczej 
w zakresie
używania 

narkotyków 
i alkoholu

r poczucie nieszczęśliwości, nudy, izolacji 
społecznej

r poczucie niemożności kontrolowania 
swojego życia

r brak zainteresowania życiem szkolnym, 
nauką

r brak zainteresowania życiem zgodnym 
z normami religijnymi i etycznymi
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Mimo iż prawidłowości wynikające z badań opracowanych przez 
Streita wskazują na ich współwystępowanie, kolejność ich pojawia-
nia się, przedstawiona na powyższym rysunku, wydaje się być wyso-
ce prawdopodobną. Zgodnie z tą interpretacją, błędne koło mogące, 
w konsekwencji jego trwania, być przyczyną wystąpienia uzależnie-
nia od substancji psychoaktywnych jest zapoczątkowane poprzez 
subiektywną ocenę dziecka na temat swojej sytuacji rodzinnej, co 
z kolei wskazuje na wagę prawidłowej komunikacji, a w konse-
kwencji – relacji rodzinnych. 

2.4.2.  Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej 
Duncana H. Stantona

Duncan H. Stanton pojmuje rodzinę jako wzajemnie powiąza-
ny interpersonalny system85. Wedle tego badacza w rodzinie nar-
komańskiej system ten nie funkcjonuje prawidłowo, ze względu 
na zaburzone relacje między poszczególnymi członkami rodziny. 
Dziecko zażywające narkotyki koncentruje uwagę rodziców na swo-
im zachowaniu, odwracając ją tym samym od wielu istotnych dla 
niej spraw, jak również od konfl iktów między rodzicami. Sytuacja 
narkomańska dziecka pełni tym samym rolę specyfi cznego „stabi-
lizatora” w relacjach między nimi86. Tak więc zażywanie substancji 
uzależniającej przez dorastające dziecko utrzymuje funkcjonowa-
nie rodziny w sztucznie zaadaptowanej do tej patologicznej sytuacji 
homeostazie systemu rodzinnego.

Podstawą wypracowania powyższych tez stała się dla Stantona 
analiza przeprowadzonych badań87, według których matki narko-
manów odczuwają silną potrzebę symbiotycznych związków ze 
swoim dzieckiem. Dlatego też cykl zaburzonych interakcji w rodzi-
nie zostaje zapoczątkowany w okresie, w którym dziecko zaczyna 
dorastać i stopniowo coraz bardziej chce się uniezależnić od rodzi-
ców, natomiast nasila się w okresie, w którym decyduje się prowa-
dzić samodzielne życie poza domem. 

Według omawianego modelu przyjmowanie środka uzależnia-
jącego przez dorastające dziecko powoduje niemożność jego peł-
nego usamodzielnienia, co, zdaniem autora, jest jego odpowiedzią 
na brak zgody rodziców na  jego usamodzielnienie. W tym okresie 
pojawiają się u dorastającej osoby sprzeczne dążenia, polegające na 
jednoczesnej chęci samodzielnego funkcjonowania, jak i spełnienia 

85  Tamże, s. 27.
86  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 96.
87  Z. Gaś, Rodzina a uzależnienia, s. 25.
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„oczekiwań” rodziców. Tak więc używanie środków psychoaktyw-
nych, skutkujące popadnięciem w uzależnienie, może wydawać się 
rozwiązaniem tego dylematu. 

Jak zauważył w swoich badaniach Stanton, stan uzależnienia 
młodej osoby okazuje się wtedy pozornym rozwiązaniem, pozwa-
lającym na utrzymanie sztucznej homeostazy w funkcjonowaniu 
rodziny. Sztuczność tego stanu i jego negatywny wpływ na funk-
cjonowanie dziecka, jak i rodziców nie budzi wątpliwości. Stanton 
przedstawia różne płaszczyzny, na których zażywanie środka w tej 
zaburzonej sytuacji zdaje się przynosić patologicznie funkcjonują-
cej rodzinie korzyści (oczywiście pozorne), co zostało przedstawio-
ne w formie grafi cznej.

Rys. 22. Płaszczyzny rozwiązywania dylematu zależności – niezależności 
za pomocą przyjmowania środka wg D. Stantona88

88  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 26–27.

indywidualna psychofarmakologia 
(doznawanie euforii porównywanej  

z symbiotycznym związkiem z matką, 
redukcja lęku związanego z oddzieleniem 

od matki i podjęciem samodzielnego 
życia, złudne poczucie niezależności, jak 

i bliskości)

Płaszczyzny

zachowanie agresywne (subiektywne poczucie siły, 
możliwości osiągnięcia niezależności, jakie umożliwia 

zażywanie heroiny)

relacje heteroseksualne (zażywanie heroiny potraktowane  
jako substytut doświadczeń seksualnych, na skutek 

nieumiejętności wchodzenia w głębokie relacje 
interpersonalne z osobami spoza rodziny)
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Przedstawione powyżej dylematy, mogące pojawiać się w życiu 
narkomana, nie są przez niego przeżywane świadomie, tak jak rodzice, 
z reguły, świadomie nie nakłaniają go do zażywania narkotyków ani 
innych patologicznych zachowań. Zatem na podstawie prezentowa-
nej tu teorii można powiedzieć, że matki utożsamiające pełne usa-
modzielnienie się dziecka z poczuciem jego utraty mogą podświa-
domie uwikłać je w problem uzależnienia narkotykowego.

2.4.3.  Zgeneralizowany model interakcji społecznych Denise 
B. Kandel i współpracowników

W licznych badaniach naukowych poświęco-
nych problemom zaburzeń wychowawczych, pa-
tologii społecznych, w tym uzależnień, zwracano 
uwagę na występowanie zjawiska wpływów spo-
łecznych. Denise B. Kandel89 i współpracownicy 
w opracowanym przez siebie zgeneralizowanym 
modelu interakcji społecznych przedstawiają 
konsekwencje różnych sposobów reagowania 
jednostki na takie wpływy, zaliczając do nich 
m.in. zażywanie narkotyków przez młodzież. 

Według omawianej tu autorki głównymi źródłami tych wpływów, 
zależnie od wieku jednostki, mogą być: rodzina, rówieśnicy oraz in-
dywidualne cechy intrapsychiczne młodzieży. Grafi czne ujęcie tych  
czynników wpływu prezentujemy na kolejnym rysunku. 

Rys. 23. Źródła wpływów społecznych wg D. Kandel90

89  Tamże, s. 15–17.
90  Tamże, s. 16–17.

Według Kandel zażywanie 
wysokoprocentowych alkoho-

li przez rodziców, w obecno-
ści dzieci, potęguje ryzyko ich 
zażywania przez potomstwo, 

co w konsekwencji może 
doprowadzić do rozwoju 

uzależnienia.

Źródła (czynniki) wpływów

Wpływy rodziców Wpływy rówieśników

Przekonania i wartości 
młodzieży

Zaangażowanie 
w różne działania
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Kandel przyjęła, że powstawanie uzależnie-
nia nie jest faktem jednorazowym, lecz wyni-
kiem pewnego procesu, na który składają się 
trzy etapy. Na każdym z nich czynnikami wio-
dącymi są inne źródła wpływów interperso-
nalnych, co zostało przedstawione w poniższej 
tabeli.

Tab. 18. Wiodący rodzaj wpływu społecznego a cha-
rakterystyczne sposoby odurzania się wg D. Kandel91

ETAPY  RODZAJ WPŁYWU 
SPOŁECZNEGO

SPOSÓB ODURZANIA SIĘ

ETAP 1 modelowanie zachowań 
dzieci przez rodziców

używanie wysokoprocentowych 
alkoholi

ETAP 2 wpływy rówieśników używanie marihuany

ETAP 3 relacje z rodzicami używanie innych narkotyków

Na podstawie zgromadzonego materiału em-
pirycznego zespół Kandeli uznał, że największy 
wpływ interpersonalny na pojawienie się pato-
logicznych zachowań młodzieży, w tym ekspery-
mentowania z narkotykami, mogącego w konse-
kwencji skutkować wystąpieniem uzależnienia 
od nich, wywierają rodzice, a na pewnym etapie 
– relacje z rówieśnikami. Zgodnie z interpretacją 
autorki92, pozostałe źródła wpływów współwystę-
pują z wyżej wymienionymi, a w pewnych przy-
padkach mogą być nawet głównym predykato-
rem używania narkotyków. Według omawianego modelu kolejne fazy 
nie wynikają z poprzedniej, ale są na sobie nadbudowywane. Ponie-
waż rodzice są zazwyczaj głównymi modelami zachowań młodzieży, 
używanie przez nich wysokoprocentowych alkoholi zwiększa ryzyko 
inicjacji tego środka przez ich potomstwo, co z kolei może zapocząt-
kować pojawienie się dalszych etapów zażywania substancji. 

Badania Kandeli wskazały także na inne czynniki, które mogą 
zwiększać ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

91  Tamże, s. 15.
92  Tamże.

Kandel uważa, że ryzyko 
zażywania narkotyków przez 
młodzież jest spotęgowane 
zażywaniem narkotyków 
przez ich rodziców, a także 
nieprawidłowymi postawami 
rodzicielskimi, w tym nad-
mierną kontrolą dziecka oraz 
brakiem spójnych wymogów 
dyscyplinarnych wobec niego.

Zasadniczym wnioskiem 
wypływającym z analiz Brook 
jest stwierdzenie, iż nieprawi-
dłowo ukształtowane więzi 
rodzicielskie w istotny sposób 
zwiększają podatność dziecka 
na inne czynniki potęgujące 
prawdopodo-bieństwo inicja-
cji narkotykowej. 
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Zaliczono do nich nieprawidłowe postawy rodzicielskie, takie 
jak postawa nadmiernie dominująca, nadmiernie kontrolująca 
czy też odrzucająca. Prowadzone badania wskazały na ważną 
implikację – jakość relacji między rodzicami a dzieckiem ma 
szczególne znaczenie na trzecim etapie zażywania środka. Istot-
nym czynnikiem chroniącym stają się wtedy prawidłowe, bli-
skie relacje z rodzicami. Brak spójnych wymogów dyscyplinar-
nych, nadmierna kontrola rodzicielska oraz zażywanie narko-
tyków przez rodziców potęgują natomiast ryzyko ich zażywania 
przez młodzież93. Wpływ rodziny na dziecko ustępuje miejsca 
wpływowi rówieśniczemu jedynie na drugim etapie zażywania 
środka.

2.4.4. Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook 

Obserwacja zachowań dzieci i młodzieży doprowadziła peda-
gogów i psychologów do wniosku sugerującego istnienie silnej 
zależności między ich zachowaniami a więziami z rodzicami. Pro-
blem ten diagnozowano na wielu płaszczyznach, poszukując cha-
rakterystycznych zależności przy silnych i słabych więziach, re-
lacjach zaburzonych i różnego typu dysfunkcjach. Jedną z takich 
interesujących prób jest teoria interakcji rodzinnych Judith S. 

Brook, gdzie najistotniejszym czynnikiem wa-
runkującym zażywanie narkotyków przez mło-
dzież są więzi emocjonalne istniejące między 
rodzicami a dzieckiem, a szczególnie między 
matką a dzieckiem94. Zdaniem tej badaczki naj-
istotniejszym czynnikiem mogącym wpłynąć na 
zażywanie narkotyków przez młodzież są słabe 
więzi rodzinne wynikające z braku nadzoru ro-
dzicielskiego i wsparcia emocjonalnego dzie-
ci95. Dla lepszego zobrazowania tego problemu, 
w aspekcie czynników pozytywnie warunkują-
cych relacje rodzice – dziecko, prezentujemy go 
w formie grafi cznej. 

93  Tamże, s. 17.
94  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 90.
95  Tamże, s. 91.

Czynnikami zwiększającymi 
ryzyko ukształtowania się 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych są słaba 

więź z rodzicami, niekorzyst-
ne indywidualne cechy psy-

chiki jednostki oraz obserwa-
cja niewłaściwych zachowań 

rodziców.
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Rys. 24. Czynniki warunkujące prawidłowe relacje między rodzicami 
a dzieckiem wg J.S. Brook96

Rys. 25. Determinanty przyjmowania narkotyków przez młodzież wg J.S. 
Brook97

96  Tamże, s. 90–91.
97  Tamże.
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Na marginesie dorobku J.S. Brook zasadnym jest podniesienie 
jeszcze kilku kwestii. Od wielu lat wiemy, że pierwszym i najważ-
niejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. To w niej 
dziecko powinno zaspokajać swoje najważniejsze potrzeby emocjo-
nalne, takie jak potrzebę miłości, akceptacji, przynależności, w niej 
też kształtuje się osobowość dziecka. Funkcjonowanie rodziny ma 
kluczowe znaczenie dla ukształtowania się w dziecku norm i zasad 
społecznie akceptowanych, a tym samym sprzyjających rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu. Równocześnie właściwe funkcjo-
nowanie rodziny istotnie warunkuje prawidłowy rozwój psycho-
społeczny dziecka. Zaburzona rodzina, w której występuje problem 
uzależnienia, znacznie ten rozwój utrudnia, co przekłada się m.in. 
na takie problemy, jak: zaburzenia relacji interpersonalnych, ryzy-
ko chorób, ryzyko kontaktu z agresją oraz zachowaniami dewiacyj-
nymi. Dowiedziono także, że w rodzinach z problemem narkotyko-
wym  zanikają więzi emocjonalne, normy kulturowe i obyczajowe 
oraz narastają problemy ekonomiczne. 

Jednakże nie tylko rodziny alkoholowe, narkomańskie, z obsza-
rów wykluczenia czy marginesu społecznego mogą być przyczy-
ną zażywania substancji psychoaktywnych przez wychowującą się 
w nich młodzież. Przyczyną sięgnięcia po nie są często negatywne 
postawy rodzicielskie, brak właściwej komunikacji w rodzinie, nie-
umiejętność rodziców w okazywaniu uczuć, pozostawianie dziecka 
z problemami, których samodzielnie nie potrafi  rozwiązać. Są to ce-
chy rodzin, często określane jako „poważane dysfunkcje rodziny”, 
w których członkowie nie mają odwagi otwarcie rozmawiać o swo-
ich problemach. W obserwacjach rozwoju zjawiska narkomanii, 
w aspekcie funkcjonowania rodzin, zauważono także występowanie 
„wektorów kierunkowych” sprzyjających ujawnianiu się tego pro-
blemu. Są nimi: rodziny, gdzie relacje rodzinne, zwłaszcza w okre-
sie adolescencji, zastępowane są dobrami materialnymi; favelizacja 
(funkcjonowanie rodzin w obszarach zaniku norm prawnych i mo-
ralnych); gwałtowne kryzysy małżeńskie. Na marginesie powyż-
szych kwestii warto zwrócić uwagę na wyniki badan sondażowych 
prowadzonych na Mazowszu przez M. Jędrzejko i współpracowni-
ków, a dotyczących pierwszych eksperymentów z substancjami psy-
choaktywnymi. O ile w grupie dzieci w wieku 9–13 lat zasadniczymi 
czynnikami sięgania po pierwszą dawkę substancji były ciekawość 
i wzory naśladownicze, o tyle w grupie 14–16-latków na pierwszym 
miejscu były problemy osobiste, rówieśnicze, szkolne lub inne. Mło-
dzież z tej grupy powszechnie deklarowała brak wsparcia ze strony 
najbliższych w rozwiązywaniu problemów okresu adolescencji. 
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2.5. Socjologiczne teorie uzależnień od substancji 
psychoaktywnych

Dla współczesnej socjologii i pedagogiki zachowania narkomań-
skie są klasycznym przykładem zachowań dewiacyjnych (patologii 
społecznej). Ponieważ są one odstępstwem od społecznie akcepto-
wanych norm, stają się też przejawem anomii społecznej. Jak wia-
domo, termin dewiacja pochodzi od łacińskiego devio i oznacza 
zboczenie z drogi, odchylenie od kierunku98. Warto zaznaczyć, że 
terminu dewiant badacze używają dla określenia zarówno dewian-
tów pozytywnych, czyli ludzi wyprzedzających swoją epokę, pa-
trzących dalej niż inni99, jak i dewiantów negatywnych, czyli osób, 
których zachowanie wywołuje społeczne potępienie100. Osoby eks-
perymentujące z takimi substancjami, jak i uzależnione od nich są 
zaliczane do dewiantów negatywnych.

Socjologiczne teorie zachowań dewiacyjnych można ująć w trzy 
odrębne nurty: nurt strukturalny i kulturowy, nurt kontroli społecz-
nej oraz nurt reakcji społecznej. Do najważniejszych z nich zalicza 
się obecnie: teorię anomii Roberta K. Mertona, teorię zróżnicowa-
nych możliwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina, teorię 
kontroli Travisa Hirschiego oraz teorię naznaczania społecznego 
Howarda S. Beckera. Wymienione wyżej teorie nie zamykają współ-
czesnych analiz rozwoju zjawisk patologicznych, jednak możemy 
je uznać za najbardziej kompleksowe. Spośród polskich badaczy 
tej problematyki (socjologów, pedagogów, psychologów) na uwagę 
zasługują próby teoretycznego ujęcia zjawisk patologii społecznej 
podjęte przez Adama Podgóreckiego, Czesława Cekierę, Zygfryda 
Juczyńskiego, Bronisława Urbana, Irenę Pospiszyl, Henryka Ma-
chela. Jednak poza pierwszym z wymienionych autorów, którego 
diagnoza ma charakter całościowy, dotyczą one poszczególnych 
zjawiskowych form patologii społecznej. Do tej pory polska huma-
nistyka nie doczekała się samodzielnej, pełnej próby zinterpreto-
wania problemu patologii społecznej.

2.5.1. Teoria anomii Roberta K. Mertona

Dorobek Roberta Mertona w diagnozowaniu zaburzonych zacho-
wań człowieka jest imponujący. Analizując struktury społeczne i re-

98  M. Petrykowska, Patologia społeczna, w: Patologie społeczne, red. M. 
Jędrzejko, s. 14.

99  Tamże, s. 13.
100  Tamże, s. 14.
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lacje między grupami społecznymi a jednostką, 
zauważył on niezwykle istotną zależność pomię-
dzy celami, jakie chcą osiągnąć ludzie, a środka-
mi ich osiągania.  Zwrócił uwagę, że większość 
ludzi podejmuje starania o osiągnięcie celów, ale 
nie zawsze jest w stanie to uczynić. Na podsta-
wie analizy licznych wskaźników doszedł on do 
wniosku, że źródeł zachowań dewiacyjnych nale-
ży poszukiwać w strukturze społecznej. W skon-
struowanej przez siebie teorii anomii wyjaśnia: 
w jaki sposób pewne struktury społeczne wywie-
rają wyraźną presję na niektóre jednostki w spo-
łeczeństwie, skłaniając je do podjęcia zacho-
wań raczej nonkonformistycznych niż zgodnych 
z przyjętymi wzorcami postępowania101. W tych 

diagnozach Merton sięgnął do znanej  powszechnie defi nicji ano-
mii autorstwa francuskiego socjologa i fi lozofa Emila Durkheima, 
który sprecyzował ją jako: stan beznormia, zaniku uznania dla obo-
wiązujących norm społecznych, poczucia nie związania z nimi102. 
Dokonując krytycznej analizy dorobku Durkheima, Merton doszedł 
do wniosku, że anomię należy widzieć jako: załamanie zdarzające 
się w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy 
istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami i celami kulturowymi 
a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków 
grupy zgodnie z tymi normami103. Istotną różnicą w pojmowaniu zja-
wiska anomii przez obu badaczy jest to, iż E. Durkheim zachowania 
dewiacyjne traktował jako rezultat nieokiełznanych przez kontrolę 
społeczną ludzkich popędów i egoistycznej natury człowieka104, na-
tomiast Merton uważał, że zachowania dewiacyjne są „normalną”, 
oczekiwaną przez społeczeństwo reakcją w sytuacji anomii105. 

Zauważenia wymaga, że mertonowska teoria anomii została 
opracowana na podstawie diagnozy realiów społeczeństwa amery-
kańskiego i angielskiego, które to wykreowały specyfi czne normy 
i wartości. Merton zaliczył do nich: charakterystyczną dla tej kultu-
ry presję, aby każdy obywatel dążył do sukcesu, przy jednoczesnym 
braku kulturowego położenia akcentu na powinność dochodzenia 

101  R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 198.

102  M. Petrykowska, Patologia społeczna, s. 15.
103  Tamże, s. 16.
104  Tamże, s. 15.
105  R.K. Merton, Teoria socjologiczna, s. 197–198.

Według Mertona zasadniczą 
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zjawisk patologii społecznej 
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społecznej. Z jednej strony 
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do niego dozwolonymi drogami. Podkreślamy te kwestie, bowiem 
w realiach polskiego społeczeństwa, zwłaszcza zaś w diagnozie 
rozwoju niektórych patologii społecznych, można zauważyć wystę-
powanie zjawiska powielania tego modelu, choćby poprzez merto-
nowskie innowacyjne osiąganie celów społecznie akceptowanych, 
środkami społecznie nieakceptowanymi. Badania nad rozwojem 
społeczeństwa amerykańskiego doprowadziły Mertona do sformu-
łowania wniosku o funkcjonowaniu specyfi cznych zasad. 

Rys. 26. Kulturowo przyjęte zasady społeczeństwa amerykańskiego wg 
R.K. Mertona106

Ponieważ społeczeństwo amerykańskie jest 
niezwykle kreatywne, sukces zawodowy i spo-
łeczny ma w nim specyfi czny „ciężar gatunko-
wy”. Ludzie sukcesu, niezależnie z jakiego punk-
tu wyjściowego startują, mogą szybko awansować 
w hierarchii społecznej i zdobywają uznanie. Nie 
przeszkadza im w tym np. sztywny podział spo-
łeczny znany np. z Wielkiej Brytanii (silna pozy-
cja wynikająca z tradycji, przywiązanie do tytu-
łów) lub też krajów o nie w pełni powszechnych 
normach demokratycznych. Dodatkowo przez wiele dziesięcioleci 
powstawania, a następnie doskonalenia amerykańskiego modelu 

106  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 204.
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kapitalizmu ukształtowało się tam przekonanie, że presja (dążenie, 
ambicja, poświęcenie) na sukces oraz samo jego osiągnięcie są jed-
nym z wyznaczników oceny społecznej. Przykładem tego modelu 
jest specyfi cznie amerykański, wręcz mający charakter ikony, mo-
del „od pucybuta do milionera”.

Według omawianej tu teorii ludzie mogą osią-
gać swoje cele poprzez kilka odmiennych dróg. 
Jeśli dochodzi do sytuacji, w której osoby nie 
mają dostępu do środków potrzebnych do re-
alizacji kulturowo, w danym społeczeństwie, 
wyznaczonego sukcesu (celu), to są one nara-
żone na ich realizację w sposób nieakceptowa-
ny społecznie lub rezygnację z jego osiągnięcia. 
Według założeń omawianej teorii człowiek może 
przystosować się do sytuacji anomii, wybierając 

jedno z pięciu możliwych rozwiązań, które zostały przedstawione 
na rysunku.

Rys. 27. Typy indywidualnego przystosowania wg R.K. Mertona107

107  Tamże, s. 206–221; M. Petrykowska, Patologia społeczna, s. 16–17.
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Konformizm – akceptowanie celów kulturowych oraz 
zinstytucjonalizowanych środków ich osiągnięcia; jedyna społecznie 

akceptowana forma przystosowania społecznego

Innowacja – akceptowanie celów kulturowych, przy braku akceptacji 
zinstytucjonalizowanych środków ich osiągnięcia

Rytualizm – przesadna dbałość o stosowanie się do 
zinstytucjonalizowanych środków osiągania celów, przy jednoczesnym 

braku uwagi poświęconej tym celom; przestrzeganie zasad, będące 
celem samym w sobie

Wycofanie – rezygnacja zarówno z realizacji kulturowo przyjętych 
celów, jak i akceptacji zinstytucjonalizowanych środków ich osiągnięcia; 

najmniej akceptowana społecznie forma przystosowania

Bunt – odrzucenie społecznie akceptowanych celów i środków, przy 
jednoczesnym dążeniu do nowych, lepszych celów, przy pomocy 

ulepszonych środków ich realizacji; forma dewiacji pozytywnej, czyli 
nakierowanej na rozwój społeczny
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W typologii zaproponowanej przez Mertona naj-
częściej wybieranym sposobem indywidualnego 
przystosowania jest konformizm, co jest także naj-
bardziej pożądane ze społecznego punktu widzenia. 
Każdy inny sposób indywidualnego przystosowania 
jest zachowaniem świadczącym o nie respektowa-
niu obowiązującego w danym społeczeństwie mo-
delu kulturowego (norm społecznych), tym samym 
jest zaliczane do zachowań dewiacyjnych. Merton 
precyzuje jednak, że rytualizm jako forma przysto-
sowania jest zachowaniem instytucjonalnie dozwo-
lonym, choć kulturowo niecenionym108. Z kolei bun-
townicy są dewiantami pozytywnymi. Sprzeciwiają 
się obowiązującym w społeczeństwie wartościom 
i zasadom postępowania w celu doprowadzenia do zaistnienia 
lepszego porządku społecznego. Należą do nich nierzadko wielcy 
naukowcy, politycy, artyści, myśliciele. Natomiast innowatorzy to 
osoby, które na drodze do osiągnięcia sukcesu postępują według 
zasady „cel uświęca środki”. Należą do nich np. przestępcy „w bia-
łych kołnierzykach”. Członkowie kolejnej grupy, rytualiści, budzą 
w społeczeństwie współczucie. Posiadanie wygórowanych ambicji 
wywołuje u nich frustrację i zagrożenie. Żyją więc według zasady 
„grunt to działać bezpiecznie”. To poczucie bezpieczeństwa zapew-
niają sobie przez nadmierne, skrupulatne przestrzeganie wymogów 
instytucjonalnych. Autor nazywa ich fanatycznymi biurokratami-
konformistami109.

Biorąc pod uwagę myśl przewodnią naszej książki – uzależnie-
nie od substancji psychoaktywnych – ścieżką najbardziej nas in-
teresującą jest  wycofanie. Merton do tej grupy osób zalicza, poza 
psychotykami, osobami dotkniętymi autyzmem, włóczęgami, także 
alkoholików i narkomanów. Jego zdaniem, z socjologicznego punk-
tu widzenia, przyczyną takiego sposobu przystosowania jest zaist-
nienie sytuacji, w której jednostka zinternalizowała cele kulturowe 
i społecznie akceptowany sposób ich osiągania, przy jednoczesnym 
braku dostępu do instytucjonalnych środków umożliwiających osią-
gnięcie celu. Taka sytuacja może skutkować wystąpieniem u czło-
wieka frustracji, prowadzącej do społecznego wycofania. Jednostka 
może wtedy wycofać się z dalszego współuczestnictwa w aktywnym 
życiu społecznym. Jeżeli tak się stanie, będzie należała do społe-
czeństwa jedynie w sensie formalnym. Ludzi takich często określa 

108  R. Merton, Teoria socjologiczna, s. 215.
109  Tamże.

Przynależność do subkultury 
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i używanie substancji psycho-
aktywnych są zachowaniami 
„standardowy-mi”, inaczej 
„normalnymi”.
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się mianem „ludzi z marginesu”. Reakcja wycofania jest dla tych 
osób ucieczką od wymogów społecznych, którym, w akceptowalny 
dla siebie sposób, nie są w stanie sprostać. 

Analizując ustalenia Mertona i porównując je z obecnymi uwa-
runkowaniami, zasadnym jest stwierdzenie, że znaczącej części 
współczesnych narkomanów i alkoholików daleko do modelu mer-
tonowskiego wycofania się. Bardzo często są oni aktywnymi uczest-
nikami procesów społecznych, zawodowych, ludźmi czynnymi, 
nierzadko sprawującymi znaczące funkcje. Kształt dzisiejszej nar-
komanii (a także innych „ucieczkowych” uzależnień) wskazuje, iż 
utraciła ona cechy wycofania się na margines społeczny, bowiem po 
tego typu substancje coraz częściej sięgają ludzie aktywnie uczest-
niczący w życiu społecznym, nierzadko pełniący w nim ważne role 
zawodowe (kierowcy, informatycy, maklerzy, żołnierze), osoby ak-
tywne w kulturze (aktorzy, piosenkarze) oraz uchodzące za idoli 
(sportowcy, muzycy, ludzie mass mediów).  Pokazuje to, że zjawisko 
uzależnień podlega ciągłym zmianom.

Według Mertona uzależnienie alkoholowe lub narkotykowe może 
się pojawić jako reakcja społecznego wycofania się, która następuje 
w etapach przedstawionych na kolejnej grafi ce. Należy przy tym 
nadmienić, iż autor nie operuje pojęciem etapów prowadzących do 
danej reakcji, ich istnienie można wywnioskować natomiast z ana-
lizy literatury tematu.

Rys. 28. Etapy prowadzące do reakcji społecznego wycofania wg R. Mer-
tona110

110  Opracowanie własne na podst.: tamże, s. 218.
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2.5.2.  Teoria zróżnicowanych możliwości 
 Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina oraz poglądy 

Alberta K. Cohena i Waltera B. Millera

Jednym z interesujących wyróżników zmian wśród młodzieży 
na początku II połowy XX wieku stały się subkultury (podkultu-
ry). Wśród badaczy tej problematyki dominuje pogląd o kluczowym 
znaczeniu bitników i hippisów dla spopularyzowania idei subkultur 
młodzieżowych w szerszych kręgach społecznych. Do popularyza-
cji ruchów młodzieżowych znacząco przyczyniły się także osiągnię-
cia techniki medialnej tego okresu, zwłaszcza telewizja, kino i prze-
nośne urządzenia muzyczne. Podkreślenia wymaga, że większość 
ruchów subkulturowych w tym okresie rozwijała się na obrzeżach 
lub w centrum ruchów muzycznych.

Obserwacje subkulturowych zachowań młodzieży, głównie ame-
rykańskiej, brytyjskiej i krajów Europy Zachodniej, pozwoliły na 
skonstruowanie tezy o silnym związku używania przez ich członków 
różnych substancji psychoaktywnych a typem subkultury. W nie-
których subkulturach korzystanie z różnych form „wzmocnienia” 
jest zachowaniem „naturalnym”, wpisanym w jej specyfi kę (hippisi 
– palenie marihuany bądź używanie heroiny, blokersi – palenie tyto-
niu i picie taniego alkoholu, pseudokulturyści – używanie sterydów, 
rastafarianie – palenie marihuany). Te obserwacje zwróciły uwagę 
socjologów na zasadność podjęcia kwestii uzależnień w kontekście 
funkcjonowania młodego człowieka w subkulturach. Jedną z takich 
prób jest teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. Clowarda 
i Lloyda E. Ohlina111, według której wystąpienie zachowań dewia-
cyjnych jest poprzedzone przystąpieniem jed-
nostki do podkultury. 

Pojęcie podkultura jest pojmowane w literatu-
rze tematu jako względnie spójna grupa społecz-
na, pozostająca na marginesie dominujących 
w danym systemie tendencji życia społecznego, 
wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowa-
nie lub podważanie utrwalonych i powszechnie 
akceptowanych wzorów kultury112. Subkultura 
odnosi się [...] do małych grup społecznych i pre-
ferowanych w ich obrębie postaw i wzorów za-

111  P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2003, s. 19.

112  Tamże, s. 10. 

Według Clowarda i Ohlina 
uzależnienie narkotykowe 
jest rodzajem ucieczki od 
trudnej do zaakceptowania  
przez młodych ludzi sytuacji  
braku możliwości osiągnięcia 
sukcesu środkami konformi-
stycznymi, a nawet niekon-
formistycznymi.
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chowań113. Na podstawie obserwacji zachowań młodzieży amery-
kańskiej i na Wyspach Brytyjskich R.A. Cloward i L.E. Ohlin wyod-
rębnili trzy rodzaje podkultur, co zostało przedstawione w kolejnej 
tabeli. 

Tab. 19. Typologia podkultur wg R.A Clowarda i L.E. Ohlina114

CHARAK-
TERYSTYKA 
CZŁONKÓW 

PODKULTUR

Rodzaje podkultur

PODKULTURY 
PRZESTĘPCZE

PODKULTURY 
KONFLIKTOWE

PODKULTURY 
WYCOFANIA

PRZESTĘPCY AWANTURNICY NARKOMANI, 
ALKOHOLICY

Charakterysty-
ka obszaru, na 
którym się two-
rzy podkultura 
i zasad postępo-
wania

występowanie 
dewiacyjnych 

norm 
i wzorów zacho-
wań jako trwa-
łego elementu 
kultury środo-

wiska

brak stałych 
wzorców postępo-

wania 
i norm społecz-

nych

na obszarach 
zamieszkałych 

przez osoby 
z nizin społecz-

nych, na których 
występuje inten-
sywna migracja 

ludności

zamieszkiwa-nie 
obszarów przez 

przestępców 
z różnych grup 

wiekowych, przy 
czym występuje 
integracja tych 

grup

zmienny skład 
ludności, brak 
trwałych więzi 

społecznych 
i integracji grup 

wiekowych

brak realnych 
możliwości osią-
gnięcia sukcesu 
w sposób kon-

formistyczny lub 
nonkonkonformi-

styczny

zamieszkująca 
tam młodzież 

uczy się zacho-
wań przestęp-
czych drogą 

modelowania

rozwiązywanie 
problemów 

w sposób konfl ik-
towy, przy użyciu 

przemocy

mniejsza solidar-
ność członków 
tych grup niż 
w pozostałych ro-
dzajach podkul-
tur, spowodowana 
rywalizacją 
o dostęp do nar-
kotyków

113  M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa, 1999, s. 19.

114  P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, s. 19–21; A. Siemaszko, Granice 
tolerancji, s. 171–180.
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Analizując poszczególne rodzaje podkultur, warto porównać 
podejście autorów tej koncepcji do interpretacji zjawiska podkul-
tury przez innych badaczy, takich jak Albert K. Cohen115 czy Wal-
ter B. Miller116, a także omówionej wcześniej teorii R.K. Mertona, 
gdyż omawiana koncepcja, w dużej mierze jest jej rozwinięciem. 
Cloward i Ohlin, w odróżnieniu od A.K. Cohena, twierdzą, że za-
chowania przestępcze młodzieży z podkultur przestępczych nie są 
bezcelowe, lecz mają na celu przyuczenie do „zawodu przestępcy”. 
Obserwując i usiłując naśladować obserwowane (ściśle spersona-
lizowane) modele, przyuczają się oni m.in. do pełnienia roli gang-
sterów, paserów, sutenerów itp. W obserwacji zachowań młodych 
ludzi przystępujących do takich subkultur zwrócono uwagę, że ten 
styl postępowania im imponuje. Poczyniono także inne interesujące 
obserwacje.

Młodzież z podkultur konfl iktowych, wychowana w chaosie, bez 
sprecyzowanych norm i wartości, znajduje się w okresie przejścio-
wym, gdyż charakterystyczny dla niej agresywny sposób rozwią-
zywania problemów nie jest już akceptowany w dorosłym życiu. 
W konsekwencji przekształcają się one w grupy nonkonformistycz-
ne lub subkultury wycofania. Ponieważ nie chcą oni dostosować się 
do norm społecznych, podejmują działania utrwalające ich dotych-
czasowe postawy.

Z punktu widzenia kluczowego dla nas problemu – rozwoju nar-
komanii – zasadnym jest szersze odniesienie się do subkultury wy-
cofania. Autorzy omawianej teorii, podobnie jak R. Merton, operują 
w niej pojęciem mechanizmów adaptacyjnych, charakterystycz-
nych dla osób wycofujących się, jednakże według tez R.A. Clowarda 
i L.E. Ohlina zachowania dewiacyjne nie są wynikiem tylko braku 
dostępu do konformistycznych środków osiągania celów, ale także 
stopnia dostępności do środków nonkonformistycznych117. Zdaniem 
cytowanych socjologów, ludzie należący do tych grup to osoby po-
dwójnie przegrane, nie potrafi ące odnaleźć się w innych grupach 
społecznych, a tym samym nie mogące osiągać sukcesu zarówno 
w sposób konformistyczny, jak i przestępczy czy też awanturniczy. 
Istotnym jest także to, iż, ich zdaniem, najbardziej narażone na za-
żywanie narkotyków są osoby, które mimo bycia w sytuacji podwój-
nego przegrania, nie rezygnują ze swoich ambicji osiągnięcia suk-
cesu118. Tak więc, zdaniem autorów, uzależnienie narkotykowe jest 

115  P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, s. 15–16.
116  Tamże, s. 16–18.
117  M. Petrykowska, Patologia społeczna, s. 28.
118  A. Siemaszko, Granice tolerancji, s. 179.
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rodzajem ucieczki od trudnej do zaakceptowania sytuacji, w której 
realna rzeczywistość na żaden ze znanych im sposobów nie wspiera 
ich działań dla osiągnięcia oczekiwanego społecznie akceptowane-
go sukcesu. Ponieważ nie jest on możliwy ani na drodze konformi-
stycznej, ani przez środki nonkonformistyczne, kierują swoją uwa-
gę na „trzecią drogę”. 

Jak się wydaje, tego typu zachowania często diagnozuje się we 
współczesnym obrazie narkomanii, zwłaszcza wśród osób słabszych 
psychicznie oraz młodzieży opuszczonej wychowawczo przez gonią-
cych za sukcesem rodziców, a także w sytuacji narastania kryzysów 
społeczno-ekonomicznych. Dowiedziono, że niektóre dzieci przed 
sięgnięciem po narkotyk świadomie sprawiały rodzicom kłopoty 
wychowawcze, np. poprzez wagary, ucieczki, drobne kolizje z pra-
wem, jako próby zwrócenia ich uwagi na swoje problemy. Ponieważ 
nie potrafi ły one (bez wsparcia rodziców) podołać wymaganiom 
(nauka), a ich zachowania „innowacyjne” nie zostały zauważone 
w kontekście „wołania o pomoc”, zaczęły sięgać po narkotyki. Tego 
typu zachowania obecne są np. wśród tzw. dzieci ulicy (jako jeden 
biegun), jak i wśród dzieci osób o bardzo wysokim standardzie ma-
terialnym (jako drugi biegun).

Analizując konteksty subkultury młodzieżowe – narkomania 
(uzależnienia od substancji psychoaktywnych), nie sposób nie od-
nieść się do poglądów Waltera Millera, zwłaszcza jego diagnoz za-
chowań dewiacyjnych. Przypomnijmy, że Merton i Cohen w swo-
ich teoriach zakładali jeden, wspólny dla wszystkich warstw spo-
łecznych system aksjologiczno-normatywny, a wycofanie uważali 
za reakcję społeczną na niemożność osiągnięcia sukcesu w akcep-
towalny dla siebie sposób, natomiast Cloward i Ohlin rozwinęli ten 
pogląd, dodając następny powód reakcji wycofania – niemożność 
osiągnięcia sukcesu w sposób nonkonformistyczny. Z kolei W.B. 
Miller zakładał, że u młodzieży z warstw niższych wykształca 
się odmienny od obowiązującego w warstwach średnich system 
normatywno-aksjologiczny. Tak więc ich zachowania, określane 
jako dewiacyjne z punktu widzenia szerszego społeczeństwa, są 
normalną reakcją przystosowawczą do warunków kulturowych, 
w których się wychowują. Miller stał na stanowisku, iż niemal 
każde pokolenie młodzieżowe tworzy własny system, który pozo-
staje w sprzeczności z systemem obowiązującym w całym społe-
czeństwie. 
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2.5.3. Wstępne założenia teorii nie zrównoważonego rozwoju  
jako stymulatora powstawania subkultur i zachowań 
dewiacyjnych Mariusza Jędrzejko i Wiesława 
Bożejewicza  

Analizując rozwój zachowań patologicznych 
wśród nieletnich i dorosłych, Mariusz Jędrzej-
ko i Wiesław Bożejewicz zauważyli występowa-
nie pewnych prawidłowości, które mają wpływ 
na powstawanie tych problemów. Po pierwsze, 
dokonali oni analizy trendów rozwojowych wy-
branych zjawiskowych form patologii społecz-
nej i porównali je z modelami funkcjonowania 
rodzin, gdzie te zjawiska najsilniej występowały. 
Posługując się metodami A. Giddensa oraz W.B. 
Millera, postawili następującą hipotezę odnoszą-
cą się do polskiego społeczeństwa oraz krajów 
przechodzących podobne transformacje społeczno-ekonomiczne:  
cechą ostatnich dekad jest bardzo szybki rozwój subkultur młodzie-
żowych we wszystkich warstwach społecznych, a nie, jak to miało 
miejsce w poprzednich dekadach, głównie w warstwach niższych. 
Równolegle postępuje coraz większe zróżnicowanie typów zacho-
wań subkulturowych. Subkultury powstają według specyfi cznej 
ścieżki rozwojowej: dla warstw niższych charakterystyczny jest 
szybszy rozwój subkultur agresywnych (blokersi, skinheadzi, sza-
likowcy), natomiast dla klas wyższych – subkultur „odmieńczych” 
kulturowo (goci, emo).

Jędrzejko i Bożejewicz zwrócili uwagę, że dużo większa po-
wszechność zachowań subkulturowych, już nie tylko wśród mło-
dzieży nastoletniej, ma miejsce na tle szerszych procesów i zjawisk 
społecznych, z których szczególnie determinujące znaczenie mają: 
presja na odnoszenie sukcesu, silna autoprezentacja w grupach ró-
wieśniczych, bariery w osiąganiu celów społecznie docenianych, 
narastanie dysonansu między dziećmi i rodzicami z równoległym 
procesem „wektora przesuniętego czasu”. To ostanie zjawisko 
jest szczególnie widoczne w wielkich miastach i ich geografi cz-
nym otoczeniu, a polega na rozpoczynaniu przez rodziców pracy 
w późniejszych godzinach, co skutkuje dużo późniejszym powrotem 
do domów. Wynikiem tego jest poświęcanie przez rodziców coraz 
mniejszej ilości czasu na wychowanie dzieci oraz stan „samowy-
chowania” i „samoedukacji” dzieci. Badacze ci zauważyli także, że 
opuszczone wychowawczo dzieci i młodzież stają wobec problemu 

Według Jędrzejko i Bożeje-
wicza aktywne uczestnictwo 
w życiu subkulturowym 
wyraźnie obniża wiek pierw-
szych eksperymentów z sub-
stancjami psychoaktywnymi 
oraz pokonywania kolejnych 
etapów przechodzenia do 
substancji silniejszych.
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poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Ponieważ nie 
znajdują ich w domu, zasadniczymi źródłami informacji stają się 
grupy rówieśnicze oraz przestrzenie multimedialne. Równolegle do 
tego procesu dzieci i młodzież funkcjonują w rzeczywistości pełnej 
„niezrównoważenia”. Ma ono dwie postacie – z jednej strony brak 
bądź silnie uwypuklona trudność w osiąganiu materialnych i nie-

materialnych wytworów będących wyróżnikiem 
współczesnego pokolenia młodzieży (dysonans 
materialny i pozycji społecznych), z drugiej zaś 
strony nadmiar tych dóbr, prowadzący do głębo-
ko hedonistycznego podejścia do życia i relacji 
interpersonalnych. W tych grupach subkulturo-
wych i rówieśniczych sięgnięcie po substancję 
psychoaktywną jest „wyrównywaniem szans 
i braków” lub podkreślenia „odmienności”.

Autorzy wyprowadzają swoją koncepcję z analizy zmiany spo-
łecznej, której towarzyszy, gdzieś od połowy lat 90., wyraźny proces 
„odpuszczania” wymogów zwyczajowych, obyczajowych i kultu-
rowych. Ponieważ coraz liczniejsza rzesza młodzieży funkcjonuje 
poza społecznie uznanymi normami, podejmuje ona próby zastą-
pienia tych norm nowymi zasadami i relacjami. W większości opar-
te są one na grupowo lub indywidualnie formułowanych nowych 
normach, będących w gruncie rzeczy antynormami. Ich cechą jest 
znikomy związek z wiedzą naukową. Młodzież aktywizującą się sub-
kulturowo charakteryzuje pięć specyfi cznych cech: relatywizm, de-
terminacja, kompulsywność, szybkość, kult nowych bożków. Każdą 
z nich cechują specyfi czne zachowania, co zaprezentowano w po-
niższej tabeli.

Badając problematykę aktywności dzieci i młodzieży w grupach 
subkulturowych, Jedrzejko i Bożejewicz zauważyli, że obok kla-
sycznych już wyróżników subkulturowych (język, ubiór, zachowa-
nia) ich członkowie poszukują silnych wrażeń oraz „wzmocnień”. 
Aktywność subkulturowa bardzo szybko niweluje opory przed 
działaniami niebezpiecznymi, nierzadko kompulsywnymi. Ponie-
waż w grupie subkulturowej nie istnieją charakterystyczne dla ro-
dziny bariery, ograniczenia, poziom zezwoleń pokonania bariery 
pierwszego kontaktu z substancją psychoaktywną następuje bardzo 
szybko. Co więcej, subkulturowa aktywność wyraźnie obniża wiek 
pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi oraz 
skraca czas wchodzenia na „wyższe” poziomy kontaktu z narkoty-
kami i substancjami działającymi podobnie.

Członkowie subkultur mło-
dzieżowych deklarują zdecy-

dowanie częstsze sięganie po 
substancje psychoaktywne 

niż ich rówieśnicy nie 
należący do subkultur.
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* * *
Spróbujmy podsumować powyższe rozważania dotyczące czte-

rech koncepcji socjologicznych. Dla pełniejszego zrozumienia 
różnic w podejściu do omawianych tutaj zależności poglądy cyto-
wanych wcześniej socjologów akcentujących społeczne (środowi-
skowe) determinanty wchodzenia w obszary patologii społecznych 
(uzależnień) prezentujemy w zestawieniu tabelarycznym.

Tab. 20. Specyfi czne cechy współczesnych subkultur młodzieżowych

CECHA CHARAKTERYSTYCZNE ZACHOWANIA

RELATYWIZM Zmienność ocen w zależności od sytuacji; szyb-
kość dokonywania zmiany tych ocen; podważa-
nie wartości podstawowych; odmienność oceny 
zachowania własnego (w ramach subkultury) 
od oceny podobnych zachowań podejmowanych 
przez osoby spoza grupy; relatywizowanie kon-
sekwencji zachowań patologicznych

DETERMINACJA Sięganie po wszelkie metody osiągnięcia sukcesu 
w relacjach rówieśniczych (dowiedzenia przyna-
leżności do grupy i swojej w niej pozycji); odrzu-
canie innych celów, zadań, potrzeb i obowiązków 
dla osiągnięcia sukcesu; preferowanie myślenia 
i działanie w perspektywie „ja” lub co najwyżej 
własnej subkultury

KOMPULSYWNOŚĆ zdecydowane dążenie do kontaktu  z zacho-
waniami (sytuacjami, środkami) niezgodnymi 
z normami społecznymi; szybkie eskalowanie 
zachowań kompulsywnych; zamach na samego 
siebie; dążenie do sukcesu za wszelką cenę; zde-
cydowana niechęć, a nierzadko wrogość wobec 
innych zachowań subkulturowych

SZYBKOŚĆ Działanie według modelu: wszystko – od razu 
– na raz – za wszelką cenę; funkcjonowanie 
w przestrzeni: szybkie życie – szybkie działanie 
–  szybkie jedzenie – szybki seks; żyje się tylko 
raz; nie ma rzeczy niemożliwych; przyspieszony 
rozwój i dorastanie  

KULT 
NOWYCH 
BOŻKÓW

Nie ma ponadczasowych wartości (wartości uni-
wersalnych); „nowi bożkowie” są ważniejsi od 
rodziców i norm społecznych; zbiorowa ekstaza; 
hedonistyczne podejście do życia i relacji inter-
personalnych
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Tab. 21. Analiza porównawcza podstawowych założeń autorów teorii pod-
kultur na temat zachowań dewiacyjnych związanych z używaniem sub-
stancji psychoaktywnych119

Autorzy teorii Podstawowe założenia i wyróżniki teorii
ALBERT 
K. COHEN

Uniwersalnym wzorcem zachowania są standardy 
warstw średnich, którym młodzież z warstw niższych 
nie może sprostać, a subkultura tworzy się wtedy, gdy 
wchodzą w interakcję osoby z różnych grup społecz-
nych (etnicznych, wiekowych, zawodowych), mające 
problemy z przystosowaniem się od obowiązującego 
systemu normatywno-aksjologicznego. Efektem wza-
jemnych oddziaływań jest wytworzenie odrębnych 
norm i wartości, będących powodem zachowań dewia-
cyjnych.

RICHARD A. 
CLOWARD 
I LLOYD 
E. OHLIN

Zachowania dewiacyjne jednostki są poprzedzone jej 
przystąpieniem do podkultury, przy czym nie są one 
wynikiem tylko braku dostępu do konformistycznych 
środków osiągania celów, ale także stopnia dostępności 
do środków nonkonformistycznych.

WALTER B. 
MILLER

Zachowania dewiacyjne u młodzieży z warstw niż-
szych są poprzedzone wykształceniem się w tej grupie 
odmiennego od obowiązującego w warstwach średnich 
systemu normatywno-aksjologicznego. Tak więc ich 
zachowania, określane jako dewiacyjne z punktu wi-
dzenia szerszego społeczeństwa, są normalną reakcją 
przystosowawczą do warunków kulturowych, w któ-
rych się wychowują.

MARIUSZ 
JĘDRZEJKO 
I WIESŁAW 
BOŻEJEWICZ

Zachowania subkulturowe i dewiacyjne nasilają się w  
warunkach nie zrównoważonego rozwoju – tak w okre-
sach narastania wielkich problemów społeczno-ekono-
micznych i kryzysów militarnych, jak i w sytuacjach 
rozdźwięku pomiędzy deklarowanym systemem warto-
ści a hedonistycznym odchodzeniem od niego. Na obu 
biegunach – bogactwa i biedy – dynamika rozwoju za-
chowań subkulturowych i dewiacyjnych jest podobna, 
ale różnią się one „treścią”. W obszarach wykluczenia 
społecznego oraz dysfunkcji rodziny widać wyraźne 
tendencje do innowacyjnego (mertonowskiego) modelu 
zachowań, a w sferach spełnienia materialnego – nowe 
typy wycofania. 
Niemal każdemu zachowaniu subkulturowemu towa-
rzyszy częstsze korzystanie z substancji psychoaktyw-
nych.

119  Opracowanie własne na podst.: A. Siemaszko, Granice tolerancji, s. 164; 
P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, s. 15–21; M. Petrykowska, Patologia 
społeczna, s. 28–29.
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2.5.4. Teoria etykietowania Howarda S. Beckera

Już setki lat temu zauważono, że niektóre zachowania ludzi wy-
wołują specyfi czne reakcje innych osób, np. odsuwania się od nich, 
specyfi cznego nazywania, unikania. Najczęściej dotyczyło to zacho-
wań nie akceptowanych społecznie bądź takich, które wywoływały 
gwałtowne reakcje. Analizując takie sytuacje, 
Howard S. Becker wprowadził do terminologii 
naukowej pojęcie etykietyzacja, w celu określe-
nia swoich poglądów na temat przyczyn zacho-
wań dewiacyjnych. Według niego dewiantem nie 
jest ten, który narusza normy, ale ten, któremu 
społeczeństwo przypisze etykietkę dewianta120. 
Becker wyróżnił dwa rodzaje dewiacji (rysunek 
poniżej), uzależnione od tego, jak społeczeństwo 
spostrzega zachowanie jednostki odnośnie prze-
strzegania lub łamania przez nią norm. 

Rys. 29. Typy dewiacji wg H.S. Beckera121

Według teorii etykietowania kluczowe znaczenie dla tego, czy 
dane zachowanie, a w konsekwencji człowiek zostanie określony 
mianem dewianta, poprzez przypisanie mu określonej etykiety, 
zależy od oceny społecznej. Podkreślmy w tym miejscu, że „pro-
fi l etykiety” będzie zależny od kryteriów obowiązujących w danym 
społeczeństwie (grupie społecznej) i ma silne zdeterminowanie 
kulturowe.

120  M. Petrykowska, Patologia społeczna, s.  25.
121  Opracowanie własne.

Typy dewiacji

dewiacja czysta
(spostrzeganie jednostki jako dewianta, 
na skutek złamania przez niego norm)

dewiacja ukryta
(nie spostrzeganie jednostki jako dewianta, 

mimo złamania przez niego norm)

Według Beckera jednostka 
nie ma wewnętrznych pre-
dyspozycji do brania narkoty-
ków, ani w sensie psycholo-
gicznym, ani fi zjologicznym. 
To społeczeństwo określa 
człowieka dewiantem, gdy 
uzna, iż złamał ustanowione 
społecznie reguły.



116

Mariusz Jędrzejko, Alicja Neroj, Anna Kowalewska, Krzysztof Wojciesze

Stosując opracowaną przez siebie zasadę społecznej oceny, Bec-
ker zastosował ją także wobec przyczyn wchodzenia w nałóg narko-
manii. Jego teza brzmi następująco: nie można mówić o wewnętrz-
nej predyspozycji do brania narkotyków, ani w sensie psycholo-
gicznym, ani fi zjologicznym122, bowiem to społeczeństwo określa 
człowieka dewiantem, gdy uzna, iż złamał ustanowione społecznie 
reguły. Wedle tej teorii społeczeństwo może również ocenić zacho-
wanie jako dewiacyjne, mimo iż nie jest ono takie w rzeczywisto-
ści, dokonując w ten sposób fałszywego oskarżenia. Jest to istot-
ne, ponieważ pierwsze próby zażywana narkotyków najczęściej 
są przypadkowe, wynikające z ciekawości lub namowy do zażycia 
substancji i nie można ich określić jako intencjonalnych zachowań 
dewiacyjnych123. Jednak w momencie, gdy jednostka zauważy swo-
je naznaczenie, może chcieć sprostać „oczekiwaniom społecznym” 
i zacząć zachowywać się dewiacyjnie w sposób intencjonalny, np. 
nadal przyjmując narkotyki. Nieprzychylna reakcja otoczenia na 
błahe często występki młodzieży może powodować skutki odwrotne 
do zamierzonych, to znaczy zamiast ograniczać dewiację, prowa-
dzić do jej nasilenia. Według autora jednostka staje się dewiantem, 
przechodząc kolejne etapy, co przedstawiono w formie grafi cznej.

Rys. 30. Etapy dewiacji wg H.S. Beckera124

122  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 130.
123  Tamże, s. 131.
124  M. Petrykowska, Patologia społeczna, s. 25.
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Tak więc błędne, często nie do końca przemyślane reakcje spo-
łeczne na zachowanie dewiacyjne mogą zapoczątkować kolejne, 
niepotrzebnie stygmatyzujące jednostkę reakcje, pogłębiające de-
wiację społeczną jednostki. Ten typ sytuacji określany jest także 
jako „wymuszenie zachowania dewiacyjnego przez stygmatyzację”. 
W przypadku osób zażywających narkotyki, może to być przyłącze-
nie się do subkultury narkomańskiej125, co jednoznacznie skutkuje 
pogłębieniem się nałogu jednostki. 

Obserwacje społeczne pozwalają na postawienie tezy, że mło-
dzież, która czuje się odrzucona, negatywnie naznaczona społecz-
nie, nie czuje się zobligowana do przestrzegania społecznie uzna-
wanych norm i wartości oraz przyłącza się do grupy, która wydaje 
się ją akceptować i boryka się z podobnymi problemami. Udział 
w takiej grupie jest swego rodzaju parasolem ochronnym oraz 
miejscem, gdzie młody człowiek jest akceptowany takim, jakim 
jest. Dla osób w okresie adolescencji, gdzie charakterystyczne są 
zachowania „buntownicze”, odmieńcze, taka sytuacja jest czynni-
kiem utwierdzającym w kontynuowaniu niezgodnych z normami 
społecznymi zachowań. Poszukiwanie „miejsca akceptacji” może 
prowadzić najpierw do zainteresowania się, a później do integracji 
z subkulturą narkomańską. Integracja będzie tym szybsza i trwal-
sza, im szybsze będzie etykietyzowanie. Ponieważ członkowie tych 
grup mają ułatwiony dostęp do narkotyków, których zażywanie jest 
tam traktowane nierzadko jako zbiorowy rytuał (np. poprzez pale-
nie marihuany), nowy uczestnik poszerza swój kontakt z narkoty-
kiem, wiedzę o sposobach jego zdobycia bądź samodzielnej uprawy 
(produkcji). Członków tych grup łączy pozorne braterstwo, akcep-
tacja, ciepło psychiczne i luźny styl bycia, na skutek czego nowi 
członkowie sukcesywnie zostają wchłaniani w „narkomański świat 
wartości i wyobrażeń”126. Niestety konsekwencją przyłączenia się 
do grup narkomańskich jest najczęściej zerwanie więzi z rodziną, 
instytucjami społecznymi (szkołą) oraz innymi osobami należącymi 
do szerszego społeczeństwa. W ten sposób jednostka ma wrażenie, 
że jest zdana na nowych pseudoprzyjaciół, a co za tym idzie – obo-
wiązujący w tych grupach styl życia, jak również przestrzegany tam 
system norm i zasad. Z czasem, gdy uzależnienie się pogłębia, jed-
nostka zażywa narkotyki już nie po to, by czuć się akceptowaną czy 
uznaną przez innych, ale po to, aby normalnie funkcjonować. Tak 
więc w analizowanym przypadku etiologii uzależnień uzależnienie 
społeczne wyprzedza uzależnienie narkotykowe.

125  M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, s. 160–163.
126  Tamże, s. 161.
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W świetle omawianej tu teorii, etapy powstawania uzależnienia 
narkotykowego można zobrazować następująco.

Rys.  31. Etapy powstawania uzależnienia narkotykowego wg teorii etykie-
towania127

Teoria etykietyzowania ukazuje jeden z ważnych elementów 
relacji rodzice – dzieci w okresie tzw. młodzieńczego buntu oraz 
reakcji dorosłych na zachowania negatywne dzieci. Chcielibyśmy 
tu zwrócić uwagę na co najmniej dwa istotne problemy związane 
z tymi zachowaniami. Po pierwsze, jest to skłonność do przypisywa-
nia jednorazowemu aktowi dziecka (np. eksperymentowi z narkoty-
kiem) tak silnej konotacji, że staje się ona silną etykietą. Towarzy-
szą temu charakterystyczne zachowania ludzi i instytucji (np. poli-
cjantów), którzy w tym fakcie widzą przede wszystkim czyn prze-
stępczy. Takie podwójne naznaczenie może być jeszcze silniejszym 
stymulatorem zachowań dewiacyjnych. Po drugie zaś, etykieta ma 
niezwykle negatywne oddziaływanie w okresie, gdy osoba wychodzi 
z problemu narkotykowego, a opinia społeczna wciąż podtrzymuje 
owo naznaczenie, nie udzielając wsparcia i zaufania osobie uzależ-
nionej. Klasycznymi przykładami wypowiedzi naznaczających są 
następujące: „Co z ciebie wyrośnie?”, „Tacy jak ty kończą na uli-
cy!”, „Jesteś ćpun/ćpunka!”, „Nie baw się z nim, jego siostra jest 

127  Opracowanie własne na podst.: J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narko-
manii, s. 130–132; M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, s. 160–161.
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narkomanką”. Zwróćmy przy tym uwagę na istotny fakt związany 
z etykietowaniem (stygmatyzowaniem). Jak zauważają pedagodzy 
i psycholodzy zajmujący się terapią osób uzależnionych, wszelkiego 
rodzaju stygmaty wzmacniają zachowania negatywne i wywołują 
specyfi czne reakcje obronne osoby stygmatyzowanej. Zalicza się do 
ich poszukiwanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji, wyco-
fanie (w jego mertonowskim znaczeniu), pogłębianie negatywnych 
zachowań.

2.5.5.  Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego 
i integracyjna teoria zachowania przestępczego 

 Marca LeBlanca

Kontrola społeczna jest uznawana za jeden 
z ważnych mechanizmów prawidłowego funk-
cjonowania społeczeństw (grup społecznych). 
Zauważenia przy tym wymaga, że mechanizmy 
kontroli społecznej mają wielopłaszczyznowy 
i wieloczynnikowy charakter. Włączając dokona-
nia  Travisa Hirschiego (teoria kontroli społecz-
nej) oraz Marca LeBlanca (integracyjna teoria 
zachowania przestępczego) do prezentowanych 
tutaj rozważań, mamy świadomość, że nie wyja-
śniają one bezpośrednio przyczyn narkomanii, 
lecz przedstawiają przyczyny zachowań dewia-
cyjnych, traktując je ogólnie. Ponieważ M. Le-
Blanc skonstruował swoją teorię opierając się 
początkowo na założeniach teorii T. Hirschiego, 
w pierwszej kolejności przedstawiamy założenia 
właśnie tej teorii.

Według zasadniczej tezy teorii kontroli społecznej jednostka 
może dokonywać czynów przestępczych, ponieważ jej więzi z po-
rządkiem konformistycznym zostały w jakiś sposób zerwane128. 
Hirschi założył, że istnieje jeden, wspólny wszystkim członkom 
społeczeństwa system norm i wartości, niezależnie od tego, czy 
dane osoby naruszają normy społeczne czy nie129. Badacz skonstru-
ował cztery, wzajemnie ze sobą powiązane, wywierające niezależny 
wpływ na zachowanie dewiacyjne jednostek zmienne socjologiczne, 
które mają wpływ na takie, a nie inne zachowanie człowieka. 

128  A. Siemaszko, Granice tolerancji,  s. 236.
129  J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 127.

Według LeBlanca brak pozy-
tywnych i trwałych więzi z ro-
dziną oraz innymi osobami ze 
społeczeństwa konformistycz-
nego, a także nieprawidłowy 
rozwój psychiczny zmniej-
szają podatność dziecka na 
kontrolę zewnętrzną, a przez 
to na wykształcenie się u jed-
nostki kontroli wewnętrznej, 
która jest najskuteczniejszym 
czynnikiem chroniącym ją 
przed zachowaniami dewia-
cyjnymi.
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Rys. 32. Zmienne w teorii kontroli T. Hirschiego130

Dla wyjaśnienia mechanizmów, jakie mogą sprzyjać pojawieniu 
się zachowań patologicznych (uzależnień), przybliżmy poszczegól-
ne zmienne. Przywiązanie do swojego otoczenia, a przede wszyst-
kim do rodziny powoduje, że jednostka czuje się jednocześnie zo-
bligowana do przestrzegania norm w nim panujących, a przed za-
chowaniami dewiacyjnymi powstrzymuje ją obawa przed krytyką 
społeczną. Równocześnie częsta obecność norm, zwłaszcza dostrze-
ganych poprzez praktyczne ich stosowanie, sprzyja ich przyswo-
jeniu oraz akceptacji. Jeśli normy są powszechnie akcentowane, 
dziecku łatwiej jest je zrozumieć i przyjąć jako własne. Istotne jest 
także, aby stosowanie tych norm przynosiło dziecku określone ko-
rzyści (docenienie, pochwała, akceptacja). Z kolei zaangażowanie 
w działalność konformistyczną chroni jednostkę przed zachowania-
mi dewiacyjnymi, na skutek dokonanej przez nią kalkulacji zysków 
i strat, jakimi owe zachowania mogłyby skutkować. Jeszcze inną 
rolę pełni zaabsorbowanie, które sprawia, że liczne zajęcia, w któ-
rych jednostka musi uczestniczyć (przez co pełni określone role 
i wypełnia zadania, którym musi sprostać), absorbują ją na tyle, iż 
nie ma ona sposobności zaangażować się w działalność dewiacyj-
ną. Można to nazwać dobrze zorganizowaną aktywnością jednost-
ki, zgodnie z normami społecznymi. O ile trzy wymienione wyżej 

130  Tamże, s. 127–129.
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zmienne są ważne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, to 
kluczowe znaczenia ma przekonanie jednostki o słuszności i ko-
nieczności przestrzegania norm społecznych. Jest ono najistotniej-
szą zmienną, chroniącą przed zachowaniami dewiacyjnymi.

M. LeBlanc, na podstawie analizy dokonań Hirschiego, zacho-
wując dotychczasowe znaczenie zmiennych, funkcję „przekonanie” 
zastąpił zmienną o nazwie kontrola wewnętrzna, natomiast „przy-
wiązanie” nazwał kontrolą zewnętrzną. Do tego modelu dodano131 
zmienne społeczne, którymi są poziom rozwoju psychicznego oraz 
antagonizm destruktywny132. Tworzą je przyczyny zachowań de-
wiacyjnych, mechanizmy psychospołeczne oraz zachowania dewia-
cyjne. Le Blanc zauważył, że: im bardziej nieletni będzie opóźnio-
ny w rozwoju psychicznym, tym większe jest prawdopodobieństwo 
jego zachowań dewiacyjnych i im większy jest antagonizm destruk-
tywny, tym to prawdopodobieństwo będzie wzrastać133.

Podsumowując, pozytywne i trwałe więzi z osobami bliskimi, 
z rodziną oraz innymi osobami ze społeczeństwa konformistycznego, 
a także prawidłowy rozwój psychiczny czynią dziecko podatnym na 
kontrolę zewnętrzną. Ta natomiast, jeżeli będzie skuteczna, z cza-
sem będzie skutkować wykształceniem się u jednostki kontroli we-
wnętrznej, która jest najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym 
ją przed zachowaniami dewiacyjnymi. Zauważmy w tym miejscu, 
na co wskazuje m.in. Stanisław Kawula, że współczesna rodzina od-
grywa coraz mniejszą funkcję kontrolną, a dzieje się to już na pozio-
mie dzieci 10–12-letnich, to zaś skutkuje brakiem determinantów, 
które pozwalałyby ukształtować w dziecku mechanizmy kontroli 
wewnętrznej. 

2.6. Teorie naukowe a współczesna profi laktyka 
uzależnień

W poprzednich punktach omówiliśmy zasadnicze myśli popular-
nych na świecie teorii uzależnień. W tej części rozdziału spróbuje-
my je (w części) zinterpretować z punktu widzenia potrzeb i wymo-
gów profi laktyki. Stąd – co pewnie szybko zauważy Czytelnik – po-
jawią się powtórzenia niektórych tez i zagadnień. Jest to działanie 
w pełni zamierzone.

131  M. Petrykowska, Patologia społeczna, s. 18–19.
132  Tamże, s. 19.
133  Tamże, s. 19.
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Socjologia, psychologia i pedagogika jako nauki zajmujące się 
problematyką zaburzeń społecznych, wychowawczych, jednost-
kowych są naukami w dynamicznym rozwoju. Trudnym byłoby 
przedstawienie – w ramach przyjętej konwencji tego opracowania 
– wszystkich koncepcji i teorii uzależnień. Przedstawione wyżej 
teorie pozwalają lepiej zrozumieć czynniki związane z przyjmowa-
niem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem, jak i powrotem 
do uzależnień po okresach abstynencji. Koniecznym jest jednak 
stwierdzenie, że współcześnie brak jest jednej interdyscyplinar-
nej teorii, która wyjaśniłaby zarówno przyczyny, jak i mechanizmy 
zachodzące podczas przyjmowania substancji psychoaktywnych. 
Brak jest również jednej teorii, która stanowiłaby  podstawę do pro-
wadzonych na różnych etapach działań profi laktycznych. Zaprezen-
towane powyżej koncepcje często uwzględniają te same czynniki 
ryzyka i czynniki ochronne, przy czym niektóre z nich wzajemnie 
się uzupełniają. Prawdziwość ich była weryfi kowana w licznych ba-
daniach naukowych i w podejmowanych praktycznych działaniach 
(programy terapii uzależnień, programy edukacyjne). Na podstawie 
wiedzy o czynnikach ryzyka, jak i czynnikach chroniących, możliwe 
było stworzenie modeli teoretycznych, które opisywały zależności 
zarówno pomiędzy nimi, jak również wskazywały na rolę czynni-
ków pośredniczących w tym procesie. Koncepcje wielu współcze-
snych programów profi laktycznych oparte są właśnie na powsta-
łych w ostatnich latach modelach teoretycznych, których podstawę 
stanowiły teorie134:

 społecznego uczenia (Bandura); 
 uzasadnionego działania (Fishbein, Ajzen);
 zachowań problemowych (Jessor & Jessor);
 faz vel substancji „torujących drogę” (Kandel);
 przywiązania (Bowlby);
 odporności (resilience) (Rutter).

Poniżej omawiamy je w dużym skrócie, wskazując jedynie na ich 
zasadnicze ustalenia i profi laktyczne delegacje. 

134  K. Ostaszewski, Skuteczność profi laktyki używania substancji psycho-
aktywnych, s. 88–121; J. Mazur i wsp., Czynniki chroniące młodzież 15-letnia 
przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, Instytut Matki i Dziecka, War-
szawa 2006; K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Profi laktyka i wczesna inter-
wencja, w: Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii, red. A. Hejda, K. Okulicz-Kozaryn, 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007, s. 69–79.
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2.6.1. Teoria społecznego uczenia się

Teoria uczenia społecznego została  sformu-
łowana w 1977 roku przez Bandurę135. Autor 
wyjaśnia w niej powstawanie zachowań dewia-
cyjnych, w tym przyjmowanie środków psycho-
aktywnych, jako  uczenie się przez obserwację 
zachowań ważnych osób, a szczególnie bliskich 
przyjaciół i rodziców, które spełniają funkcje 
modelu. W procesie modelowania istotne są dwa 
mechanizmy. Jeden dotyczy przekonań odno-
śnie konsekwencji przyjmowania danego środ-
ka przez obserwowanie osób znaczących. Dru-
gi  wskazuje rolę osób znaczących w powstawaniu  oceny własnej 
skuteczności. Zarówno w przypadku zdobycia danego środka, jak 
i odmawiania jego przyjęcia. Szczegółowo teoria ta została opisana 
wcześniej. W tym miejscu zwracamy uwagę na jej profi laktyczne 
odniesienia.

 W podejmowanych działaniach profi laktycznych opartych na tej 
teorii:
 zachęca się rodziców do modyfi kowania własnych zachowań 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
 włącza się do programów młodzież, której postawy i zachowa-

nia wzmacniają zachowania propagowane w programie (tzw. 
programy rówieśnicze);
 włącza się idoli młodzieżowych i inne znaczące dla młodych lu-

dzi osoby, które popierają cele programu.

2.6.2. Teoria uzasadnionego działania 

Należy ona do teorii społeczno-poznawczych (Ajzen, Fishbe-
in 1980, Ajzen 1985)136.  Jej autorzy wyszli z założenia, że młodzież 
używa środków psychoaktywnych, gdy postrzega to zachowanie jako 
powszechne i akceptowane przez innych. Postawy, jakie prezentują 
młodzi ludzie wobec substancji uzależniających, są wypadkową:
 kosztów i zysków, jakie jednostka czerpie z brania substancji;
 wartości afektywnych, jakie przypisuje przyjmowaniu sub-

stancji;

135  A. Bandura, Self-Effi cacy. Toward a Unifying Theory of Behavioral 
Change, w: „Psychology Review”, nr 84, s. 191–215.

136  Por. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-
Hall, Englewood-Cliff.

Wielkie znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji o pierw-
szych eksperymentach z sub-
stancjami uzależniającymi 
ma obserwacja ważnych dla 
dziecka osób. Ich zachowania 
pełnią rolę modeli – wskaź-
ników.
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 przekonań dotyczących skuteczności własnego działania (oce-
na skuteczności brania, ocena skuteczności odmawiania). 

Z teorią tą wiąże się też pojęcie subiektywnych norm, które są 
wynikiem przekonań zwanych przekonaniami normatywnymi. Au-
torzy zakładają, że człowiek zanim podejmie jakieś działanie, naj-
pierw dokonuje oceny konsekwencji wynikających z jego podjęcia 
lub niepodjęcia. Istotnym elementem tej oceny jest zachowanie 
i postawy wobec danego zachowania osób znaczących, takich jak 
rodzice, rówieśnicy, ale również  idole młodzieżowi. Nie muszą to 
być rzeczywiste zachowania tych osób, ale np. przekonania mło-
dzieży na temat rozpowszechnienia tego zjawiska. Jeśli np. ktoś bę-
dzie przekonany, że np. większość jego kolegów podejmuje jakieś 
zachowanie ryzykowne, to może to odczuwać jako presję, i wystę-
puje duże prawdopodobieństwo, że również je podejmie. Zgodnie 
z tą teorią działanie, np. przyjęcie substancji psychoaktywnej, po-
przedzi intencja jego podjęcia. W podejmowanych działaniach pro-
fi laktycznych opartych na tej teorii  dąży się do:
 poznania intencji młodzieży wobec przyjmowania substancji 

psychoaktywnych;
 osłabienia subiektywnych norm młodzieży akceptujących uży-

wanie substancji psychoaktywnych;
 korygowania błędnych przekonań normatywnych dotyczących 

rozpowszechnienia użycia  i działania substancji psychoaktyw-
nych na organizm.

  
2.6.3. Teoria zachowań problemowych 

Jej twórcy137 uważają, że przyjmowanie środków uzależniających 
jest częścią zachowań problemowych i mają one wspólne korzenie. 
Przyczyny takich zachowań stanowią wypadkową cech indywidual-
nych i środowiskowych. W ramach czynników środowiskowych i in-
dywidualnych wyróżniono struktury bliższego i dalszego wpływu 
na uzależnienie. Do ważniejszych elementów środowiskowych bli-
żej związanych z uzależnieniem zaliczono postawy społeczeństwa, 
zachowania kolegów, jak i rodziców aprobujących przyjmowanie 
danej substancji psychoaktywnej. Dalszą strukturę stanowią związ-
ki z rodziną i grupą rówieśniczą. W ramach czynników indywidu-
alnych wyróżniono trzy poziomy struktur w zależności od stopnia 
bliskości. Wg teorii zachowania problemowe młodzieży mają: 
 wspólne grupy czynników je wywołujących; 

137  Zob.: R. Jessor, Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, 
and Adolescent Problem Drinking, „Journal Addict”, nr 82, s. 331–342.
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 wykazują tendencję do łączenia się w syndromy zachowań pro-
blemowych;
 pełnią podobne funkcje w okresie adolescencji (służą do osią-

gnięcia celów rozwojowych, takich jak autonomia, niezależność 
od rodziców, przynależności do grupy, dojrzałość, mogą być 
symbolicznym przejawem niechęci do norm i wartości. Stano-
wią mechanizm radzenia sobie z trudnościami życiowymi).

W podejmowanych działaniach profi laktycznych opartych na tej 
teorii  dąży się do:
 wzmacniania bądź uczenia umiejętności życiowych sprzyjają-

cych realizacji celów i zaspokajaniu potrzeb okresu dojrzewania 
w sposób konstruktywny;
 stworzenia warunków i zaangażowania dzieci i młodzieży w spę-

dzanie wolnego czasu na zajęciach, które sprzyjają wzmacnia-
niu poczucia własnej wartości.

2.6.4. Teoria substancji „torujących drogę”138 

Zgodnie z tą teorią przyjmowanie substancji psychoaktywnych przez 
młodzież ma charakter fazowy, obserwuje się przejście od jednych sub-
stancji do drugich (najczęściej od słabszych do silniejszych lub od społecz-
nie przyzwolonych do społecznie zabronionych). Przyjmowanie substancji 
zaczyna się najczęściej w okresie wczesnej adolescencji od substancji po-
pularnych i dozwolonych wśród osób dorosłych, jak tytoń i  alkohol. Oka-
zuje się przy tym, że część młodych ludzi nie kończy na tym etapie swojego 
kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, tylko rozpoczyna poszukiwa-
nie silniejszych substancji, np. poprzez eksperymentowanie z marihuaną, 
środkami halucynogennymi bądź lekami o działaniu psychotropowym. 
Niektóre osoby kończą na tym etapie, inne zaś zaczynają sięgać po amfe-
taminę lub jej pochodne, a następnie opiaty. Alkohol, papierosy, marihu-
ana uważane są za  substancje „torujące drogę” do innych narkotyków. Nie 
znaczy to, że każdy, kto spróbował tych substancji, będzie przyjmował inne 
narkotyki, ale w praktyce rzadko się zdarza, aby osoba, która nie brała sub-
stancji „torujących drogę” sięgnęła po inne narkotyki. 

W podejmowanych działaniach profi laktycznych opartych na tej 
teorii:
 planuje się działania profi laktyczne przed 10.–12. rokiem życia;
 dąży się do opóźnienia  pierwszych eksperymentów z alkoholem 

i papierosami.

138  D. Kandel i wsp., Stages of Progression In Drug Involvement from Ado-
lescence to Adulthood. Further Evidence  for the Gateway Theory, „Journal of 
Studies on Alcohol” 1992, nr 53, s. 447–457.



126

Mariusz Jędrzejko, Alicja Neroj, Anna Kowalewska, Krzysztof Wojciesze

2.6.5. Teoria przywiązania139

Teoria ta opiera się na tym, że poczucie więzi z otoczeniem 
pozwala człowiekowi radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz 
jest koniecznym warunkiem, aby człowiek rozpoznawał potrze-
by innych osób i wykształcił umiejętność udzielania im wspar-
cia. W pierwszym etapie życia niezwykle ważnym czynnikiem są 
właściwe relacje z rodzicami, zwłaszcza z matką. W późniejszym 
etapie rozwoju więzi z otoczeniem coraz większego znaczenia dla 
dziecka – obok rodziców – nabierają kontakty z nauczycielami, ró-
wieśnikami czy partnerem. Poczucie bliskości, zrozumienia i mi-
łości otrzymywanej od innych osób w pierwszych latach życia ma 
zdaniem Bowlby’ego ogromne znaczenie w późniejszym nawiązy-
waniu relacji z drugą osobą oraz sprzyja podejmowaniu w przy-
szłości zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami. Inaczej 
mówiąc, właściwe relacje rodzicielskie, rówieśnicze i partnerskie 
stanowią ważny czynnik ograniczania zachowań ryzykownych.

W programach profi laktycznych opartych na tej teorii konieczne 
jest podejmowanie następujących działań:
 zmierzających do wzmacniania więzi z rodzicami i nauczycie-

lami, w tym wychowawcą, poprzez rozwijanie wśród osób doro-
słych takich umiejętności, jak porozumiewanie się z dzieckiem, 
okazywanie miłości i troski, wspieranie w osiągnięciu celów ży-
ciowych, rozwiązywanie konfl iktów;
 organizowanie dla rodziców  poradnictwa, warsztatów, terapii;
 udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia służących 

rozwijaniu umiejętności wychowawczych.

2.6.6. Teoria odporności (resilience)140

Dotyczy ona czynników i mechanizmów, które sprzyjają pozy-
tywnemu rozwojowi i dobremu zdrowiu, a jej zasadnicze założenia 
można ująć w stwierdzeniu, że istnieją czynniki ograniczające nie-
bezpieczeństwo popadnięcia w uzależnienia lub zachowania pro-
blemowe, pomimo:
 wzrastania dziecka w środowisku, w którym występował szereg 

czynników ryzyka;
 wystąpienia w życiu dziecka stresujących doświadczeń;

139  J. Bowlby, A Secure Base: Parent – Child Attachment and Healthy Hu-
man Development, New York 1988.  

140  M. Rutter, Psychosocial Resillience and Protective Mechanisms, „Amer-
ican Journal Orthopsychiat” 1987, nr 57, s. 316–331.
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 dochodzenia do zdrowia po przeżyciu traumatycznych wydarzeń.
Zdaniem autorów wzmocnienie odporności u dziecka jest zwią-

zane  z posiadaniem  przez nie zasobów odpornościowych (czyn-
ników ochronnych). Wśród nich wymienia się następujące grupy 
czynników  indywidualnych oraz związanych z: sytuacją rodzin-
ną i funkcjonowaniem psychospołecznym rodziców, realizacją ról 
rodzicielskich, ze szkołą i nauką w szkole, rówieśnikami, z miej-
scem zamieszkania (lokalną społecznością), działalnością mediów 
i wpływami popkultury.

W programach profi laktycznych opartych na tej teorii konieczne 
jest podejmowanie działań, które:
 będą modyfi kowały system organizacji życia społecznego 

(usprawnienie współpracy między organizacjami i ułatwienie 
dostępu do instytucji udzielających pomocy);
 będą dążyły do zmiany postaw społecznych i standardów oby-

czajowych sprzyjających używaniu substancji psychoaktyw-
nych;
 będą służyły tworzeniu atmosfery stymulującej prawidłowy 

i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Na podstawie koncepcji teoretycznych opracowano w ostatnich la-

tach strategie profi laktyczne, których skuteczność została potwierdzo-
na w badaniach naukowych. W przedstawionej tabeli nie znalazła się 
teoria substancji „torujących drogę”, jednak wskazuje ona, że działa-
nia profi laktyczne powinny być rozpoczęte przed momentem inicjacji 
używania substancji legalnych oraz że przeciwdziałanie używaniu al-
koholu i papierosów zmniejsza ryzyko sięgania po narkotyki.

Tab. 22. Współczesne strategie profi laktyczne oparte na koncepcjach teo-
retycznych141

Strategie Teorie
Rozwijania umiejętności wycho-
wawczych

Teoria przywiązania J. Bowlby’ego 
(1973)

Edukacji rówieśniczej Społecznego uczenia A. Bandury 
(1986)Przekazu informacji

Edukacji normatywnej Teoria uzasadnionego działania 
I. Ajzena i M. Fishbeina (1980) 

Kształcenie umiejętności życiowych Zachowań problemowych R. Jesso-
ra (1987)Alternatyw

Rozwoju zasobów środowiskowych Odporności (resilience) M. Rutter 
i N. Garmezy (1985)

141  Opracowanie własne na podst.: K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska Profi -
laktyka i wczesna interwencja, s. 69–79.
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2.7. Filozofi czne podejście do problemu uzależnień

W literaturze tematu z rzadka podejmowana jest kwestia fi lozo-
fi cznego ujęcia problematyki uzależnień od substancji psychofi zycz-
nych. Na współczesną diagnozę i ocenę tego zjawiska dominujący 
wpływ wywarły koncepcje psychologiczne i środowiskowe. Tym-
czasem rozpatrzenie uzależnień na płaszczyźnie fi lozofi cznej może 
wnieść wiele cennych uwag dla zrozumienia istoty tego wielkiego 
problemu społecznego i zdrowotnego.

2.7.1.  Zainteresowanie fi lozofi cznym tłem używania substancji 
wynikające z doświadczeń terapeutycznych

Powstanie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Stanach 
Zjednoczonych AP, co miało miejsce w latach 30. XX wieku, spowo-
dowało wzrost zainteresowania fi lozofi cznymi teoriami powstawa-
nia uzależnienia opartymi na fi lozofi i człowieka (antropologii fi lozo-
fi cznej), ale też na teorii tzw. duchowości i innych obszarach badań 
fi lozofi cznych142. Zainteresowanie to tłumaczy się tym, że praktycz-
nie przed powstaniem AA ofi cjalna psychologia czy psychiatria nie 
miały sukcesów w pomaganiu uzależnionym. Uznawano uzależ-
nienie za stan beznadziejny, nieodwracalny, który skazuje uzależ-
nionego na niewątpliwą porażkę. Nie umiano pomagać skutecznie, 
ani w wymiarze zdrowotnym, ani też społecznym. Tym większym 
zaskoczeniem był sukces AA. Z prostego spotkania uzależnionych 
i prostej metody 12 Kroków wyrosła ogromna tradycja pomagania, 
która stała się wzorem dla licznej grupy innych podobnych ruchów 
– Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Żarłoków, Anonimo-
wych Erotomanów i dziesiątek innych grup i ruchów. A przecież 
program ten oparty jest na fi lozofi cznych fundamentach, a nawet, 
w pewnym specyfi cznym sensie, na religijnych przesłankach143. Czy 
zatem jest osobny, fi lozofi czny nurt wyjaśniania zjawiska uzależnie-
nia przy pomocy fi lozofi cznych narzędzi poznawczych?

Zanim wyodrębniła się psychologia jako nauka szczegółowa, jej 
funkcje wyjaśniania ludzkich zachowań spełniała fi lozofi a, zwłasz-

142  Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Krótka historia AA, Wyd. 
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, Warszawa 1998, s. 428, w szczególności 
s. 327–350.

143  Chociaż ruch AA programowo nie wiąże się z żadnym wyznaniem religij-
nym i nie wypowiada się w kwestiach religijnych oraz nie wymaga od uczestni-
ków żadnych deklaracji wyznaniowych (patrz: 12 Tradycji AA). 



129

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

cza w antropologii i etyce (i teologii moralnej na terenie religii). Te 
wyjaśnienia były często bardzo cenne i niesłusznie są zapomnia-
ne. Rzadko jednak rozważania na ten temat miały systematyczny 
charakter. Największy wpływ wywarły poglądy Platona (poprzez 
św. Augustyna i neoplatoników), a także Arystotelesa (bezpośred-
nio i poprzez św. Tomasza). Również epikureizm i stoicyzm, tra-
dycyjnie zainteresowane teorią cnoty, miały tu swój znaczący 
wkład. Zauważmy, że w klasycznej teorii człowieka wstrzemięźli-
wości przypisywano wielką rolę. Cnoty umiaru uczył Arystoteles 
już Aleksandra Wielkiego144. Wraz z rosnącą rolą ascetyki, związa-
ną z powstawaniem wspólnot monastycznych, rosła też praktycz-
na wiedza na temat wychowywania człowieka do umiaru.  Na ogół 
błędnie sądzimy, że Arystotelesowski umiar oznaczał jakiś mecha-
niczny „złoty środek” między niedomiarem a nadmiarem. Tymcza-
sem Arystoteles akcentował indywidualną miarę cnoty (dla każ-
dego coś innego w danych warunkach jest umiarem) i dopuszczał, 
że w pewnych warunkach całkowity brak jakiegoś działania może 
być właśnie umiarkowaniem (np. dla chorego). W niniejszym stu-
dium – zwarzywszy na jego zakres oraz adresata – zajmiemy się 
teoriami współczesnymi, prezentując podejścia z ostatnich 200 lat, 
czyli okresu narastania fali używania substancji psychoaktywnych 
i związanego z tym uzależnienia. Będzie to nurt wyjaśnień Hegla, 
Jamesa, Meada, egzystencjalistów oraz neotomistów. 

2.7.2. Wyjaśnienia G.F. Hegla

Hegel w swojej Fenomenologii ducha zawarł fascynujący opis 
pewnej relacji wyobcowania człowieka, nazwanej stosunkiem pana 
do niewolnika145. Relacja ta dotyczyła zarówno dwóch osobnych 
podmiotów, jak i, w pewnym sensie, zależności w samym człowieku 
między różnymi warstwami jego bytu. Teoria ta dotyczyła w grun-
cie rzeczy problemu tożsamości, prawdy w relacjach i samostano-
wienia. Gdy w wyniku zakłamania wytwarza się specyfi czna rela-
cja między dwoma podmiotami typu pan – niewolnik, rezultatem 
tego stanu jest ucieczka zarówno pana, jak i niewolnika w…  picie, 
w celu znieczulenia zakłamanej i trudnej do wytrzymania sytuacji. 
Co ciekawe, piją obaj, choć z różnych powodów. Teoria ta tłuma-

144  Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 141–143. 
145  Jedna (samowiedza) samoistna, której istotą jest byt dla siebie, i druga, 

niesamoistna, której istotą jest życie, czyli byt dla kogoś innego. Pierwsza jest 
panem, druga niewolnikiem. G.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. 
Landman, PWN, Warszawa 1963, s. 221.
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czy też dynamikę odniesień między warstwami ludzkiej osoby. Gdy 
ciało (niewolnik) jest swoiście obezwładnione przez ducha (pana), 
reakcją na ten brak integracji jest właśnie odurzanie się, w którym 
to ciało przejmuje kierowanie, dokonując swoistej rewolucji. 

Ten aspekt teorii Hegla próbował wykorzystać Stanisław Grygiel 
w pracy Alkoholizm a dialektyka pan – niewolnik146. W jego inter-
pretacji ten fragment twórczości Hegla opisywał specyfi czną alie-
nację człowieka pozbawionego prawdy o sobie samym, oddzielonego 
od rzeczywistości swej osobowej godności. Zarówno „panowie” , jak 
i „niewolnicy” żyją w fi kcji, w nieświadomości swego osobowego po-
wołania. Sprowadzają wszystko do ekonomii, stają się narzędziami 
„sukcesu”, któremu brak głębszego uzasadnienia. Egzystują bez celu 
i z powodu pragnienia sukcesu natychmiastowego zwracają się ku 
narkotykom, piją. Teoria ta była tym bardziej atrakcyjna, że wyjaśnia-
ła społeczne tło picia w PRL, gdyż łatwo było powiązać rozważania 
Hegla z praktyką zniewolenia społeczeństwa w totalitarnym ustroju. 
Wniosek z teorii byłby taki oto: używanie substancji jest przejawem 
zniewolenia, reakcją na nie, a dopiero wtórnie przyczyną fi zyczne-
go uzależnienia. Uzależnienie fi zyczne jest poprzedzane przez nie-
wolnictwo duchowe. Wyzwolenie może przyjść tylko poprzez pracę 
duchową, przez odzyskanie tożsamości i suwerenności osoby. Teoria 
ta stała się po części podstawą antropologiczną ruchu abstynenckie-
go znanego jako Krucjata Wyzwolenia Człowieka (do chwili obecnej 
najliczniejszy ruch tego typu w Polsce). Używanie substancji było 
ukazywane przez założyciela tego ruchu, ks. Franciszka Blachnickie-
go, jako wynik poszukiwania „pseudowolności”, jako swoista pomył-
ka na drodze poszukiwania wolności147.            

2.7.3.  Wyjaśnienia z pozycji interakcjonizmu społecznego 
(Jamesa, Meada) i ich zastosowanie w wyjaśnianiu 
fenomenu AA

Polski socjolog i terapeuta Ireneusz Kaczmarek przypomniał 
ostatnio znaczenie fi lozofi i Jamesa, a zwłaszcza Meada, wyjaśnia-
jąc fenomen AA w oparciu o teorię społecznego znaczenia godno-
ści osoby ludzkiej (interakcjonizm symboliczny)148. Staczanie się 

146  S. Grygiel, Alkoholizm a dialektyka pan – niewolnik (materiały KWC, 
Krościenko n. Dunajcem 1979), s. 11; także w: Antropologiczne kategorie trzeź-
wości, Warszawa 1980, s. 12–18.

147  F. Blachnicki, Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia, Dia-
konia Wyzwolenia Ruchu Światło – Życie, Krościenko n. Dunajcem 1979, s. 21.

148  I. Kaczmarczyk, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alko-
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w uzależnienie to, według Kaczmarka, kryzys poczucia godności. 
Picie powoduje stopniową izolację pijącego, gdyż jego zachowania, 
naruszając poczucie godności, niejako wpychają go ponownie w ra-
miona alkoholu i osób dużo pijących. Tylko w kontekście ich zacho-
wania pijący lub biorący może zachować równowagę godnościową. 
Ponieważ oni też piją, to dostarczają usprawiedliwień socjologicz-
nych dla zranionego poczucia godności tego, który właśnie pogrąża 
się w piciu lub braniu. 

Zakotwiczenie we wspólnocie AA pozwala odwrócić ten proces. 
Źródłem nowej sytuacji jest praca nad tożsamością pozwalająca na 
nowej podstawie ocalić godność pijącego po podjęciu abstynencji 
wraz z innymi członkami AA. Pozwala to pijącemu odnaleźć nowe 
uzasadnienie dla poczucia godności. Jest to na tyle cenne, że sku-
tecznie konkuruje nawet z głodem alkoholowym. Doświadczenie 
dna alkoholowego jest tak dojmujące, że odzyskanie godności staje 
się naczelnym dobrem i siłą powstawania z nałogu. W myśl tej teo-
rii dominującą potrzebą człowieka jest potrzeba godności i wokół 
niej toczy się zarówno proces wchodzenia w nadużywanie substan-
cji, jak i proces wychodzenia z uzależnienia. Kluczowym procesem 
byłoby uzyskanie nowej identyfi kacji i zrezygnowanie z egotycznej 
dominacji swego „ja” jako ośrodka kontroli (powierzenie się Sile 
Wyższej w AA). Interesujące jest w tej teorii zwłaszcza zwrócenie 
uwagi na centralne znaczenie poczucia godności osoby ludzkiej 
i jego przywracania w toku terapii. 

 
2.7.4.  Koncepcja personalistyczna w ujęciu tomizmu 

konsekwentnego

Problematyką źródeł używania substancji psychoaktywnych 
i uzależnienia zajmował się też od strony fi lozofi cznej K. Wojcie-
szek w ramach fi lozofi i tzw. tomizmu konsekwentnego, opierając 
dociekania na rozbudowanej koncepcji człowieka jako osoby re-
alnie istniejącej149. W koncepcji tej przyjmuje się wiele źródeł 
problemów z substancjami, stosownie do różnorodności aspektów 
osoby ludzkiej, w związku z czym absorbuje ona dobrze ustalenia 
biologii, psychologii i socjologii. Jednak to, co oryginalne i ściśle 
fi lozofi czne, to zwrócenie uwagi na dwa zasadnicze źródła używa-
nia substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich: dominację 

holowe dno i co to znaczy trzeźwieć, Wyd. Eneteia, Warszawa 2008, s. 11–41. 
Tamże nawiązania do fi lozofi i egzystencjalnej i fenomenologii.

149  K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy 
profi laktyki, Wyd. Rubikon, Kraków 2005. 



132

Mariusz Jędrzejko, Alicja Neroj, Anna Kowalewska, Krzysztof Wojciesze

niższych władz zmysłowych (vis cogitativa) nad intelektem i wolą 
w pierwszej fazie używania substancji, a proces rozpaczy w dru-
giej fazie, gdy mamy już do czynienia z alkoholizmem. Zatem za-
sadniczą przyczyną zarówno sięgania po substancje, jak i popada-
nia w uzależnienie poprzez brak reakcji na rosnącą zależność jest 
brak mądrości – złe rozpoznanie natury alkoholu, złe rozpoznanie 
natury  osoby ludzkiej, a następnie złe rozpoznanie szans na rela-
cję osobową miłości150. 

Aby dokładniej wyjaśnić ten proces, trzeba zauważyć, że w to-
mistycznej teorii człowieka uznaje się jego dualizm, zwłaszcza 
we władzach poznawczych i dążeniowych. Człowiek działa po-
znawczo poprzez władze materialne – zmysły i poprzez intelekt 
jako władzę duchową. Dążenia ludzkie też mają podwójne tło: 
uczuciowo-popędowe i wolitywne (niematerialna wola). Wiele 
działań ludzkich opiera się na dominacji „niższych władz zmy-
słowych” , kierujących się prostą zasadą przyjemności doraźnej. 
Jeżeli aktywność intelektu i woli nie zmieni działania tych władz, 
często następują prymitywne działania człowieka wedle zasa-
dy przyjemności „skoro przyjemne, to i pożyteczne”. Utrudnia 
to zauważenie negatywnych skutków niektórych przyjemności 
i sprzyja używaniu substancji („bezrefl eksyjne, odruchowe dzia-
łanie”). W miarę jak mnożą się akty korzystania z substancji, ro-
śnie zależność biologiczna, psychiczna i społeczna używającego 
ich człowieka. Dlaczego jednak nie zawraca on z błędnej drogi? 
Ponieważ utracił motywy samoobrony. Ta utrata, w myśl refero-
wanej teorii, jest wynikiem procesu rozpaczy, czyli patologiczne-
go przeżywania poczucia utraty więzi osobowych. Tomizm kon-
sekwentny twierdzi, że oprócz więzi uczuciowych osoba ludzka 
wiąże się z innymi osobami siecią relacji osobowych bazujących 
na transcendentaliach (przejawach aktu istnienia). Te relacje 
to wiara (oparta o prawdę), nadzieja (oparta o dobro) i miłość 
(oparta o realność drugiej osoby). Gdy z jakichś powodów zerwą 
się relacje osobowe, człowiek ma poczucie rozpadania się więzi, 
co dezorganizuje całe jego życie. Jeśli reakcje na poczucie utra-
ty miłości są nietrafne (brak rozpoznania natury więzi, np. ich 
wolności), następuje proces rozpaczy, który kończy się właśnie 

150  K. Wojcieszek, Od wolności do miłości. Od miłości do wolności. Rola re-
lacji osobowych w procesie metanoi, w: W trosce o wewnętrzną wolność osoby, 
red. M. Jankowska, M. Ryś, Warszawa 2008, s. 109–120. Także patrz: K. Woj-
cieszek, Wiara religijna a uzależnienie od alkoholu – aspekty fi lozofi czne, w: 
IV Kongres Trzeźwości na Podhalu. Materiały, red. E. Iwulska, J. Świst, Ludź-
mierz 2004, s. 60–66.  



133

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

utratą motywów samoobrony151. Taka osoba  przypomina chorego 
na AIDS – brak jej odporności duchowej na jakiekolwiek zagro-
żenia. Stąd jako zasadniczą drogę pomocy uznaje się w tej teo-
rii odbudowanie relacji osobowych, przywrócenie człowieka do 
wspólnoty z innymi osobami, z ludźmi i z Bogiem. Tylko trwanie 
we wspólnocie trwale zabezpiecza osobę.  Jeśli nie wiąże się ona 
z osobami, usiłuje budować więź z samym sobą poprzez rzeczy 
dające przyjemność. Dlatego w teorii tej bada się uważnie powią-
zania osobowe człowieka jako predykatory ewentualnego uza-
leżnienia152. Teoria ta dobrze tłumaczy wiele zjawisk z zakresu 
psychologii uzależnienia i wychodzenia z niego. Jest też dobrym 
narzędziem budowania zintegrowanych propozycji profi laktycz-
nych.  Można ją streścić następująco: osobowa natura człowieka 
nie znosi próżni – jeśli nie wybieram osób i relacji z nimi (chodzi 
o relacje osobowe, a nie tylko o uczucia), to z konieczności wy-
bieram relacje z rzeczami, w tym zwłaszcza z substancjami psy-
choaktywnymi. W myśl tej teorii tylko osoba może uratować inną 
osobę w sytuacji uzależnienia. Nie dokonują tego programy czy 
projekty bezosobowe. Musi dojść do nawiązania przynajmniej 
elementarnej wspólnoty dwóch podmiotów w ramach obecności 
– relacji zaufania, wymiany dobra i afi rmacji istnienia drugiej 
osoby. W teorii tej dużą rolę przypisuje się zawartości kultury 
i swoiście rozumianej pedagogice.

Warto dodać, że również teologie rozmaitych religii dały duży 
wkład w rozumienie zjawiska uzależnienia, ale ich status metodo-
logiczny – opieranie się na danych objawieniach, utrudnia skorzy-
stanie z tych propozycji osobom przywiązanym do schematu pozy-
tywistycznego153. Jednak nie robi się błędu, analizując tego rodzaju 
propozycje, gdyż często zawierają one wartościowe ustalenia antro-
pologiczne, nieobecne w uboższych metodologicznie ujęciach nauk 
szczegółowych. Pamiętajmy, że już standardem jest uzupełnianie 
zespołów terapeutycznych o specjalistę do spraw duchowości, 
a wyniki badań wskazują na wagę tego elementu, zwłaszcza w pro-
fi laktyce nawrotów po udanej wstępnej terapii.

151  Taki kształt procesu rozpaczy opisany został w: M. Gogacz, Ciemna noc 
miłości, Wyd. S. Loretanek, Warszawa 1985.  

152  Na temat teorii relacji osobowych patrz: M. Gogacz, Człowiek i jego re-
lacje, Warszawa 1985 lub A. Andrzejuk, Prawda o dobru, Warszawa 2000, s. 
219–256.

153  Na przykład na pograniczu teologii i psychologii: Duchowa terapia osób 
uzależnionych, red. A. Baran, Warszawa 2006; Rozwój osób uzależnionych 
w procesie zdrowienia, red. K. Kościelecki, M. Tatala, Zakroczym 2002.
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2.8.  Dostępność jako podstawowy powód używania 
substancji psychoaktywnych

Jak wynika z analiz międzynarodowych organizacji zapobiega-
nia i zwalczania narkomanii, narkotyki naturalne uprawiane są na 
skalę masową w co najmniej 21 krajach na świecie, a syntetyczne 
– w ponad 30 krajach. Równocześnie w ponad 120 państwach wpro-
wadzono narodowe programy zapobiegania tej patologii, w tym pro-
gramy leczenia osób uzależnionych. W zależności od skali proble-
mu, podejścia do przeciwdziałania narkomanii wiele krajów (w tym 
wszystkie należące do Unii Europejskiej) wprowadziło różne stra-
tegie rozwiązywania tej kwestii: od ignorowania problemu, orga-
nizowania kampanii edukacyjnych i nieśmiałych posunięć w stro-
nę liberalizacji, do totalnej wojny przeciwko narkotykom154. Przy 
wielości posunięć i programów koniecznym jest stwierdzenie, że 
żaden z przyjętych modeli nie zapobiegł rozprzestrzenieniu się tego 
problemu społecznego, choć w wielu krajach uzyskuje się pewne 
postępy. 

2.8.1.  Decydująca rola dostępności substancji 
psychoaktywnych w ich używaniu 

Dzisiaj używanie substancji psychoaktywnych prowadzące do 
uzależnienia jest bardziej spowodowane ich dostępnością niż au-
tonomicznym zapotrzebowaniem konsumentów. Można postawić 
tezę, że wzrost podaży narkotyków i substancji podobnych, zwłasz-
cza po roku 1989, doprowadził do gwałtownego wzrostu zjawiska 
narkomanii wśród młodzieży. W wielu popularnych pracach nauko-
wych i popularnonaukowych opisywano różnorodne mechanizmy 
powstawania uzależnienia, korzystając z rozmaitych teorii biome-
dycznych, psychologicznych i socjologicznych. W większości nie 
uwzględniały one kwestii podaży, dostępności substancji, wyjaśnia-
jąc jedynie samo zapotrzebowanie ze strony człowieka. Tymczasem 
wnioski, jakie nasuwają się po analizie skuteczności oddziaływań 
profi laktycznych, wskazują wyraźnie na to, że w pewnym ostatecz-
nym punkcie fakt przyjmowania substancji jest dziś uwarunkowany 
głównie ich prostą dostępnością. Jeżeli podwyższamy ceny legal-
nych substancji czy ograniczamy prawnie ich używanie albo redu-
kujemy liczbę punktów sprzedaży, spada spożycie danej substancji. 

154  Por. Młodzież i narkotyki. Terapia i rehabilitacja, Rada Europy, Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, s. 9.
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Jest na to bardzo wiele dowodów empirycznych155. Mechanizm ten 
działa znacznie skuteczniej, niż stosowane dziś programy psycho-
edukacyjne czy profi laktyczne. One starają się redukować popyt, 
zaś regulacje cenowe wpływają na podaż substancji, ich dostęp-
ność. 

Można tu wykorzystać prostą metaforę. Gdy zapytano pewnego 
alpinistę o to, dlaczego ludzie zdobywają niedostępne szczyty gór, 
narażając swoje życie?, odpowiedział: bo góry są! Podobnie na py-
tanie: dlaczego ludzie biorą?, można odpowiedzieć: bo substancje 
są, są dostępne (a w dodatku są źródłem pewnej prostej przyjem-
ności w postaci zmiany nastroju). O dziwo, dotyczy to nawet pew-
nych rzadkich substancji, które zmieniają nastrój na gorszy! Ocze-
kiwanym efektem jest wtedy sama zmiana, jako taka. I dostępność 
zapewniającego ją środka chemicznego. Systematyczne zwiększa-
nie dostępności tłumaczy się z kolei ekonomicznym mechanizmem 
rynkowym. Ci, którzy zwiększają dostępność substancji psycho-
aktywnych, czy to legalnych, czy nielegalnych, mają z tego tytułu 
ogromne zyski (zwróćmy np. uwagę na ogromne zyski fi nansowe 
czerpane przez producentów leków bezreceptowych promowanych 
w mediach elektronicznych). Ekonomiczne znaczenie używek stale 
rośnie. Sumy, które wchodzą w grę, przewyższają zyski z wielu in-
nych dziedzin ludzkiej działalności. Jest wielu chętnych, aby z tego 
korzystać, tak wśród producentów, sprzedawców, jak i reklamodaw-
ców. Ocenia się, że rynek legalnych substancji przekroczył już 300 
mld dolarów rocznie.

Zauważmy w tym miejscu, że bogacenie się na słabości bliźnich 
zawsze było popularne (w starożytnych Pompejach funkcjonowało 
kilkadziesiąt domów publicznych, a miasto nie było zbyt wielkie; 
w okresie zdobywania Dzikiego Zachodu sprzedaż alkoholu rosła 
w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, a alkoholem rozpito ty-
siące Indian). Dziś obrót substancjami psychoaktywnymi przyjął 
naukową postać poprzez rozbudowany marketing, co dotyczy rów-
nież substancji nielegalnych.

Sfera legalna i nielegalna przenikają się zresztą, gdyż doskona-
łe interesy robi się, wprowadzając do obrotu substancje legalne, ale 
w nielegalny sposób (np. niekontrolowany obrót niektórymi lekami, 
sprzedaż papierosów bez akcyzy, obrót ściśle nielegalnymi narkoty-
kami)156. Również poszerzanie listy odbiorców o osoby nieuprawnio-

155  A.C. Wagenaar, M.J. Salois, K.A. Kauro, Effects of Beverage Alcohol 
Price and Tax Levels on Drinking, A Meta-Analysis of 1003 Estimates from 112 
Studies, „Addiction” 2009, t. 104, nr 4, s. 179–190.

156  V. Krasnowska, Global Tobacco, „Newsweek” 2009, nr 10, s. 30–31.
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ne jest źródłem zysków – przykładem jest sprzedaż alkoholu i pa-
pierosów nieletnim. Badania empiryczne wykazują, że mniejszość 
sprzedających przestrzega prawa w tym zakresie (w Polsce 85% ba-
danych empirycznie sprzedawców nie legitymowało nieletnich na-
bywców, w USA ten współczynnik wynosi ok. 50%, mimo istnienia 
specjalnych agencji kontrolnych i drakońskich przepisów)157. W ba-
daniu przeprowadzonym przez Fundację Pedagogium w 2008 roku 
na terenie miejscowości okalających Warszawę, na 27 prób zakupu 
alkoholu i tytoniu przez nieletnich, w 21 przypadkach stwierdzono 
nie przestrzeganie przepisów prawa.

Kształtowanie odpowiedzialnej polityki zdrowia publicznego 
natrafi a na bardzo duże trudności, gdyż mamy do czynienia z ak-
tywnym lobbingiem tego sektora biznesu skutecznie zabiegającego 
o swoje interesy rozumiane jako możliwie szeroki dostęp do ryn-
ku. W tym celu tworzy się nawet specjalne instytucje zajmujące się 
wyłącznie zabezpieczeniem interesów tego sektora, działające bar-
dzo nowocześnie. Oceniając tę problematykę, można powiedzieć, że 
mamy do czynienia ze swoistym „trójkątem bermudzkim”: 
 media często nie są zainteresowane przekazywaniem rzetelnych 

informacji ostrzegawczych redukujących popyt na substancje 
legalne, gdyż znaczna część ich dochodów z reklamy płynie od 
fi rm produkujących substancje psychoaktywne (nawet do ok. 
25–30% dochodów ze zleceń reklamowych);
 politycy bardziej liczą się z opinią mediów w dobie ich decydu-

jącego wpływu na kwestie zdobywania i utrzymywania władzy, 
zwłaszcza gdy sami są chętnymi użytkownikami danych sub-
stancji psychoaktywnych. Niechętnie sięgają po skuteczne me-
chanizmy ograniczania dostępności;
 fi rmy produkujące używki mają oczywisty interes w kształtowa-

niu opinii, cen i prawa w sposób korzystny dla przemysłu i han-
dlu nimi. 

Zjawisko korupcji z kolei sprawia, że nawet substancje nielegal-
ne mogą niekiedy liczyć  na cichą przychylność tych, którzy kształ-
tują opinię publiczną lub prawo. Podstawowym celem biznesu tych 
substancji jest ukształtowanie stałej opinii o niezbędności ich uży-
wania i eksponowanie korzyści ze stosowania takich środków (przy-
jemność, relaks, jakość życia). Taka strategia dała już wyniki, gdy 
w Europie rozpowszechniało się palenie tytoniu – papierosy były 
reklamowane jako doskonały lek na wszystkie choroby, niemal jako 

157  K. Wojcieszek,  Chrońmy młodość, Warszawa 1997; tenże, Szlaban, War-
szawa 2006, aneks. W sprawie tytoniu patrz materiały kampanii „STOP – Pro-
gram Odpowiedzialnej Sprzedaży”.



137

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

panaceum. Również niektóre narkotyki, dziś zakazane, były promo-
wane jako substancje korzystne. Dotyczy to np. LSD, marihuany, 
kokainy, heroiny, amfetaminy. Wskażmy też, iż początkowo te sub-
stancje były w legalnej dystrybucji, bywały stosowane w leczeniu 
wielu chorób. Sprzyjało to tworzeniu się „nałogowej osobowości 
naszych czasów”.

Czynnik dostępności jest dziś bardziej decydujący dla wchodze-
nia w świat używek, niż czynnik wewnętrznej potrzeby ludzi. Oczy-
wiście, gdy człowiek jest już „złapany” w pułapkę uzależnienia, za-
czyna w jego życiu przeważać zapotrzebowanie (wtedy używa, bo 
„musi”). Względna stałość grona uzależnionych użytkowników czy-
ni z tego biznesu „złoty interes”. Niedawne badania społeczne nad 
oszczędzaniem w czasach kryzysu wykazały, że najmniejsza liczba 
osób zamierza oszczędzać na alkoholu i papierosach158. 

2.8.2. Różne rodzaje dostępności

Wyróżniamy kilka rodzajów czy wymiarów dostępności. Dostęp-
ność może mieć zwyczajny charakter fi zyczny: czy substancja jest 
osiągalna ekonomicznie (czy mnie na nią stać?), jak daleko znajdują 
się punkty jej sprzedaży albo jaka jest gęstość sieci „dilerów”. Inny 
rodzaj dostępności to tzw. dostępność kulturowa. Obejmuje ona lo-
kalne zwyczaje, sposób traktowania substancji, przekazy rodzinne 
na jej temat, obecność reklamy i zachęt. Również reakcje społeczne 
na korzystanie z substancji, ocenę używającego, zawartość nakazów 
i zakazów obyczajowych i religijnych odnoszących się do substan-
cji. Jest też  dostępność prawna. Poniżej prezentujemy przykłady 
wpływu dostępności na poziom używania.
 W Polsce na przełomie wieku XVI i XVII nastąpiło znaczne 

zwiększenie dostępności mocnych alkoholi. Było to związane ze 
specyfi czną sytuacją ekonomiczną. Dotychczasowy eksport zbo-
ża na zachód Europy, który niezmiernie wzbogacił kraj i pod-
niósł poziom  życia warstw wyższych,  zmniejszył się (zmalał 
popyt, zwiększyła się konkurencja zboża rosyjskiego). Zagrożo-
ny był wysoki standard życia. Zdecydowano o zmianie kierun-
ku eksportu z zewnętrznego na wewnętrzny, ale nie w postaci 
bezpośredniej, ale przetworzonej. Dokładnie w postaci okowi-
ty, wódki. Korzystając z monopolu, sprzedawano chłopom ich 

158  Chodzi o badania fi rmy Nielsen na 28 tysiącach osób z 48 krajów: aż 
40% miało zamiar oszczędzać na nowinkach technicznych, 36% – na jedze-
niu, a tylko 16% – na alkoholu i 12% – na papierosach (www.wiadomosci.onet.
pl/1931638,11,1,1,item.html).
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własne produkty, tyle że przetworzone. Aż 50% eksportu zosta-
ło w czasie życia jednego pokolenia „przekierowane” na rynek 
wewnętrzny w postaci wódki. System ten umacniał się poprzez 
szlachecki przywilej propinacyjny. Był to oczywisty system dre-
nażu ekonomicznego i trwał do XIX wieku, gdy przejęło go pań-
stwo zaborcze (II poł. XIX wieku). Doprowadził do dominacji 
wódki w profi lu spożywanych w Polsce alkoholi. Obliczenia hi-
storyków wskazują, że ok. 30% dochodów ziemskich pochodziło 
z samego gorzelnictwa159.
 Podobna sytuacja miała miejsce w Rosji, gdzie w XVIII wieku 

dochody z propinacji pozwoliły zbudować silną i liczną armię. 
W Prusach zaś rosnące dochody z działalności browarów po-
zwoliły zbudować fl otę przed I wojną światową. 
 Innym przykładem jest szybkie zbudowanie rynku piwa w Pol-

sce na początku lat 90. XX wieku. Z poziomu ok. 18 litrów 
rocznie skoczyliśmy na kilkadziesiąt (nawet 90 wedle niektó-
rych ocen) litrów w ciągu kilku zaledwie lat. Wpłynęło to na 
zmniejszenie liczby abstynentów wśród młodzieży, z poziomu 
28% spadła ona do 8%160. W tym czasie miały miejsce inten-
sywne, wtedy nielegalne, kampanie reklamowe (zagrożone 
małymi karami w stosunku do krociowych zysków) i gwał-
towny przyrost punktów sprzedaży uprawnionych do obrotu 
(przekazano wtedy prawo ustalania limitów ze szczebla rzą-
dowego na wojewódzki, co spowodowało przyrost punktów 
piwnych, a następnie na szczebel gminny, co w wielu gminach 
wywołało nagły wzrost gęstości całej sieci sprzedaży). 
 Z kolei przykładem  pozytywnym jest Szwecja. Miała ona na 

początku stulecia wyjątkowo wysoki poziom spożycia alkoholu 
(ok. 40 litów na mieszkańca rocznie). W sytuacji coraz poważ-
niejszych problemów z osobami uzależnionymi decydowano 
się na drastyczne ograniczenia sprzedaży alkoholu (specjalne 
książeczki do zakupu alkoholu – tzw. system I. Bratta, mak-
symalne ograniczenie sieci sprzedaży, monopol państwowy). 
Pozwoliło to na spadek spożycia w ciągu 5 lat do kilku litrów 
rocznie. 
 Podobną rolę odegrało w Polsce odzyskującej niepodległość 

tzw. lex Moczydłowska, prawo uchwalone u progu II Rzeczy-
pospolitej, które uporządkowało rynek w kierunku zdrowia 

159  T. Kulisiewicz, Uzależnienie od alkoholu, Warszawa 1982.
160  K. Okulicz-Kozaryn, A. Borucka, Zmiany w piciu alkoholu przez mło-

dzież z mokotowskich szkół średnich w latach 1984–2000, „Alkoholizm i Narko-
mania” 1997, t. 27 (2), s. 179–195.
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publicznego. Ówczesne spożycie per capita w Polsce wynosiło 
1,3 litra (przy obecnych 9,2 litra). Natychmiast po deregulacji 
tego prawa w latach 30. spożycie podskoczyło dwukrotnie.

Jak wynika z badań, najsilniej na spadek spożycia substancji le-
galnych wpływają: podwyższanie ceny i ograniczenia gęstości sie-
ci sprzedaży i reklamy. W przypadku substancji nielegalnych zaś 
– skuteczność organów ścigania utrudniająca dystrybucję narkoty-
ków. 

2.8.3. Dostępność kulturowa i prawna

Bardzo ważnym czynnikiem jest też dostępność kulturowa. Jeśli 
w społeczności, w której dojrzewamy, nie ma dezaprobaty dla uży-
wania substancji, jeśli jest to postrzegane jako zjawisko powszech-
ne i normalne – w takiej społeczności dostępność kulturowa ryzy-
kownych zachowań jest znaczna. Korzystają z tego m.in. marketing 
i reklama, odwołując się do zwyczajów społecznych i współkształ-
tując normy. Chętnie buduje się skojarzenia używania substancji 
z relaksem, przyjaźnią, radością, mocą, pięknem, atrakcyjnością. 
Przykładem takich socjotechnicznych zabiegów jest (2009) rekla-
ma jednego z wielkich koncernów piwowarskich, który ozdobił pol-
skie ulice plakatem, na którym piwo widnieje na tle przepięknej 
górskiej przełęczy. Takie skojarzenia utrwalają pozycję kulturową 
ryzykownych zachowań, kreując je na niezbędny lub korzystny ele-
ment ludzkiego życia. 

Znaczna jest także rola prawa w jego funkcji symbolicznego two-
rzenia norm społecznych. Doskonale ukazują to prace badawcze 
Wagenaara. Analizował on wpływ limitu wieku spożycia alkoholu 
etylowego w USA. Początkowo wiek ten wynosił 21 lat. Granicy tej 
odpowiadała pewna liczba ofi ar wypadków samochodowych na dro-
gach USA z udziałem pijanych młodych ludzi. Po obniżeniu limitu 
wieku do lat 18, szybko wzrosła liczba ofi ar w tej kategorii. Gdy 
z kolei znowu podwyższono limit do 21 lat, również pod wpływem 
nacisków społecznych (Ruch Matki Przeciw Pijanym Kierowcom), 
liczba ofi ar spadła wyraźnie, zanim jeszcze udało się zbudować 
efektywny system egzekucji przepisów, wyraźnie pod wpływem sa-
mej świadomości normy prawnej. Panujący porządek normatywny 
wpływa bardzo silnie na używanie substancji. Są kraje, gdzie mimo 
znacznego średniego ich spożycia, ogólna liczba strat z tego tytułu 
jest mniejsza, gdyż działają regulatory kulturowe, które nakładają 
określone granice na konsumpcję substancji, np. piętnując towarzy-
sko osoby upijające się czy w inny sposób ostentacyjnie używające 
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substancji. Temu służą przepisy ograniczające palenie w miejscach 
publicznych czy nawet w pubach (np. wielka kampania antytyto-
niowa w Nowym Jorku). Wiele norm ma związek z tradycjami i re-
ligiami. I one mają znaczący wpływ na poziom spożycia substancji 
(wiemy, że pewne religie piętnują określone rodzaje zachowań jako 
niemoralne, np. islam piętnuje picie alkoholu, co przekłada się na 
realne niskie spożycie w krajach muzułmańskich). Dlatego wszel-
kie akcje profi laktyczne czy terapeutyczne muszą uwzględniać kon-
tekst normatywny czy kulturowy środowiska interwencji. Dotyczy 
to zwłaszcza dostosowania proponowanych metod prewencji do ak-
tualnego stanu kultury danego środowiska.  Zawartość normatywna 
kultury to ważny składnik zasobów w rozwiązywaniu problemów 
z substancjami psychoaktywnymi.
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Próba diagnozy problemu 
narkotykowego w Polsce 

We wszelkich analizach problemów uzależnień od substan-
cji psychoaktywnych podkreśla się, że szkody, jakie one 
wywołują, mają wieloaspektowy charakter. Tym, co jest 

szczególne dla uzależnień chemicznych, jest jego destrukcyjne 
narastanie. Owa destrukcja dotyczy sfery zdrowotnej, społecznej 
i moralnej. W tej części książki skupimy się na diagnozie problemu 
narkotykowego w Polsce oraz ukazaniu, jak wielkie on czyni spu-
stoszenie. 

3.1. Narkomania jako problem społeczny 

W rozumieniu teorii środowiskowych (społecznych) liczba sy-
gnałów „pronarkotykowych”, w przypadku braku lub słabości 
odpowiednich zabiegów wychowawczych, może doprowadzić – 
najpierw do pierwszego eksperymentu narkotycznego, a w konse-
kwencji kolejnych eksperymentów – do uzależnienia. Narkomania 
nie jest jednak wynikiem prostych relacji substancja psychoaktyw-
na – człowiek. Dowiedziono bowiem istnienia mechanizmów spo-
łecznych i cech biologicznych sprzyjających pojawieniu się uza-
leżnienia; oczywistym jest też wpływ na rozwój tej patologii skali 
podaży narkotyków oraz czynników kulturowych, ekonomicznych 
i geografi cznych. 



142

Mariusz Jędrzejko, Marian Cabalski

W tym punkcie przedstawiamy skalę zjawiska narkomanii 
w świetle danych uzyskanych z Komendy Głównej Policji (CBŚ), 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Sprawiedli-
wości oraz innych instytucji zajmujących się zapobieganiem nar-
komanii. Wykorzystaliśmy także wyniki  własnych badań,  prze-
prowadzonych głównie na Mazowszu. Podkreślić jednak trzeba, że 
problem narkomanii nie dotyczy wyłącznie aspektu ilościowego.

Jak wskazano w pracy Young People and Drugs – Care and Treat-
ment, istnieją wyraźne czynniki ryzyka rozwoju narkomanii wśród 
młodzieży1. Zalicza się do nich:
 środowisko wychowawcze (socjalizacyjne);
 występowanie narkomanii w środowisku szkolnym;
 status społeczny;
 kontakt ze środowiskiem kryminogennym;
 szanse życiowe (perspektywy);
 poziom akceptacji narkotyków;
 wiedzę o konsekwencjach zażywania narkotyków;
 stan profi laktyki narkotykowej.

Uzasadnionym jest więc stwierdzenie, że narkomania  to zjawisko 
wielowymiarowe (co do czynników koniecznych dla jej wystąpienia), 
wieloaspektowe (co do przejawów) i wieloczynnikowe (co do źródeł).                

1  Por. Young People and Drugs – Care and Treatment, Council of Europe, 
Warsaw 2006, s. 12 i nast.

Rys. 33. Czynniki mające wpływ na pojawienie się i rozwój zjawiska nar-
komanii 

Czynniki rozwoju narkomanii

Podaż (dostępność) 
narkotyków Wzorce kulturowe

Wzorce społeczne Model reakcji prawnych 
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profi laktyki

Skala zjawisk innych patologii 
społecznych

Potencjał służb zwalczania 
przestępczości narkotykowej

Obecność czynnika 
w najbliższej rodzinie



143

Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce 

Rys. 34. Holistyczne – wielowymiarowe ujęcie narkomanii wg Z. Juczyń-
skiego

Problem narkotyków, w porównaniu do zjawiska alkoholizmu, jest 
stosunkowo nowym zaburzeniem społecznym w  Polsce. Jego począt-
ki sięgają lat 70. XX wieku i od tego czasu prowadzony jest monito-
ring  używania nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz  zwią-
zanych z tym konsekwencji. Podkreślmy w tym miejscu, że samo 
zjawisko narkotyzowania się przez wiele dekad ograniczone było do 
specyfi cznych grup dzieci pochodzących z wyższych warstw społecz-
nych (środowisko artystycznej bohemy okresu II Rzeczypospolitej, 
dzieci z tzw. elit okresu PRL, środowisko subkultury hippisowskiej), 
a także osób z tzw. marginesu społecznego. Chociaż w aspekcie praw-
nym i defi nicjach medycznych w obu grupach mieliśmy do czynienia 
z tym samym problemem, to jednak były to różne zjawiska. Dotyczy-
ło to przede wszystkim typów przyjmowanych środków, jak również 
kontekstów sytuacyjnych. Jak się wydaje, typy zachowań narkoty-
kowych w pierwszych trzech dekadach II połowy XX wieku były 
pochodną silnych wpływów subkulturowych, zwłaszcza subkultury 
hippisowskiej oraz subkultur środowisk przestępczych. Stąd domi-
nowały następujące substancje psychoaktywne: heroina i tzw. polska 
heroina, środki wziewne oraz leki. 

Wraz z otwieraniem się Polski na świat, po 1989 roku, następo-
wało szybkie zróżnicowanie zachowań narkotykowych, jak również 
pojawienie się nowych problemów. 

W poprzednim rozdziale przedstawiono próbę ukazania zasad-
niczych czynników determinujących rozwój uzależnienia. Nie tłu-
maczą one wszystkich mechanizmów składających się na sięganie 
przez człowieka po nienaturalne sposoby odreagowania, stłumienia, 
wzmocnienia. Współczesne nauki społeczne, zwłaszcza pedagogika 
i psychologia, podkreślają występowanie „generatorów” zaburzeń 
zachowania człowieka, bardzo charakterystycznych dla ostatnich 
dwóch dekad. Zalicza się do nich  zerwanie tradycyjnych więzi ro-
dzinnych, pęd do sukcesu i żądza sukcesu, bardzo szybkie tempo 

człowiek narkotyk 

środowisko
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życia, silne oddziaływanie wzorców medialnych, dostęp dzieci do 
treści, na odbiór których nie są przygotowane emocjonalnie i in-
telektualnie. Pojawiła się też specyfi czna kategoria „ludzi na prze-
miał”, których funkcjonowanie społeczne, zwłaszcza zawodowe, 
sprowadza ich do „trybiku wielkiej maszyny”. Badania nad takimi 
uwarunkowaniami narkomanii, jej skalą są dopiero zapoczątkowy-
wane, jednakże autorzy, na podstawie swoich badań empirycznych 
i zawodowej praktyki, dostrzegają ich wielki wpływ.

Występowanie narkomanii, ujmowanej jako problem społeczny, da-
tuje się na czas przełomu ustrojowego po 1989 roku i wiąże się, przede 
wszystkim, ze wzrostem podaży narkotyków – na co kluczowy wpływ 
miał rozwój zorganizowanej przestępczości (tę kwestię podejmuje-
my szerzej w dalszej części pracy). Ważne miejsce w opisie zagrożeń 
narkotykowych mają badania prowadzone w skali całego kraju, jak 
i w wymiarze lokalnym, m.in. pod auspicjami samorządów wojewódz-
kich oraz w ramach studenckich prac dyplomowych w licznych uczel-
niach wyższych. Pomimo ograniczeń metodologicznych, związanych 
z charakterem badanego zjawiska oraz dostępnością i wiarygodnością 
niektórych danych, jesteśmy w stanie uzyskać w miarę wiarygodny 
obraz rozmiarów problemu i trendów  jego rozwoju. Podkreślenia przy 
tym wymaga, że narkomania, jako problem społeczny, ma charakter 
zmienny. Nie sposób zastosować jednej miary dla całej grupy wieko-
wej czy pokoleniowej (np. młodzieży), jak również nie jest możliwe 
określenie wszystkich ewentualnych zagrożeń. Uprawnionym wydaje 
się postawienie tezy, że mamy do czynienia z wieloma lokalnymi ob-
razami i specyfi ką narkomanii. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości – 
problemy narkotykowe szybciej narastają na biegunach społecznych, 
co prezentujemy na kolejnym rysunku. 

Rys. 35. Rozwój narkomanii z uwzględnieniem pozycji społeczno-ekono-
micznej
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Zaprezentowany powyżej schemat ma charakter umowny, 
a przedstawione w nim cechy dotyczą tzw. grup ryzyka. Ujawniane 
obecnie nowe cechy zjawiska narkomanii powinny zwracać uwagę 
na bardzo niebezpieczne zjawisko określane jako destygmatyza-
cja tzw. lekkich narkotyków oraz „oddzielanie” eksperymentów 
narkotykowych od zachowań wymagających potępienia i przeciw-
działania. 

Zmienność problemów z zażywaniem substancji nielegalnych 
jest ściśle związana z  ich  podażą, zasobnością ekonomiczną, roz-
wojem produkcji (uprawy) rodzimych narkotyków, trendami kultu-
rowymi oraz wzorcami w mikroskali (miasta, ulicy, grupy środowi-
skowej, szkoły). Dostrzegamy także, coraz wyraźniej, zróżnicowa-
nie typów narkomanii w zależności od pozycji społecznej, miejsca 
zamieszkania, sytuacji zawodowej.

Rys. 36. Nowe trendy narkotykowe (uzależnieniowe) w Polsce po 2000 roku

Popyt na narkotyki mierzyć można rozpowszechnieniem ich kon-
sumpcji. Istnieje kilka źródeł informacji na ten temat. Jednym z nich 
są ogólnopolskie, audytoryjne badania ankietowe o używaniu alkoho-
lu i narkotyków przez młodzież szkolną, prowadzone w ścisłej współ-
pracy z instytucjami rządowymi. Są one realizowane  na reprezenta-
tywnej próbie uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas 
drugich szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z metodologią europej-
skich badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków 
wśród uczniów – ESPAD. Najnowsze tego rodzaju badania pochodzą 

Zmniejszanie się narkomanii wziewnej (lotne 
rozpuszczalniki) oraz zażywania opiatów

Stabilizacja narkotyzowania się wśród uczniów szkół 
gimnazjalnych i średnich

Wzrost zażywania narkotyków wśród osób pow. 30. roku 
życia i w tzw. szybkich zawodach

Pojawienie się nowych substancji naturalnych, chemicznych 
i prekursorów

Gwałtowny wzrost uzależnienia od dopuszczonych do 
obrotu substancji (leki, środki wzmacniające)
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z roku 2007 roku. Prezentujemy je za opracowaniami Krajowego Biu-
ra ds. Przeciwdziałania Narkomanii (patrz również załączniki)2.

Dla lepszego zrozumienia skali problemu w Polsce, w grupach mło-
dzieży i dorosłych, prezentujemy go na tle innych krajów europejskich. 

Chociaż problem używania substancji psy-
choaktywnych w Polsce jest daleki swoją skalą 
od takich krajów, jak Hiszpania czy Wielka Bry-
tania, to przynosi poważne konsekwencje spo-
łeczne i zdrowotne. Pierwsze lata dekady lat 90. 
oraz początku XXI wieku są często określane 
jako „nadrabianie dystansu narkotykowego” wo-
bec Europy Zachodniej. W tym czasie dynami-
ka wzrostu problemu narkotykowego w naszym 
kraju należała do najwyższych na kontynencie. 

Dysproporcje w zażywaniu narkotyków przez 
polską młodzież są wysokie, a determinowane jest 
to przede wszystkim regionalnymi (często subkul-
turowymi) „wzorami zachowań narkotykowych”. 

Jak wynika z prowadzonych badań, do pierwszych eksperymentów 
narkotykowych dochodzi najczęściej pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. 

Tab. 23. Odsetek młodzieży w wieku 15–16 lat używającej kiedykolwiek 
jednego z narkotyków dla badań z lata 1993, 1999, 2003, 2007

Rok badań
Typ narkotyku

1993 1999 2003 2007

Konopie indyjskie 10,1 15,1 19,2 15,7
Leki uspokajające lub nasenne 18,5 18,3 17,3 15,6
Środki wziewne 10,4 9,1 9,3 8,2
Amfetamina 2,9 7,4 6,0 3,8
LSD 1,9 4,0 2,5 1,8
Kokaina 0,8 1,9 2,2 1,8
Heroina 0,8 5,7 1,8 1,4
Ecstasy 0,8 2,8 2,8 2,6
Sterydy anaboliczne 2,8 3,4 2,5 2,1

Grupa badawcza 15–16 lat obejmuje uczniów klas gimnazjal-
nych. Jak wynika z innych badań, jest to środowisko szczególnie 

2  Opracowano na podstawie informacji dyrektora Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentowanej w listopadzie 2008 roku w trak-
cie konferencji popularnonaukowej „Zaburzenia wychowawcze XXI wieku”, 
zorganizowanej przez Senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Pedago-
gium Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. 

Najpopularniejszymi środkami 
używanymi do odurzenia 

się są obecnie leki nasenne 
i uspokajające oraz pochodne 

konopi indyjskich (marihuana). 
W grupie 15–16-latków ob-

serwujemy malejącą tenden-
cję do eksperymentów z nar-

kotykami. Nadal jednak co 
siódme dziecko w tym wieku 

używało co najmniej jeden raz 
któregoś z narkotyków. 
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narażone na negatywne zjawiska społeczne, do których zalicza się 
obecnie zachowania agresywne i przemoc, niekontrolowane korzy-
stanie z multimediów, przyspieszone niebezpieczne kontakty i za-
chowania seksualne. W grupie 17–18-latków omawiany problem 
przedstawia się następująco.

Tab. 24. Odsetek młodzieży w wieku 17–18 lat używającej kiedykolwiek 
jednego z narkotyków dla badań z lata 1993, 1999, 2003, 2007

Rok badań
Typ narkotyku

1993 1999 2003 2007

Konopie indyjskie 17,1 22,2 36,7 27,9
Leki uspokajające lub nasenne 20,8 20,8 20,1 19
Środki wziewne 7,9 6,4 6,3 6,8
Amfetamina 2,8 10,5 15,4 7,8
LSD 2,7 3,5 4,2 2,7
Kokaina 0,8 1,8 2,4 2,5
Heroina 0,6 6,8 2,2 1,7
Ecstasy 0,6 2,7 5,8 4,2
Sterydy anaboliczne 4,0 2,6 3,5 3,5

Celem prezentowanych powyżej badań był pomiar natężenia zja-
wiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Wyniki 
wskazują na znacznie wyższy poziom rozpowszechnienia używania 
substancji legalnych niż nielegalnych. Porównanie tych danych suge-
ruje załamanie trendu wzrostowego w używaniu zarówno legalnych, 
jak i nielegalnych środków psychoaktywnych. Wśród substancji nie-
legalnych relatywnie najbardziej rozpowszechnione są konopie in-
dyjskie. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, 
jak i ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród 
chłopców niż wśród dziewcząt. Jedną z cech narkotykowej mapy 
Polski jest obniżenie się wieku pierwszych eksperymentów narko-
tykowych, zwłaszcza w grupie chłopców. Odnotować należy także 
niebezpieczeństwo pojawiania się narkotyków w trakcie, wydawać 
by się mogło, normalnych zachowań młodzieżowych, np. sięganie po 
takie substancje przez chłopców uprawiających kulturystykę. W ba-
daniach przeprowadzonych w 17 mazowieckich siłowniach3 54% 
chłopców w wieku 17–25 lat zadeklarowało, że sięga regularnie po 
sterydy anaboliczne dla zwiększenia masy mięśniowej. 

Większość młodych ludzi orientuje się, jakie ryzyko – dla ich zdro-
wia i funkcjonowania w społeczeństwie – jest związane z używaniem 
substancji psychoaktywnych. O stopniu zagrożenia, według ocen 

3  M. Jędrzejko, Sondaż Fundacji Pedagogium, lipiec 2007. 
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uczniów, zdaje się decydować bardziej nasilenie i sposób używania 
niż rodzaj substancji;  marihuana i haszysz są  traktowane bardziej 
liberalnie niż inne substancje nielegalne. Podobnie chłopcy oceniają 
sterydy anaboliczne, których powszechność używania na siłowniach 
urasta do problemu społecznego. Jak wynika z badań, uczniowie trze-
cich klas gimnazjów, jak i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 
(w około 70%) uczestniczyli w 2006 roku w zajęciach profi laktycz-
nych w szkole. Jednak mimo tego znaczny odsetek z nich podejmuje 
decyzję o pierwszym eksperymencie narkotykowym.

Kolejnym źródłem wiedzy o  zasięgu używania narkotyków są 
badania przeprowadzone na ogólnopolskiej, losowej próbie doro-
słych mieszkańców Polski. W 2006 roku zrealizowano drugą edycję 
badania rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych 
oraz postaw Polaków wobec problemów związanych z piciem alko-
holu i używaniem narkotyków (pierwsze  przeprowadzono w 2002 
roku). Wyniki aktualnego sondażu  potwierdzają, że marihuana po-
zostaje  najpowszechniejszym narkotykiem. Przynajmniej raz w ży-
ciu używało jej 9,1% respondentów (amfetaminy próbowało 2,7% 
badanych, a ecstasy – 1,2%). Zaobserwowano stabilizację okazjonal-
nego używania narkotyków. Jednak nowym zjawiskiem jest wzrost 
deklaracji o znajomości osób, które zażywają narkotyki. W bada-
niach przeprowadzonych przez Akademię Humanistyczną w Puł-
tusku na terenie Warszawy i województw: mazowieckiego, podla-
skiego i świętokrzyskiego odsetek respondentów znających osoby 
zażywające narkotyki wzrósł z 18,5% w 2004 roku do 22,7% w 2005 
i 23,9% w 2007 roku.

Tab. 25. Używanie poszczególnych substancji kiedykolwiek w życiu wg ba-
dań EPSAD (wiek: 16–64 lata)4

Rok badań,
typ narkotyku

2002 2006

Konopie indyjskie 7,7 9,1
Crack 0,2 0,2
Amfetamina 1,7 2,1
LSD 1,2 0,9
Kokaina 0,4 0,8
Ecstasy 0,7 0,2
Grzyby 0,8 1,0
Sterydy anaboliczne 0,3 0,4

4  Źródło: J. Sierosławski, Substancje psychoaktywne – postawy i zachowa-
nia, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Warszawa 2006.
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Tab. 26. Używanie jakiejkolwiek substancji nielegalnej w czasie 12 miesię-
cy wg wieku (odsetek badanych)5

Wiek 16–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–64 lata
Rok 2002 9,7 3,4 0,3 0,2
Rok 2006 8,6 3,1 2,0 0,4

Jak wynika z głębszej analizy powyższych badań, nielegalne sub-
stancje psychoaktywne pojawiają się przede wszystkim wśród osób 
do 24. roku życia, chociaż są również obecne w kategorii wiekowej 
25–44 lata, i pojawiają się częściej niż w 2002 roku wśród respon-
dentów w wieku 35–44 lata. Ta uwaga ma ważne znaczenie profi -
laktyczne i edukacyjne. Dotychczasowe badania wskazują bowiem, 
że przynoszą rezultaty działania edukacyjne i profi laktyczne pro-
wadzone w środowisku szkolnym, co przekłada się na zahamowa-
nie tendencji wzrostowej eksperymentowania z narkotykami wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Wyraźnej poprawie uległa 
także wiedza respondentów (zwłaszcza nauczycieli) o narkotykach 
i zagrożeniach wynikających z ich przyjmowania. Uwagi natomiast 
wymaga niepokojące zjawisko rozpowszechniania się, wśród dzieci 
i młodzieży, nieprawdziwych informacji o narkotykach i skutkach 
ich przyjmowania (por. rys. 40. Najpopularniejsze kłamstwa nar-
kotykowe).

Wydaje się, że narastanie problemu narkotykowego (w starszych 
grupach wiekowych) związane jest z warunkami społecznymi oraz 
zmianami cywilizacyjnymi. W aspektach socjologicznym i pedago-
gicznym wskazać należy na: narastanie czynników wywołujących 
stres; modę na tzw. dopalacze; szybkie tempo życia (wyścig szczu-
rów), dysfunkcje rodziny, bezrobocie i patologie pracy.

Wyniki cytowanego powyżej badania wskazały ponadto na 
stabilizację tendencji spadkowej odnośnie dostępności narkoty-
ków oraz lekki wzrost liczby osób, które otrzymały propozycję 
zażycia narkotyku, a szczególnie przetworów konopi. Nowym zja-
wiskiem jest wzrost przyjmowania substancji psychoaktywnych 
przez kierowców. Podobnie jak w 2002 roku, narkomani postrze-
gani są przede wszystkim jako ludzie chorzy, wymagający lecze-
nia i opieki.

5  Tamże.
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3.2. Leczenie narkomanów i zgony po zażyciu 
narkotyków

Trendy w rozwoju narkomanii – rozumianej jako regularne uży-
wanie narkotyków, powodujące poważne problemy, m.in. zaburzenia 
psychiczne i zaburzenia zachowania – śledzić można na podstawie 
danych statystycznych stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego. 
Liczba osób leczonych z powodu uzależnienia w specjalistycznych 
placówkach i w oddziałach szpitalnych w latach ubiegłych stopnio-
wo rosła; w 2004 roku przyjęto do leczenia stacjonarnego 12 836 
osób – oznacza to wzrost o 9,0% w stosunku do 2003 roku, w któ-
rym przyjęto 11 778 pacjentów. Odsetek pacjentów przyjętych po 
raz pierwszy nie uległ większej zmianie i wyniósł 56,4%.  Struktura 
płci osób zakwalifi kowanych do leczenia stacjonarnego od wielu lat 
pozostaje względnie stała; w 2004 roku odsetek kobiet osiągnął bo-
wiem 23,6% (w roku 2000 – 22%, w 2003 – 24%). Zmiany obserwuje 
się natomiast w strukturze wieku; w 2004 roku odsetek pacjentów 
w przedziale 16–24 lata spadł do poziomu 48% (w roku 2000 – 54,7%, 
w 2003 – ponad 51%), zaś udział najstarszych (powyżej 45. roku 
życia) zwiększył się do 12,7% (w roku 2000 – prawie 8%, w 2003 
– 11,3%). Zmniejszenie się proporcji osób z młodszych grup wie-
kowych może sugerować początek stabilizacji rozmiarów zjawiska. 
Dane do roku 2006 prezentuje poniższy rysunek.

Rys. 37. Narkomani przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1996–
20066

6  Na podstawie danych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.



151

Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce 

Najliczniejszą grupą pozostają nadal osoby z  problemami spo-
wodowanymi używaniem opiatów (20%), następne to: nadużywa-
jący leków uspokajających i nasennych (11%); środków z grupy 
amfetamin (9%); przetworów konopi (3%) i substancji wziewnych 
(2%). Pozostałe kategorie pacjentów nie przekraczają 1%. Należy 
podkreślić, że ponad połowa leczonych znajduje się w grupie nad-
używających substancji mieszanych i nieokreślonych.

Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych związa-
nych z narkotykami są choroby infekcyjne. Przyjmowanie środ-
ków odurzających w zastrzykach  zwiększa ryzyko zakażenia wi-
rusowym zapaleniem wątroby typu B i C oraz HIV. Wyniki badania 
przeprowadzonego w  2005 roku wskazują na rozpowszechnienie 
zakażeń na poziomie zbliżonym do  odnotowywanego w Europie. 
Zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C występowały 
ponad dwukrotnie częściej niż zakażenia HIV, które są obecnie 
przenoszone głównie drogą kontaktów heteroseksualnych. Prze-
ciwciała WZW C wykryto u 57,9% badanych, podczas gdy prze-
ciwciała  HIV – u 24,1%. Należy podkreślić, że jedynie 1/3 osób 
zakażonych żółtaczką typu C była świadoma swojego statusu sero-
logicznego, co zwiększa ryzyko nieświadomego szerzenia zakażeń. 
Wyniki wykazały także, że zakażeniom HBV, HCV i HIV sprzyja 
zwiększona, łączna ekspozycja na krew, a także trudna sytuacja 
społeczno-ekonomiczna osób wstrzykujących narkotyki oraz po-
dejmowanie zachowań ryzykownych, takich jak używanie wspól-
nych igieł i strzykawek.

Ostatnie oszacowanie liczby narkomanów w naszym kraju, obej-
mujące także osoby, które nie zostały włączone do systemu spra-
wozdawczości z lecznictwa, opiera się na wynikach badania prze-
prowadzonego w 2002 roku: według niego  liczba narkomanów 
mieści się w przedziale 35–75 tys. Według innych badań liczba ta 
może przekraczać 100 tys. osób. W związku ze wzrostem wskaźnika 
używania narkotyków w latach 90. i na początku XXI wieku, należy 
spodziewać się większej liczby osób uzależnionych. 

Na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że 
liczba odnotowanych, w rutynowych statystykach, nowych 
przypadków zakażeń HIV wśród osób przyjmujących narkoty-
ki w ostatnich latach utrzymuje tendencję spadkową, podobnie 
jak trend zachorowań na AIDS, opisujący zjawisko ze znacznym 
opóźnieniem. 
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Rys. 38. Nowe zakażenia HIV, w tym  wśród osób przyjmujących narkotyki 
w latach 1999–2007, według daty zgłoszenia7

Rys. 39. Przypadki zgonów z powodu używania narkotyków w latach 1997–
2006 (zgony wg kodów ICD-10: F11-12, F14-16, F19, X42, X62, Y12, X44, 
X64, Y14)8

7  Źródło: Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu 
Higieny Instytutu Naukowo-Badawczego.

8  Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
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Do najbardziej dramatycznych konsekwencji 
używania narkotyków należą zgony z powodu 
przedawkowania. Zasadniczym źródłem infor-
macji na ten temat jest rejestr prowadzony przez 
Główny Urząd Statystyczny. Przypadki zgonów 
zostały wyselekcjonowane według krajowej de-
fi nicji, która obejmuje następujące kody klasy-
fi kacji ICD-10: F11-12, F14-16, F19, X42, X44, 
X62, X64, Y12 i Y14. W ostatnich latach obser-
wujemy w Polsce stabilizację trendu, a od 2002 
roku – spadek liczby zgonów. W 2002 roku za-
notowano 324 przypadki śmiertelne z powodu 
przedawkowania narkotyków, w  2003 – 277, a w 2004 roku – 231 
zgonów. Z kolei w roku 2006 stwierdzono 241 zgonów.

Zgodnie z art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciw-
działaniu narkomanii, świadczenia w zakresie leczenia, rehabilitacji 
i reintegracji są udzielane osobie uzależnionej bezpłatnie niezależnie 
od jej miejsca zamieszkania w kraju. Udzielanie świadczeń zdrowot-
nych osobom uzależnionym od narkotyków zorganizowane jest w opar-
ciu o sieć placówek ambulatoryjnych i stacjonarnych, posiadających 
status publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Podstawowym ogniwem pierwszej interwencji i pomocy psycho-
logicznej są placówki ambulatoryjne: przede wszystkim Poradnie 
Profi laktyki i Leczenia Uzależnień; w ciągu 7 lat (1998–2004)  liczba 
poradni wzrosła ponad dwukrotnie (z 34 do 73), a liczba leczonych  
pacjentów zwiększyła się ponad sześciokrotnie (z 4991  do 30 601).

W systemie opieki zdrowotnej nad osobami uzależnionymi od 
środków odurzających nadal dominują stacjonarne formy rehabi-
litacji długo- i średnioterminowej. Obserwuje się jednak tendencję 
do skracania terapii. Placówki stacjonarne, w większości, zlokali-
zowane są poza obszarami miejskimi i  realizują programy leczni-
czo-rehabilitacyjne w oparciu o model społeczności terapeutycznej. 
W 2004 roku działały w Polsce 52 ośrodki stacjonarne, dysponujące 
2330 łóżkami oraz 73 poradnie; 26 spośród wymienionych placówek 
stacjonarnych przyjmowało osoby nieletnie.

Pozostałe formy pomocy dla osób uzależnionych – dostępne w na-
szym kraju w ograniczonym zakresie – realizowane były przez: od-
działy detoksykacyjne, dzienne ośrodki leczenia uzależnień, oddzia-
ły leczenia uzależnień w strukturach szpitala,  programy redukcji 
szkód, oddziały terapeutyczne dla osób uzależnionych w zakładach 
karnych oraz programy reintegracji społecznej. Wybrane ośrodki 
świadczyły także usługi dla pacjentów z podwójną diagnozą.

Leczenie osób uzależnionych 
w Polsce realizowane jest 
w 85 placówkach leczenia 
stacjonarnego, 305 placów-
kach ambulatoryjnych, w ra-
mach 16 programów leczenia 
substytucyjnego 
i 4 programów realizowanych 
w zakładach karnych.
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Rys. 40. Najpopularniejsze kłamstwa narkotykowe w Polsce, czyli mity 
polskiego dilera

MIT 1 – dostajesz „czysty” towar.
PRAWDA – niektóre „dodatki” to: laktoza, skrobia, benzodiazepiny, 
strychnina, skopolamina, paracetamol, mąka, talk, mielone szkło, 
substancje chemiczne – NIGDY NIE WIESZ, CO ZAWIERA sprzedawany 
NARKOTYK!!!
MIT 2 – spróbuj – pierwsza dawka nie uzależnia.
PRAWDA – nikt nie wie, czy nasz organizm nie uzależni się po pierwszej 
dawce – narkotyk działa osobniczo. Nie ma takiego narkotyku, który by 
nie uzależniał.
MIT 3 – zawsze możesz przerwać.
PRAWDA – mechanizm uzależnienia jest silniejszy od naszej woli i rozumu. 
Narkotyk wytwarza trudną, a często niemożliwą do opanowania potrzebę 
sięgania po kolejne dawki.
MIT 4 – marihuana nie uzależnia.
PRAWDA – marihuana uzależnia psychicznie i wywołuje poważne szkody 
zdrowotne.
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Przestępczość narkotykowa 
w Polsce

4.1. Wprowadzenie do problemu

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest obraz przestępczo-
ści narkotykowej w Polsce i jego przekształcenia w okresie 2000–
20071. Zakres tematyczny obejmuje poziom i dynamikę zagrożenia 
przestępstwami narkotykowymi, jego strukturę i geografi ę, a tak-
że występujące i spodziewane tendencje rozwojowe. Istotną część 
rozdziału stanowią również prawne aspekty zapobiegania narko-
manii jako zjawisku destrukcyjnemu dla życia i zdrowia ludzi oraz 
funkcjonowania społeczeństwa. Ocena przestępczości narkotyko-
wej zostanie dokonana przy pomocy analizy ilościowo-jakościowej, 
przeprowadzonej na odpowiednich danych statystycznych. Scha-
rakteryzowane zostaną także główne przyczyny i skala zagrożenia 
przestępczego  oraz  jego kierunki zmian. 

 Przyjęta metodyka analizy problemu przestępczości narkoty-
kowej opiera się na agregowaniu danych statystyki policyjno-pro-
kuratorskiej oraz sądowej, a także na korelowaniu określonych 
parametrów liczbowych z ocenami wartościującymi w wybranych 
układach zagadnieniowych. Dla zwiększenia przejrzystości, niektó-
re dane zostały przedstawione na wykresach oraz  w tabelach (inne 
dane znajdzie Czytelnik w załącznikach do książki). 

Podstawowymi miernikami, których użyto w diagnozie, są war-
tości bezwzględne i wskaźniki procentowe, odnoszące się do roz-
miarów przestępczości narkotykowej. Dotyczą one, przede wszyst-
kim, liczb wszczętych postępowań przygotowawczych, stwierdzo-

1  W chwili składania pracy do druku nie były jeszcze znane dane za rok 
2008. 
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nych przestępstw, wykrytych sprawców oraz osób prawomocnie 
skazanych. Szczególne znaczenie dla prezentacji poziomu zagro-
żenia  ma wskaźnik przestępstw narkotykowych popełnionych 
na 100 tys. mieszkańców. Strukturę przestępczości narkotyko-
wej przedstawiono przy pomocy porównania danych ilościowych 
najczęściej ujawnianych kategorii przestępstw. Na tym tle opi-
sane zostały bliżej formy zorganizowanej przestępczości, w tym 
zwłaszcza przemyt do i z Polski oraz szlaki przerzutu narkotyków. 
Osobno omówiono uregulowania dotyczące zapobiegania i zwal-
czania przestępczości narkotykowej w Polsce, wynikające z prawa 
międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Opracowanie koń-
czy próba prognozy zagrożenia przestępstwami narkotykowymi. 
Przewidywania te oparto na analizie czynników kryminogennych, 
występujących w kraju i poza jego granicami. Pod uwagę wzięto 
przede wszystkim charakterystykę bieżącej sytuacji przestępczej 
i spodziewane możliwości jej rozwoju. Na tym tle zarysowano tak-
że kompleks działań podejmowanych przez organy państwa dla 
ograniczenia skali zagrożenia. 

Podstawowe dane statystyczne i faktografi czne pochodzą z do-
kumentów sprawozdawczych Komendy Głównej Policji, Centralne-
go Biura Śledczego, resortów: sprawiedliwości,  zdrowia, fi nansów 
oraz międzynarodowych organizacji specjalizujących się w zwal-
czaniu narkomanii2.  

4.2.  Skala i charakter przestępczości narkotykowej 
w Polsce w latach 2000–2007

Analiza informacji statystycznych o przestępczości narkotykowej 
wskazuje, że mamy do czynienia ze stałym i – niezwykle szybkim 

2  Raporty statystyczne Komendy Głównej Policji za lata 2000–2007, Rapor-
ty statystyczne Centralnego Biura Śledczego za lata 2002–2007, Raport o dzia-
łalności Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patolo-
gii społecznej w 2007 roku, Statystyka  orzeczeń sądowych za lata 2000–2007 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowy Program Przeciwdziałania Narkoma-
nii na lata 2006–2010, Rezultaty badania opinii publicznej przez TNS OBOP na 
temat źródeł zagrożeń przestępczych w pobliżu miejsca zamieszkania obywate-
li, przeprowadzone w 2006 roku, Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej 
na lata 2005–2012, Sprawozdania Roczne Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA) w latach 2000–2007, Plan Działania Unii 
Europejskiej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w latach 2009–2012, 
Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Śródków Odurzających (INCB) 
w latach 2000–2007.
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– rozwojem nielegalnego rynku narkotyków. Świadczą o tym dane 
dotyczące poziomu zagrożenia przestępczego, jego dynamiki  i struk-
tury, a także rozkładu geografi cznego ujawnionych  przestępstw.

4.2.1. Poziom zagrożenia przestępczością narkotykową

Na początku ośmioletniego cyklu, który jest przedmiotem anali-
zy, tzn. w 2000 roku,   organa ścigania karnego wszczęły 5592 postę-
powania przygotowawcze w sprawach przestępstw narkotykowych; 
pod koniec okresu, tj. w  2007 roku, ich liczba wzrosła do 19 056.  
Najwięcej postępowań – 20 772  wszczęto w  2006 roku.

Tab. 27. Przestępczość narkotykowa – postępowania wszczęte i przestęp-
stwa stwierdzone oraz wskaźnik zagrożenia na 100 tys. mieszkańców

Rok
Ogółem postępo-
wań wszczętych

Stwierdzone
Wskaźnik zagrożenia 
na 100 tys. ludności

2000 5 592 19 649 50,8
2001 8 237 29 230 75,6
2002 10 339 36 178 93,6
2003 12 968 47 605 124,6
2004 16 519 59 356 155,5
2005 18 194 67 560 177,0
2006 20 772 70 202 184,1
2007 19 056 63 007 165,3

Źródło: Komenda Główna Policji.

Podobne zjawisko dało się zauważyć w odniesieniu do prze-
stępstw ujawnionych w dochodzeniach i śledztwach przeprowadzo-
nych w poszczególnych latach. W 2000 roku stwierdzono ogółem 
19 649 przestępstw narkotykowych, zaś w 2007 roku – już 63 007. 
Oznacza to, że na początku okresu popełniane były dwa przestęp-
stwa narkotykowe co godzinę,  w 2007 roku, w tym samym czasie, 
dokonywano ich już siedem. Najwyższą liczbę przestępstw – 70 202 
odnotowano w  2006 roku (co godzinę miało miejsce osiem prze-
stępstw). 

Poziom zagrożenia przestępczością narkotykową, mierzony licz-
bami ujawnionych sprawców przestępstw, tj. osób, którym (w po-
stępowaniach przygotowawczych) przedstawiono zarzuty, general-
nie podlegał tym samym prawidłowościom. Silny wzrost  trwał aż 
do 2005 roku, kiedy ustalono 28 170 osób podejrzanych, podczas 
gdy  w roku wyjściowym status podejrzanego otrzymało zaledwie 
6639 osób. W tym okresie niemal każdego roku przybywało po ok. 
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3–4 tys. podejrzanych. W 2006 roku  tempo wzrostu zostało zaha-
mowane (28 634 podejrzanych); natomiast w roku 2007 ich liczba 
ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego 
(27 976). Szczegółowe dane zawiera kolejna tabela. 

Tab. 28. Przestępczość narkotykowa w liczbach bezwzględnych w latach 
2000–2007

Ogółem Mężczyźni
Kobie-

ty

W tym
w wieku 
13–16 lat

W tym
w wieku 

14–24 lata
2000 6 639 5 870 769 1 354 3 200
2001 9 952 9 096 856 1 804 5 664
2002 13 461 12 354 1 107 2 041 8 223
2003 16 914 15 618 1 296 2 357 10 644
2004 22 969 21 263 1 706 3 105 14 283
2005 28 170 26 190 1 980 3 629 17 375
2006 28 634 26 589 2 045 3 768 17 013
2007 27 976 26 110 1 866 2 945 16 727

Źródło: Komenda Główna Policji.

Identycznie zachował się najbardziej mia-
rodajny instrument do oceny poziomu zagroże-
nia przestępczością, jakim jest wskaźnik prze-
stępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców. 
Na początku ośmiolecia wyniósł on 50,8; w koń-
cu omawianego okresu osiągnął wartość 165,3; 
oczywiście, jego apogeum nastąpiło w   2006 
roku – 184,1.

 Początek analizowanego przedziału lat przy-
niósł zmiany  w proporcjach między ogółem prze-
stępstw ujawnionych w Polsce a liczbą stwierdzo-
nych przestępstw narkotykowych. W pierwszych 
dwóch latach udział przestępstw narkotykowych 
w ogólnej przestępczości wynosił odpowiednio: 
1,5 i 2,1%. Stopniowo rósł i w  2006 roku, oraz  
2007 roku, osiągnął poziom 5,5%.   Wartości bez-
względne tej relacji przedstawiają się następu-
jąco:

• rok 2000  – 1 266 910  przestępstw, w tym 19 649 narkotyko-
wych,

• rok 2001  – 1 390 089 przestępstw, w tym 29 230 narkotykowych,
• rok 2006  – 1 287 918 przestępstw, w tym 70 202 narkotykowe,

Wszczęte postępowania przy-
gotowawcze, przestępstwa 

stwierdzone i wskaźnik prze-
stępstw narkotykowych na 

100 tys. mieszkańców wzro-
sły ponad trzykrotnie, a liczby 
dotyczące zbiorowości podej-

rzanych – blisko czterokrot-
nie. Przy nieco zmniejszonym 

ogólnym poziomie zagrożenia 
przestępstwami w Polsce 

(jaki dał się zauważyć pod 
koniec badanego ośmiole-
cia), odsetek przestępstw 

narkotykowych wzrósł niemal 
czterokrotnie.
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• rok 2007 – 1 152 993 przestępstwa, w tym 63 007 narkotyko-
wych.

W latach 2006 i 2007 przestępstwa narkotykowe, w zbiorowości 
przestępstw kryminalnych, miały udział odpowiednio: 7,9% oraz 
6,8%, podczas gdy osiem lat wcześniej tylko 1,7%.

4.2.2.  Dynamika zmian w ogólnym obrazie przestępczości 
narkotykowej

Wzrost poziomu zagrożenia przestępstwami narkotykowymi 
może zaskakiwać.  Tego fenomenu nie da się  wyjaśnić większą 
wykrywalnością policji i innych służb zajmujących się ujawnia-
niem przestępstw narkotykowych i ściganiem ich sprawców3. Nie 
ulega wątpliwości, że obserwujemy rosnące zagrożenie przestęp-
stwami narkotykowymi, przebiegające w dość regularnym postę-
pie arytmetycznym. Przedstawione spostrzeżenia świadczą o wy-
raźnym zwiększaniu się potencjału omawianej przestępczości. 
Taki wniosek znajduje potwierdzenie w badaniach opinii publicz-
nej. W 2006 roku TNS OBOB określił rodzaje zagrożenia przestęp-
czego, których Polacy obawiają się najbardziej, w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania. Bezpośrednio po strachu przed: włama-
niami, rozbojami, brawurowo jeżdżącymi kierowcami, bójkami 
i pobiciami oraz przypadkami niszczenia mienia – sygnalizują lęk 
przed agresją ze strony osób nietrzeźwych i znajdujących się pod 
wpływem narkotyków. Obawę przed włamaniami wyraziło 46% 
badanych, podczas gdy lęk z powodu możliwości ataku ze strony 
pijanych i  narkomanów ok. 30%. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że aż 17% respondentów sygnalizowało, iż odczuwa zagrożenie ze 
strony handlarzy narkotyków. Autorzy badania podali ponadto, że 
rodzaje zagrożeń, które wzbudzają największe obawy, nie zmieniły 
się od  poprzedniej edycji badań, tj. od  listopada 2004 roku. Zde-
cydowanie progresywny charakter przestępczości narkotykowej 
przedstawiają wykresy 1 i 2.  

3  Sugerują to m.in. porównania długookresowe dotyczące poziomu za-
grożenia przestępstwami w Polsce. Ogólna liczba przestępstw narkotykowych 
stwierdzonych w 1989 roku wynosiła zaledwie 2,3 tysiąca; do 2007 roku wzrosła 
więc przeszło 27-krotnie. W tym samym czasie przestępczość ogółem  zwięk-
szyła się ponad dwukrotnie (z poziomu 547 587 do 1 152 993 zarejestrowanych 
przestępstw). Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego rodzaju porównania mają 
ograniczoną wartość poznawczą. Dotyczą zupełnie odmiennych układów odnie-
sień. Zwalczanie przestępstw, w tym również czynów narkotykowych, obywało 
się w ramach innego systemu prawno-karnego, a przede wszystkim w odmien-
nych warunkach ustrojowych, społecznych  i  instytucjonalnych.
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Wykres 1. Przestępczość narkotykowa, postępowanie wszczęte, przestęp-
stwa stwierdzone, podejrzani o przestępstwa narkotykowe w latach 2000–
2007 

Wykres 2. Wskaźnik przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców

 

Jedną z miar zagrożenia przestępstwami narkotykowymi, sto-
sowaną w literaturze przedmiotu, są dane sprawozdawcze, doty-
czące narkotyków konfi skowanych sprawcom przestępstw. Z in-
formacji Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej przejęto 
narkotyków syntetycznych: amfetaminy i ecstasy. Na początku 
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okresu ujawniano rocznie ok. 100–190 kg amfetaminy, ale już od 
połowy omawianego cyklu konfi skaty obejmowały ponad 200 i 300 
kg;  ilość odebranych tabletek ecstasy sięgała ok. 200 tysięcy sztuk 
rocznie,  by w 2005 roku zbliżyć się do pół miliona;  początko-
wo jednostki policji konfi skowały każdego roku kilkaset sadzonek 
i krzaków konopi; w następnych latach  były to już dziesiątki ty-
sięcy tych roślin. 

Podobnie działo się w przypadku  tzw. polskiej heroiny: najpierw 
przejmowano  pojedyncze litry tej substancji, a potem już tysiące; 
odbierana słoma makowa, na początku była liczona w kilogramach,  
w następnych latach już  w tonach. Natomiast rozmiary konfi skat 
innych narkotyków bardzo wyraźnie się wahały: marihuany  i koka-
iny (od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów rocznie),  haszyszu  
(podobnie, choć w zdecydowanie mniejszych rozmiarach, w grani-
cach od kilku do stukilkunastu kilogramów rocznie). Rzadziej przej-
mowano w Polsce  LSD, grzyby halucynogenne, anaboliki i zupełnie 
sporadycznie GHB, czyli tzw. pigułki gwałtu. Dane o ilości narko-
tyków, skonfi skowanych  przez Centralne Biuro Śledcze w latach 
2000–2007, ilustruje kolejna tabela. 

Tab. 29. Narkotyki zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze KGP 
w latach 2000–2007

Rok amfetamina /g haszysz /g heroina /g kokaina /g marihuana /g

2000 141 600 0 119 300 4 000 139 000

2001 195 000 9 000 208 000 45 000 75 000

2002 72 000 100 000 4 800 397 000 331 000

2003 157 198 8 530 4 740 403 540 93 683

2004 311 434 23 416 56 813 13 419 104 009

2005 173 500 59 400 33 600 8 900 34 100

2006 171 200 9 900 76 400 11 400 91 100

2007 274 745 3 731 118 617 150 292 183 162

Razem 1 496 677 213 977 622 269 1 033 551 1 051 054

Nie wdając się głębiej w przyczyny narastania fali przestępstw 
narkotykowych  w Polsce, trzeba zauważyć, że ma na nią wpływ 
szybki rozwój globalnego rynku narkotykowego, skokowe zwiększe-
nie podaży narkotyków na świecie oraz umiędzynarodowienie ich 
dystrybucji.  Z roku na rok narkotyki stają się u nas  coraz łatwiej 
dostępne.
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Rys. 41. Niektóre cechy polskiego rynku nielegalnych narkotyków

  

Przedstawione w opracowaniu dane staty-
styczne dają tylko przybliżony obraz rzeczywi-
stych rozmiarów zjawiska. Jak w każdej odmia-
nie przestępczości, tak i w narkotykowej istnieje 
wysoka tzw. ciemna liczba przestępstw. Przyjmu-
je się, że realna skala popełnianych przestępstw 
narkotykowych może być kilkakrotnie wyższa niż 
wykazywana  w ofi cjalnych statystykach. Zwraca 
się uwagę, że dane uzyskane z  resortów:  spraw 
wewnętrznych i administracji,  zdrowia oraz 

oświaty – nie pozwalają na pełną ocenę skali rozprzestrzeniania się 
narkomanii w Polsce. Formułowane są opinie, że oceny zjawiska 
np. na podstawie ilości narkotyków przejmowanych przez organa 
ścigania karnego należałoby powiększyć nawet dziesięciokrotnie4. 
Źródeł alarmująco rosnącej narkomanii poszukuje się w przeja-
wach społecznej tolerancji wobec niej oraz w nasileniu się tzw. za-
chowań pronarkotykowych5. 

4  Por. M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Wyższa Szko-
ła Humanistyczna, Warszawa–Pułtusk 2005, s. 119. Zob. także: A. Malczewski, 
Przestępczość narkotykowa oraz działania instytucji zaangażowanych w reduk-
cje podaży, „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” 2006, nr 3 (34), s. 9.

5  M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, s. 119–121.
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Oparte na interdyscyplinarnych badaniach krajowe piśmiennic-
two naukowe szeroko naświetla etiologię (przyczyny) narkomanii 
jako zjawiska społecznego. Ukazuje wpływ  biologicznych, psy-
chologicznych i obyczajowych czynników na postawy i zachowania 
współcześnie żyjących pokoleń Polaków6. 

4.2.3. Struktura przestępczości narkotykowej
 
 Interesujące prawidłowości wynikają z analizy struktury prze-

stępczości narkotykowej, rozpatrywanej w aspektach rzeczowych 
i osobowych.  Kwestie te rzutują bezpośrednio na skalę i charakter 
zagrożenia z jej strony,  ujawniając uwarunkowania demografi czne 
i społeczne. 

O podstawowym zarysie struktury przestępczości narkotykowej 
decydują trzy kategorie przestępstw z ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Są to: nielegalne posiadanie 
narkotyków (art. 62 ust. 1, 2 i 3 ustawy)7, udzielanie narkotyków 
lub nakłanianie do ich użycia w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej lub osobistej (art. 59) oraz bezprawne umożliwienie użycia 
narkotyków (art. 58). W roku 2007 łączna liczba tych czynów sta-
nowiła 90,2% ogółu stwierdzonych przestępstw narkotykowych. 
W omawianej grupie czynów dominowało nielegalne posiadanie 
narkotyków, które stanowiło 47,6% ogółu stwierdzonych prze-
stępstw. Z podobną skutecznością wykrywane były, wspomniane 
wyżej, dwa typy przestępstw dokonywanych przez dilerów  (42,6% 
ogółu).

6  Por. m.in.: B. Hołyst, Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla 
kraju, w: Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, w: A.J. Nowak w pra-
cy zbiorowej, Satanizm, rock, narkomania, seks, Lublin 1999;  J. Sierosławski, 
Narkotyki i narkomania w Polsce. Trendy rozwoju zjawiska, Warszawa 2003; 
tenże, Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania, Centrum Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii, Warszawa 2003; tenże, Używanie alkoholu i nar-
kotyków przez młodzież szkolną, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 
2005; M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania  w Wojsku Polskim, zwłaszcza 
s. 104–118. Z najnowszych prac: Narkomania – zjawisko, zagrożenia, red. J. 
Jędrzejko, Akademia Humanistyczna, Warszawa–Pułtusk 2008, zwłaszcza roz-
działy I, II i IX.

7  Według obowiązującej wtedy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o prze-
ciwdziałaniu narkomanii  przestępstwami były czyny określone w artykule 48 
w ustępach 1 i 2. Tożsame unormowania znajdują się w aktualnie obowiązującej 
ustawie w artykule  62 ust. 1 i 3. W wyniku porównania dyspozycji i numerów 
artykułów obu aktów prawnych w tekście opracowania podaję jedynie numera-
cję artykułów w obecnie obowiązującej ustawie, które są odpowiednikami prze-
pisów z ustawy z 1997 roku
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Na początku cyklu (rok 2000) stwierdzono 2467 przypadków nie-
legalnego posiadania narkotyków określonych w typie podstawo-
wym i uprzywilejowanym tego przestępstwa8. Na końcu cyklu (rok 
2007) przestępstw tych było już 30 024 (dynamika 1217%). Zagro-
żone wyższą karą nielegalne posiadanie znaczącej ilości środków 
odurzających lub substancji narkotykowych (typ kwalifi kowany 
omawianego przestępstwa) systematycznie rosło od początku okre-
su (348 przypadków) do roku 2006 (1184); w 2007 roku stwierdzono 
jedynie 562 przypadki tych przestępstw. 

Podobne trendy dotyczą osób podejrzanych. Szczegółowe dane 
znajdują się w załącznikach (dotyczą poszczególnych przestępstw 
narkotykowych, liczby podejrzanych – w tym nieletnich – we 
wszystkich latach omawianego cyklu. Chcemy w tym miejscu zwró-
cić uwagę, że w całym ośmioleciu – w zatrważającym tempie – rosła 
grupa nieletnich podejrzanych o nielegalne posiadanie narkotyków: 
w pierwszym roku było ich zaledwie 356; w szczytowym punkcie 
zagrożenia, tj. w 2006 roku, ich liczba wzrosła do 2398 (dynamika  
przeszło 600%);  rok później zmalała  do 1952 osób.

Dla całościowej oceny zjawiska narkomanii w Polsce większe zna-
czenie, niż wyżej omówiona grupa przestępstw, ma jednak inny zbiór. 
Jest on mniej liczny, ale – z kryminologicznego punktu widzenia – 
zdecydowanie bardziej groźny. Należące do niego czyny mają więk-
szy  ciężar gatunkowy (wyższą szkodliwość społeczną) oraz, z natury 
rzeczy, są częścią składową czegoś, co można nazwać: „przestęp-
czym mechanizmem napędowym narkomanii”. Są to: wprowadzanie 
do obrotu znacznej ilości narkotyków (art. 56 ust. 3), wprowadzanie 
narkotyków do obrotu i uczestnictwo w nim (art. 56 ust. 1 i 2), prze-
myt narkotyków (art. 55 ust. 1 i 2), a także uprawa maku lub konopi 
bez zezwolenia (art. 63 ust. 1) oraz nielegalne wytwarzanie środków 
odurzających lub substancji psychotropowych (art. 53 ust. 1 i 2). 

Rzuca się w oczy, że najliczniejsze z nich – wprowadzanie do 
obrotu znacznej ilości narkotyków – charakteryzuje się szczegól-
nie wysoką dynamiką. W 2000 roku  zarejestrowano zaledwie 356 
tych czynów; osiem lat później – 2036. Jednocześnie, każdego roku,  
na wysokim poziomie  utrzymywała się liczba  przestępstw uczest-
nictwa  w obrocie narkotykami: oscylowała ona wokół  1100 przy-
padków, wykazując od 2004 roku nieznaczną tendencję wzrostową, 
aby osiągnąć liczbę 3268 w 2007 roku (wobec 1417 w pierwszym 
roku omawianego okresu). Ten stan rzeczy jest wyraźnym sygna-
łem utrwalenia się potencjału  przestępczości narkotykowej. Ob-

8  Por. załączniki. 
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serwację tę wydaje się potwierdzać, konsekwentnie  nasilający się,  
trend dotyczący zbiorowości osób podejrzanych  o wprowadzenie 
do obrotu znacznej ilości narkotyków.  Z roku na rok rosła  liczba 
osób, którym przedstawiono zarzuty popełnienia tego przestępstwa 
(początek okresu – 252, koniec  – 993 osoby). Jednocześnie liczba 
podejrzanych o uczestnictwo w detalicznym obrocie narkotykami 
wykazuje stabilizację  w przedziale od 365 (2000 rok)  do 416 osób 
(2007 rok).

 Podobnie jest z przemytem narkotyków. Zarówno typ podstawo-
wy i uprzywilejowany tego przestępstwa, jak i jego postać kwalifi -
kowana, uwzględniająca chęć zysku lub znaczne rozmiary  przemy-
tu, wykazują zbliżone tendencje9. Ogólna liczba tych przestępstw 
utrzymywała się na,  niewiele różniącym się, poziomie od 2000 do 
2003 roku (w granicach  295–354 czynów rocznie). W 2004 roku 
osiągnęła rekordowy pułap 795 przestępstw przemytniczych, by 
w następnych latach obniżyć się  do poziomu 643 i 537 przestępstw. 
Zbliżony trend dotyczy również dynamiki podejrzanych o te prze-
stępstwa.

Przypadki przestępczej uprawy maku lub konopi najczęściej 
wykrywane były w 2000, 2004 i 2005 roku (odpowiednio 814, 886, 
875 czynów);  najmniej stwierdzono ich w  2007 roku (562). W tych 
samych latach ujawniono najwięcej przestępstw wytwarzania środ-
ków odurzających i substancji psychotropowych.

Do trzeciej grupy przestępstw narkotykowych zaliczam  te 
z nich, które wykrywane są stosunkowo najrzadziej. Należy do nich: 
zakazany wyrób lub obrót przyrządami do nielegalnej produkcji 
narkotyków (art. 54 ust. 1 i 2); średnia dla całego cyklu wynosi 175 
przestępstw. W tej grupie mieści się też: zakazane wytwarzanie, 
przewóz lub posiadanie prekursorów (art. 61); średniorocznie było 
to 125 czynów tego rodzaju. Nielegalne zbieranie mleczka makowe-
go, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi (art. 63 ust. 2) 
wahało się wokół 57 przypadków rocznie. Równie rzadko stwierdza-
no popełnianie przestępstwa: nie powiadomienia organów ścigania 
o wprowadzaniu do obrotu lub udzielaniu narkotyków na terenie 
lokalu gastronomicznego lub rozrywkowego przez jego właściciela 
lub zarządcę (art. 60); średnio 47 czynów na rok. Najwięcej ujaw-
nień było w   2005 roku – 163 przypadki;  najmniej w latach 2003 
i 2007  (odpowiednio 11 i 19 przypadków). Zupełnie sporadycznie 
ujawniane są fakty promocji i reklamy substancji psychotropowych 
lub środków odurzających (art. 68).

9   Patrz: tab. 27 i 28 dotyczące skali tych przestępstw w poszczególnych 
latach omawianego okresu.
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Przestępstwa narkotykowe są domeną mężczyzn. W  2000 roku 
na 6639 podejrzanych 5870 było mężczyznami (88,4%); liczba 769 
kobiet stanowiła zaledwie 11,6% tej grupy. Z biegiem lat dyspropor-
cja wzrosła. W 2006 roku – szczytowym dla poziomu stwierdzonych 
przestępstw narkotykowych – zarzuty przedstawiono 26 589 męż-
czyznom i 2045 kobietom (odpowiednio 92,9 i 7,1%). W 2007 roku 
wśród 27 976 podejrzanych było 26 110 mężczyzn (93,3%) i 1866 
kobiet (6,7%).

Przez całe ośmiolecie najliczniejszą grupą wiekową, wśród po-
dejrzanych o przestępstwa narkotykowe, były osoby z przedziału 
od 17. do 24. roku życia; na początku okresu stanowili połowę ogó-
łu podejrzanych. W kolejnych czterech latach ich udział zwiększał 
się, a w trzech następnych latach oscylował już wokół poziomu 60% 
(2005 rok – 61,6%; 2006 rok – 59,4%; 2007 rok – 59,7%).  Na drugim 
miejscu są osoby w wieku 25–29 lat;  następnie  w wieku 30–49 lat; 
tuż za nimi jest grupa nieletnich podejrzanych (13–17 lat). Zdecy-
dowanie najmniej przestępstw narkotykowych popełnili ludzie ma-
jący 50 i więcej lat (średnio w granicach od 300 do 400 rocznie). 
Kolejny wykres prezentuje udział podejrzanych w wieku od 17 do 
24 lat w ogólnej liczbie podejrzanych.    

Wykres 3. podejrzani ogółem i podejrzani 17–24 lat
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4.2.4. Geografi a przestępstw narkotykowych 

Przytłaczająca większość przestępstw narkotykowych popełnia-
na jest w miastach. Obserwacja minionego ośmiolecia pokazuje jed-
nak, że dominacja miast nad terenami wiejskimi wyraźnie  zmniej-
szyła się. Pierwszy rok wspomnianego okresu charakteryzowała 
proporcja: 18 015 przestępstw stwierdzonych w miastach wobec 
1634 we wsiach (relacja jak 11:1). W roku 2007 w miastach stwier-
dzono 55 539 przestępstw, a we wsiach – 7468  (relacja 7:1). Naj-
więcej przestępstw ujawnia się w dużych aglomeracjach miejskich 
– powyżej pół miliona mieszkańców. Zdarzały się jednak lata, że 
niechlubną pierwszą lokatę przejmowały ośrodki miejskie, w któ-
rych liczba mieszkańców nie przekraczała 50 tysięcy. Natomiast 
jest wieloletnią regułą, że najmniejszą liczbę przestępstw narko-
tykowych stwierdza się w małych miasteczkach, w których liczba 
mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy (ciekawe, że są to liczby 
niższe, niż odnotowywane na terenach wiejskich). Poniżej prezen-
tujemy niektóre dane.

Tab. 30. Liczbowe zestawienie przestępstw narkotykowych w podziale 
miasto-wieś

Przestępczość narkotykowa w podziale miasto-wieś
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W ostatnich trzech latach w czołówce województw o najwyższym 
wskaźniku stwierdzonych przestępstw narkotykowych na 100 tys. 
mieszkańców znajdują się: świętokrzyskie (rekordowy wskaźnik 
421,8 w 2007 roku),  lubuskie (312,7 przestępstw w  2007 roku),  
małopolskie (297,8 w 2005 roku),  pomorskie (292,9 w 2006 roku), 
dolnośląskie (257,7 w 2005 roku), wielkopolskie (258,8 w 2006 
roku), opolskie (244,4 w 2007 roku). Do najbardziej zagrożonych 
przestępstwami narkotykowymi miast należą: Kielce, Poznań, Go-
rzów Wielkopolski, Wrocław, Opole i Szczecin. W kategorii miast 
wojewódzkich najmniej przestępstw ujawnia się w Łodzi, Lublinie 
i Radomiu. Wskaźnik zagrożenia przestępstwami narkotykowymi 
na 100 tys. mieszkańców  w ostatnich trzech latach obrazuje kolejny 
wykres, a wartości liczbowe znajdzie Czytelnik w załącznikach.

Wykres 4. Przestępstwa narkotykowe w miastach wojewódzkich za lata 
2005–2007 – wskaźnik zagrożenia

Źródło: Komenda Główna Policji.
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manii (Dz.U. 1985, nr 4, poz. 15), która obowiązywała do  2006 roku.  
Jednak ogólna liczba osób skazanych na podstawie jej przepisów 
była znikoma (przykładowo: w 2003 roku – 24; w następnych latach 
odpowiednio 14, 12, 7 osób). Od połowy sierpnia 2005 roku główną 
podstawą orzekania wyroków, w procesach o przestępstwa narkoty-
kowe, była ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. 1997, nr 95, poz. 468). Jej obowiązywanie zostało 
uchylone postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1485). Ta ostatnia 
ustawa inkorporowała (przejmowała) przepisy karne swej poprzed-
niczki, zmieniając jedynie ich numerację.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2000 roku, na 
podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 1997 roku, sądy prawo-
mocnie skazały 2820 osób za przestępstwa narkotykowe. W kolej-
nych latach wzrost skazań miał charakter skokowy i wynosił  odpo-
wiednio:  4257, 6384, 9855, 16 648. W 2005 roku sądy prawomocnie 
skazały 15 891 oskarżonych w oparciu o tę ustawę, gdyż obowią-
zywała ona  jedynie do  sierpnia tego roku. Wyroki orzekane na 
podstawie następnej ustawy (z 29 lipca 2005 roku)  doprowadziły 
do prawomocnych skazań – od sierpnia do grudnia tego roku – 4316 
osób. Następne lata przyniosły następujące liczby skazanych: rok 
2006 – 19 652; rok 2007 – 20 639. Dynamika skazań  od 2000 do  2007 
roku wyniosła  przeszło 717%. 

Mimo wysokich liczb skazanych, głębsza analiza statystki sądo-
wej wskazuje, że sądy – przez omawiany w tym rozdziale okres – 
stosowały niezwykle liberalną politykę karania. Liczba skazanych, 
wobec których zastosowano warunkowe zawieszenie kary, kilka-
krotnie przekraczała liczbę osób, które skazano na  bezwzględne 
pozbawienie wolności. Widać z tego, że sądy orzekając tak wyso-
ki odsetek warunkowych umorzeń i stosując inne kary (poza bez-
względnym pozbawieniem wolności), dawały skazanym szansę na 
resocjalizację i uniknięcie bezpośredniej represji karnej.

Przykładowo w 2003 roku  na podstawie ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii z 1997 roku spośród 9855 osób skazanych jedy-
nie 1522  otrzymało kary pozbawienia wolności bez zawieszenia, 
z czego tylko  219  dostało 1 rok, a wyroki  w przedziale  1–2 lata  
pozbawienia wolności zapadły wobec 300 osób.  Karę bezwzględne-
go pozbawienia wolności powyżej trzech lat wymierzono  tylko 217 
oskarżonym.

W 2007 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie było więk-
szych zmian w polityce karania sprawców przestępstw narkotyko-
wych. Na ogólną liczbę 20 639 skazanych zawieszono wykonanie 
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kary wobec 15 375 osób,  a tylko 2117 trafi ło do zakładów karnych; 
przy czym na jeden rok – 361, a powyżej trzech lat – 121 przestęp-
ców.

Charakterystycznym przykładem niezwykle liberalnego podej-
ścia sądów są dane dotyczące wyroków skazujących za nielegalne 
posiadanie narkotyków. Wbrew obiegowym opiniom, że sądy  są 
srogie wobec  sprawców tego czynu, rzeczywistość jest inna. Stosu-
jąc tę kwalifi kację prawną (art. 48 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 1997 roku, 
odpowiednik dzisiejszego art. 62), na początku ośmiolecia  sądy 
orzekły karę bezwzględnego pozbawienia wolności jedynie wobec 
149 osób  (na 1799 podejrzanych ustalonych przez policję). W na-
stępnym roku (2001) skazano jedynie 173 osoby, podczas gdy tego 
samego roku policja ujawniła 4358 podejrzanych o to przestępstwo. 
Wyrozumiałe podejście sądów widać również w następnych latach: 
w 2002 roku, na ogólną liczbę 7285 podejrzanych o nielegalne po-
siadanie narkotyków, do zakładu karnego, w celu odbycia kary, tra-
fi ło 241 osób; a w 2003 roku odpowiednie liczby przedstawiają się 
następująco – 10 529 podejrzanych i 324 osoby skazane na  bez-
względne pozbawienie wolności.

W praktyce orzeczniczej naszych sądów utrwaliła się zasada, 
że karę bezwzględnego pozbawienia wolności stosowano, na ogół, 
wobec tych skazanych za nielegalne posiadanie narkotyków, którzy 
jednocześnie popełnili inne przestępstwa o charakterze kryminal-
nym. W 2003 roku na łączną liczbę 1203 skazanych z art. 48 ust. 
2 (dzisiejszy odpowiednik art. 62 ust. 3) jedynie 27 osób trafi ło do 
więzienia za  posiadanie narkotyków w niewielkiej ilości.

Linia orzecznicza, polegająca na stosowaniu zasady „leczyć za-
miast karać”, była stosowana konsekwentnie przez cały badany 
okres. W końcu ośmiolecia – w 2007 roku,  sądy skazały za nielegal-
ne posiadanie narkotyków  (wszystkie trzy typy tego przestępstwa) 
15 206 osób, z czego karę więzienia, bez zawieszenia jej wykona-
nia, orzeczono wobec 764 oskarżonych. W tym samym roku liczba 
prawomocnie skazanych za nielegalne posiadanie niewielkiej ilości 
narkotyków wyniosła 3170, z czego jedynie 63 osoby trafi ły do za-
kładów karnych. 

Zdecydowaną większość skazanych za przestępstwa narkotyko-
we stanowią mężczyźni. Zazwyczaj są to ludzie bez żadnego zawo-
du. W pozostałej części dominują przedstawiciele zawodów usłu-
gowych, np. stolarze, ślusarze, mechanicy; profesje wymagające 
wyższego wykształcenia występują  rzadko. 

Problemem, który trwał niezmiennie przez cały badany okres, 
jest poważny niedobór miejsc terapeutycznych w publicznej służbie 
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zdrowia, a także w zakładach zamkniętych. Skazani na pozbawienie 
wolności z zawieszeniem, na których sądy nałożyły obowiązek le-
czenia się, często nie mieli możliwości jego przeprowadzenia. Z re-
guły wiele miesięcy musieli oczekiwać na przyjęcie do oddziałów 
detoksykacji. W efekcie skazani – uzależnieni mogli całymi latami 
nie być leczeni. W przypadku uzależnionych dilerów oznaczało to 
powrót do procederu i bardziej zakamufl owane kontynuowanie 
handlu narkotykami.

W tym miejscu należy przypomnieć, że „od zawsze” trwa chro-
niczny niedostatek państwowych środków fi nansowych na rozwój 
infrastruktury leczniczej i nowoczesne sposoby profi laktyki anty-
narkotykowej, skoordynowanej w skali ogólnokrajowej. Tego ro-
dzaju sytuacja podważała i podważa skuteczność zasady stosowanej 
przez sądy, że dla  skazanego za nielegalne posiadanie narkotyków 
korzystniejsza będzie specjalistyczna opieka medyczna  niż  zakład 
karny. 

Gdyby pokusić się o – dość ryzykowne i wykraczające poza cza-
sowe ramy tego opracowania – porównanie, progresja wyroków 
skazujących byłaby jeszcze bardziej wyrazista. W pierwszym roku 
transformacji ustrojowej w naszym kraju, tj. w  1989 roku, sądy 
skazały za przestępstwa narkotykowe zaledwie 591 osób, co stano-
wiło  0,63% ogółu skazanych w owym czasie. W  2007 roku odsetek 
skazań za te przestępstwa osiągnął już 4,8% orzeczonych wyroków. 

       

4.3.  Zorganizowana przestępczość narkotykowa

4.3.1.  Podmioty ustawowo powołane do walki 
z przestępczością narkotykową

W państwowym systemie bezpośredniego zwalczania przestęp-
czości narkotykowej główną rolę odgrywa Policja. Oprócz niej, do 
przeciwdziałania przestępstwom narkotykowym, zobowiązanych 
jest kilka  innych służb rządowych. Odpowiednie działania, zwłasz-
cza w zakresie operacyjno-rozpoznawczym, prowadzą Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Straż Graniczna, Generalny Inspektorat Celny i Żandarmeria Woj-
skowa.

W strukturze organizacyjnej Policji podział zadań  jest następu-
jący:
• Służba Prewencyjna – zwłaszcza jej jednostki terenowe, reali-

zuje podstawowe rozpoznanie zjawiska narkomanii w ramach 
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rutynowych czynności o charakterze profi laktycznym. Biuro 
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz 
jego ogniwa na szczeblu wojewódzkim i powiatowym prowadzą 
przedsięwzięcia profi laktyczne, podejmowane w ramach bieżą-
cych kontaktów ze społeczeństwem i odpowiednich programów 
ogólnokrajowych;

• Służba Kryminalna – odpowiada za prowadzenie rozpozna-
nia  poprzez czynności operacyjne oraz za ściganie sprawców 
przestępstw narkotykowych, w toku prowadzonych dochodzeń 
i śledztw. Działania jednostek służby kryminalnej koncentrują 
się przede wszystkim na ujawnianiu lokalnych ośrodków pro-
dukcji narkotyków, ich rozprowadzania i nielegalnego posia-
dania  oraz na ściganiu przestępczości narkotykowej mniejszej 
wagi;

• Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) Komendy Głównej Policji – zaj-
muje się rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępczości zor-
ganizowanej. Przedmiotem działania Biura są międzynarodo-
we i krajowe aspekty przestępczości narkotykowej: produkcja 
narkotyków  i obrót nimi na dużą skalę oraz wszelkie postacie 
przemytu narkotyków w znacznych ilościach. CBŚ ujawnia 
i likwiduje laboratoria narkotyków syntetycznych oraz współ-
pracuje z instytucjami i służbami zagranicznymi w zwalczaniu 
przestępstw narkotykowych. Szczególną powinnością CBŚ jest 
neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych, zdo-
minowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych. Na 
CBŚ ciąży też obowiązek opracowywania i wdrażania policyjnej 
strategii zwalczania przestępczości narkotykowej oraz szkolenia 
policjantów w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

4.3.2.  Zorganizowana przestępczość narkotykowa w świetle 
działań CBŚ i innych podmiotów zaangażowanych 
w jej zwalczanie w latach 2000–2007  

Centralne Biuro Śledcze jest strukturą organizacyjną o, stosun-
kowo, krótkiej historii. Powstało 15 kwietnia 2000 roku z połączenia 
Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biura do Spraw 
Narkotyków. Już w 2002 roku jednostki organizacyjne CBŚ objęły 
kontrolą operacyjną 6134 osoby (w roku poprzednim – 5281), dzia-
łające w 522 grupach przestępczych (rok wcześniej – 485).  Wśród 
tych grup 133 zajmowało się działalnością związaną bezpośrednio 
z przestępczością narkotykową (w 2001 roku – 134), a 60 grup wy-
kazywało aktywność multiprzestępczą.
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Na postawie zebranych przez CBŚ informacji operacyjnych wsz-
częto 131 postępowań przygotowawczych, dotyczących najpoważ-
niejszych przestępstw narkotykowych.   W sprawozdaniu ze swojej 
działalności  w 2002 roku  CBŚ sygnalizowało, że do najpoważniej-
szych zagrożeń należały: produkcja, przemyt i dystrybucja narkoty-
ków, zwłaszcza nielegalne wytwarzanie amfetaminy, oraz przemyt 
heroiny i kokainy.

Podejmowane przez CBŚ przedsięwzięcia wykrywcze i w mia-
rę wysokie kary nakładane przez sądy na producentów środków 
odurzających i kurierów narkotykowych nie ograniczyły skali pro-
cederu. Już wtedy ujawniano, że pracownikami likwidowanych la-
boratoriów byli znani policji recydywiści. Obserwowano wysokie 
tempo rozszerzania się przestępczości narkotykowej na nowe wo-
jewództwa, w których wcześniej jej nie odnotowywano. Z uwagi na 
łatwe (i wielkie) zyski, niemal wszystkie – operacyjnie kontrolowa-
ne – grupy przestępcze włączały obrót narkotykami do swojej ru-
tynowej działalności. Wiele z nich podejmowało wysiłki tworzenia 
własnych źródeł zaopatrzenia, czyli przez siebie kontrolowanego 
kanału przerzutu lub ośrodka produkcji narkotyków. 

W cytowanym dokumencie CBŚ stwierdza, że: narkotyki są 
już praktycznie dostępne nie tylko w dużych miastach, ale także 
w mniejszych miejscowościach. Według oceny CBŚ najbardziej 
popularnymi narkotykami były pochodne konopi: marihuana i ha-
szysz; następnie amfetamina i jej odmiany, w tym głównie ecstasy. 
Rozpoznanie operacyjne ujawniło nielegalny rynek brązowej hero-
iny, a także zwiększający się popyt na kokainę. Narastał, zauważony 
w poprzednich latach, problem nadużywania leków uspokajających 
i nasennych. Policjanci z CBŚ informowali, że w środowiskach za-
niedbanej wychowawczo młodzieży, szczególnie w rejonach o dużym 
bezrobociu, nasila się popyt na środki psychoaktywne. W środowi-
skach subkultur młodzieżowych wzrastało spożycie uzależniających 
leków psychotropowych, przede wszystkim barbituranów i benzo-
diazepin. Wielu młodych ludzi, z różnych środowisk społecznych, 
eksperymentowało z  halucynogenami. Niektórzy  „odkrywali” nar-
kotyczne właściwości krajowych roślin, np. bielunia dziędzierzawy, 
wilczej jagody czy grzybów halucynogennych. Nowością – nieznaną 
w latach 90. XX wieku – było pojawienie się w kraju egzotycznych 
roślin, zawierających składniki odurzające, np. szałwii meksykań-
skiej, orzeszków areca i innych.  

Z ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych CBŚ wynika, 
że z biegiem lat nielegalny obrót narkotykowy stawał się dominu-
jącym sposobem zdobywania pieniędzy przez grupy przestępcze. 
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Coraz częściej ujawniano przypadki przemyślanego kamufl ażu pro-
cederu, pozyskując do współpracy przestępczej osoby publiczne 
i budzące zaufanie. Przykład: w jednym z postępowań – prowadzo-
nych przez delegaturę CBŚ w Olsztynie w 2002 roku – dilerami nar-
kotyków okazali się członkowie polskiej kadry łyżwiarskiej. Coraz 
częściej rozbicie gangu przemytników i dilerów narkotyków sta-
wało się atrakcyjnym newsem dla stacji telewizyjnych i radiowych 
oraz gazet codziennych, dla których tego rodzaju wiadomości były 
dobrym sposobem bulwersowania opinii publicznej.

W następnych latach w operacyjnym zainteresowaniu Central-
nego Biura Śledczego pozostawało rocznie od 2,6 do 3,4 tysiąca 
osób, zajmujących się zorganizowaną przestępczością narkotyko-
wą. Działały one w 351 (2003 rok), 262 (2004 rok), 296 (2005 rok), 
246 (2006 rok), 348 (2007 rok) grupach przestępczych. Zdecydo-
wana większość z nich określana była jako „grupy polskie”. Każ-
dego roku wokół  30. oscylowały liczby rozpracowywanych grup 
międzynarodowych. Rokrocznie wykrywano kilka grup rosyjskoję-
zycznych i etnicznych. Przez wszystkie te lata w  funkcjonowaniu  
grup nasilał się trend działania multiprzestępczego – z bardzo ak-
tywnym wykorzystywaniem  narkotyków – jako jednego ze stałych 
źródeł czerpania zysków. Oprócz Polaków, w operacyjnym zaintere-
sowaniu  pozostawali: Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Cze-
czeńcy i obywatele pozostałych krajów b. Wspólnoty Niepodległych 
Państw; mieszkańcy Ameryki Północnej i Środkowej;  Turcy, Niem-
cy, Albańczycy, Łotysze, Włosi, Wietnamczycy; obywatele innych 
krajów azjatyckich oraz mieszkańcy Afryki. 

Wzrastające przez lata rozpoznanie operacyjne pozwało wy-
krywać i likwidować coraz większą liczbę mniej lub bardziej za-
awansowanych laboratoriów chemicznych, służących do produk-
cji narkotyków oraz przygotowywania ich do hurtowej i detalicz-
nej sprzedaży. Terenem najbardziej intensywnej działalności tych 
laboratoriów stały się województwa centralnej Polski (najwięcej 
laboratoriów wykrywa się na Mazowszu). Stąd bowiem najłatwiej 
było rozprowadzać narkotyki po całym kraju. Dzięki wysiłkom 
CBŚ, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych organów 
administracji rządowej zaangażowanych w walkę z narkomanią, 
a – przede wszystkim – dzięki ścisłej współpracy tych podmiotów 
z ich zagranicznymi odpowiednikami, udało się ustalić, że Polska 
przestała być jedynie krajem tranzytowego i docelowego przemy-
tu narkotyków. Coraz częściej wymieniana była w grupie krajów, 
w których systematycznie rozwija się  produkcja narkotyków syn-
tetycznych. Polskie nielegalne laboratoria zyskały sobie – w „pół-



175

Przestępczość narkotykowa w Polsce

światku europejskim” –  opinię wytwórców najsilniejszych odmian 
amfetaminy.

W poszczególnych latach (omawianego okresu) CBŚ prowadzi-
ło: 189 (rok 2003), 155  (2004), 146 (2005), 719 (2006), 189 (2007), 
192 (2008) postępowań przygotowawczych – głównie o przemyt, 
dystrybucję oraz produkcję narkotyków. W ramach tych spraw za-
rzuty postawiono odpowiednio 946, 1097, 1090 podejrzanym (brak 
statystyk za lata 2006–2008). Z danych  CBŚ wynika, że ogniwa tej 
służby konfi skowały  – zmienne w poszczególnych latach – ilości 
amfetaminy, heroiny, kokainy, marihuany, LSD, ecstasy oraz BMK 
(prekursory do produkcji amfetaminy). Zbiorcze zestawienie nar-
kotyków skonfi skowanych przez CBŚ w latach 2000–2007 przedsta-
wia kolejna tabela.

Tab. 31. Narkotyki zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze KG Poli-
cji w latach 2000–2007

Rok amfetamina /g haszysz /g heroina /g kokaina /g marihuana /g
2000 141 600 0 119 300 4 000 139 000
2001 195 000 9 000 208 000 45 000 75 000
2002 72 000 100 000 4 800 397 000 331 000
2003 157 198 8 530 4 740 403 540 93 683
2004 311 434 23 416 56 813 13 419 104 009
2005 173 500 59 400 33 600 8 900 34 100
2006 171 200 9 900 76 400 11 400 91 100
2007 274 745 3 731 118 617 150 292 183 162

Razem 1 496 677 213 977 622 269 1 033 551 1 051 054

Z bieżącego rozpoznania CBŚ wynika, że dzisiejszy profi l za-
grożenia przestępczością narkotykową jest zdecydowanie bardziej 
niepokojący niż w latach 90. XX wieku czy w pierwszych latach 
bieżącego stulecia. Problem ten najlepiej oddaje wypowiedź funk-
cjonariusza CBŚ (luty 2009 roku): Przed paru laty dilerów znaj-
dowaliśmy przed bramami szkół. Teraz są wewnątrz i tam prowa-
dzą swój proceder. Niekiedy to już nawet 10–12-letni uzależnieni 
uczniowie. Kiedyś dilerzy wystawali na ulicach przed bankami. 
Teraz są w bankach, bo stali się nimi niektórzy pracownicy ban-
ków. Kiedyś narkotyk można było dyskretnie kupić w niektórych 
hotelach. Teraz wykrywamy „VIP-roomy”, do których zaprasza się 
gości, aby w sposób niekrępujący mogli oddać się ulubionemu za-
jęciu.
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Na podstawie wiedzy krajowych instytucji rzą-
dowych, zaangażowanych w zwalczanie narko-
manii, w sposób odpowiedzialny można postawić 
diagnozę, że polski rynek narkotykowy przeszedł 
transformację i  upodobnił się do rynku narkoty-
kowego w krajach Europy Zachodniej;  stał się 
integralną i aktywną częścią międzynarodowego 
narkobiznesu. Produkcja i przemyt na dużą ska-
lę doprowadziły do akumulacji wielkich zysków, 
a to sprzyjało tworzeniu i stałemu odradzaniu się 
bliskich związków w ramach międzynarodowych 
grup przestępczych. Agresywne gangi, zajmu-
jące się rozprowadzaniem narkotyków, działają 
w środkowej Polsce  (Warszawa i województwo 

mazowieckie), a także w Małopolsce, na Dolnym Śląsku  i  na tere-
nie Pomorza Zachodniego. Coraz częściej dają też o sobie znać śro-
dowiska przestępcze, funkcjonujące wśród zamieszkałych w Polsce 
obcokrajowców. Na pierwszym planie znajdowali się sprawcy prze-
stępstw pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Rosji, a także z Bałka-
nów, Kaukazu, Azji Południowo-Wschodniej i Chin. 

4.3.3.  Przemyt do i z Polski oraz tzw. szlaki przerzutu 
narkotyków

Spojrzenie na etiologię  narkomanii – jako zjawiska masowego 
– pozwala na postawienie daleko idącej, lecz w pełni uzasadnio-
nej hipotezy, że to właśnie przemyt stworzył narkomanię w Polsce.  
Nielegalny przywóz i wywóz narkotyków jest również obecnie jed-
nym z głównych czynników umacniających i poszerzających pole 
oddziaływania tej patologii społecznej.

Początkiem „wybuchu” zjawiska było otwarcie Polski na świat 
w latach 80. i 90. XX wieku. Sprzyjała temu swobodna wymiana 
towarowa, coraz bardziej intensywny ruch turystyczny z Polski i do 
Polski, bezkrytyczne przejmowanie przez rodaków postaw i zacho-
wań niektórych mieszkańców najbogatszych krajów Europy Za-
chodniej i Stanów Zjednoczonych AP. Nie bez znaczenia była także 
początkowa słabość i korupcjogenność służb chroniących granice 
państwowe. 

Przywóz narkotyków do kraju był dla wielu młodych ludzi wyda-
rzeniem ekscytującym i wręcz nobilitującym towarzysko. Z „Wiel-
kiego Świata”, razem z narkotykami, Polacy przywieźli wielkie 
oszustwo, czyli tzw. kulturę używania narkotyków. Opiera się ona 

Polski rynek narkotykowy 
posiada już wszystkie cechy 

rynków narkotykowych 
krajów Europy Zachodniej. 

Dostępne są na nim niemal 
wszystkie rodzaje narkoty-

ków. Rozwija się produkcja 
narkotyków syntetycznych 
oraz uprawa narkotyków 

naturalnych, a także roślin 
o działaniu podobnym do 

narkotyków. 
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na złudzeniu, że zażywanie narkotyków, w granicach rozsądku, 
to jedynie dobra zabawa i nieszkodliwy proceder. Nasz kompleks 
prowincji i skłonność do naśladownictwa walnie przyczyniły się 
do stopniowego upowszechnienia mody na narkotyki, które,  rze-
komo, miały dawać – bez jakichkolwiek konsekwencji – poczucie 
wolności, euforię i oderwanie od kłopotów codzienności. W krótkim 
czasie narkotyki stały się domeną ludzi bez skrupułów moralnych, 
gdyż  dawały wprost „kosmiczne” zyski.

Już w latach 90. najbardziej aktywne polskie grupy przestępcze 
weszły ze swoim „towarem” na rynek Niemiec i państw skandynaw-
skich. Po  przyjęciu Polski do Unii Europejskiej powstały większe 
możliwości zbytu. Wzrost popytu powodował konieczność nawią-
zania roboczych kontaktów z kartelami narkotykowymi z Amery-
ki Południowej. Niemcy, Duńczycy, Szwedzi i Norwegowie zapew-
niali odbiór niemal każdej ilości amfetaminy, marihuany i kokainy, 
podobnie jak Austriacy, Włosi czy Francuzi. Także krajowy rynek 
stawał się coraz bardziej chłonny. Aby sprostać rosnącym oczeki-
waniom „klientów”,  niezbędne było wejście na tradycyjne szlaki 
przerzutu narkotyków, a więc ścisła współpraca   z tymi, którzy 
byli już na nich wcześniej, tzn. z mafi ą kolumbijską, turecką, kau-
kaską, ukraińską  i rosyjską. W latach 2003–2004 organa ścigania 
krajów zachodnioeuropejskich zatrzymały kilkudziesięciu Polaków 
podczas prób przerzutu narkotyków z krajów Ameryki Łacińskiej.   
Również w kilku krajach Południowej Ameryki, w aresztach, zna-
leźli się podróżni legitymujący się polskimi paszportami. 

Obecnie, kiedy na polskiej granicy niemal codziennie ujawniany 
jest przemyt narkotyków, trudno mówić o  szczególnie preferowa-
nych  kierunkach przerzutu. Zwykle są to małe ilości narkotyków 
syntetycznych zatrzymywanych w ruchu lotniczym, dawki heroiny 
przylatującej z południa czy niewielkie porcje kokainy nadsyłanej 
pocztą. Służby celne i policyjne wiedzą, że te przesyłki mogą przy-
być z dowolnego kierunku, z dowolnego lotniska czy portu. To, że 
w grę może wchodzić każda strona świata, jest częścią nieustannej 
gry, jaka toczy się między przestępcami i przedstawicielami prawa. 
Doświadczenie celników i ofi cerów służb operacyjno-rozpoznaw-
czych wskazuje, że te największe i przynoszące najwięcej zysku 
przesyłki nadchodzą jednak z tradycyjnych, rozpoznanych od lat 
kierunków.

Z Holandii przywożona bywa marihuana, haszysz, ecstasy 
i LSD. Z Turcji, tzw. szlakiem bałkańskim, trafi a do Polski heroina. 
Z Ameryki Południowej przemycane są znaczne  ilości  marihu-
any, haszyszu, heroiny i substancji psychotropowych (głównie leki 
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uspokajające, przeciwbólowe i inne, zwalczające choroby układu 
nerwowego). Z kierunku niemieckiego i belgijskiego, a ostatnio 
ze Wschodu trafi ają wielkie ilości tzw. dopalaczy. Z krajów byłej 
Wspólnoty Niepodległych Państw przywożone są m.in. sterydy 
anaboliczne, kokaina, a także amfetamina mieszana ze strychni-
ną, talkiem lub mielonym szkłem10. Nowym problemem w ogra-
niczaniu zjawiska narkomanii jest weryfi kacja wwożenia na teren 
Polski tzw. prekursorów narkotyków, a więc substancji bazowych. 
Ponieważ używane są one w szerokim zakresie przez przemysł 
farmaceutyczny, spożywczy i kosmetyczny, skala zagrożenia ulega 
zwielokrotnieniu. 

Od 3–4 lat do Polski napływa także coraz większa liczba substan-
cji pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu podobnym 
do narkotyków. Ponieważ wiele z tych substancji jest nierozpozna-
nych medycznie i chemicznie, stanowią one kolejne zagrożenie. 
Uzasadnionym jest postawienie tezy, że substancje te będą coraz 
częściej używane przez młodzież, bowiem ich działanie psychoak-
tywne jest niemal identyczne jak narkotyków, a ich posiadanie nie 
jest prawnie zabronione. 

O skali zjawiska przemytu niech świadczy ni-
żej opisane wydarzenie. W 2006 roku polska służ-
ba celna, przy współpracy z Centralnym Biurem 
Śledczym i Europolem, przeprowadziła operację 
ukierunkowaną na zwalczanie przemytu z kie-
runku wschodniego. Jej celem było ujawnienie 
i skonfi skowanie prekursorów wykorzystywa-
nych do produkcji narkotyków syntetycznych. 
Akcja zaangażowała służby celne i policyjne 18 
państw – członków UE, a także Rosji, Ukrainy, 
Białorusi i Mołdawii. W ramach tych działań 
celnicy w Budzisku skonfi skowali – tylko jedne-
go dnia, tj. 27 października 2006 roku – 530 li-
trów prekursora do produkcji amfetaminy. War-

tość czarnorynkowa tej substancji to więcej niż pół miliona złotych 
(z wyprodukowanego z niej narkotyku można było sporządzić ok. 
5,5 miliona działek dilerskich o łącznej wartości przekraczającej 25 
milionów złotych)11. 

10  M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Warszawa–
Pułtusk, s. 106–107. 

11  Portal internetowy Służby Celnej, Wystąpienie Szefa Służby Celnej Ma-
riana Banasia z okazji wręczenia nagród  funkcjonariuszom, 14 listopada 2006 
roku.

Nowym problemem społecz-
nym i zdrowotnym staje się 

coraz powszechniejsze sięga-
nie po narkotyki i paranarko-
tyki przez młodzież ćwiczącą 
kulturystykę. Obok sterydów 

stosuje się tam substancje 
zmniejszające zmęczenie 
i zwiększające zdolność 

do intensywnego 
wysiłku fi zycznego.
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W ostatnich latach, niemal co kilka dni, funkcjonariusze Cen-
tralnego Biura Śledczego rozbijali gangi narkotykowe. Były to, 
z reguły, sprawy o zasięgu przekraczającym granice kraju; np. 24 
października 2007 roku policjanci zatrzymali 14 kolejnych osób do 
sprawy grupy przestępczej, zajmującej się przemytem i handlem 
narkotykami na wielką skalę. W ramach śledztwa, trwającego od 
października 2006 roku, zatrzymali wcześniej ponad 50 osób. Podej-
rzanym przedstawiono blisko 130 zarzutów. Szacuje się, że w ciągu 
ostatnich ośmiu lat grupa rozprowadziła kilkaset kilogramów nar-
kotyków: w szkołach, dyskotekach, klubach, kawiarniach i restau-
racjach województwa lubelskiego. Z Europy Zachodniej przewozili 
oni  amfetaminę i tabletki ecstasy. O tym, jak działała grupa, świad-
czy choćby udokumentowany fakt sprzedaży, co najmniej 250 kg 
marihuany. Podczas prowadzonych działań policjanci skonfi skowali 
narkotyki  warte ok. 150 tys. zł, głównie amfetaminę, haszysz, mari-
huanę i tabletki ecstasy. 

Przy tej skali procederów przemytniczych, uzupełnionej rodzi-
mą produkcją narkotyków, czymś najzupełniej zwyczajnym stała 
się sprzedaż narkotyków w miejscach publicznych. Dilerów nar-
kotyków spotyka się nie tylko w dyskotekach, klubach sportowych 
i siłowniach kulturystycznych, domach akademickich, pubach i re-
stauracjach, na stadionach i w  halach sportowych podczas imprez 
masowych, w salach koncertowych, parkach, na plażach, w ośrod-
kach wypoczynkowych, ale i wszędzie tam, gdzie istnieje łatwość 
nawiązania kontaktu z chętnym klientem. Nic więc dziwnego, że 
do listy miejsc, w których można zetknąć się z rozprowadzaniem 
narkotyków, dopisać należy również szkoły podstawowe, gimnazja 
i licea, a nawet zakłady karne oraz jednostki i garnizony wojskowe. 
Obecnie narkomania obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie 
warstwy i środowiska społeczne, stając się składnikiem „feerycz-
nego” trybu życia, lansowanego przez stacje telewizyjne i kolorowe 
magazyny prasowe. Dla wielu nadambitnych ludzi stała się bodź-
cem pobudzającym karierę zawodową, a także złudzeniem podtrzy-
mywania kondycji psychofi zycznej, pokonywania stresu i radzenia 
sobie z trudnościami codziennego życia.

4.3.4. Sposoby przemytu narkotyków

Pełne opisanie koncepcyjnych i technicznych aspektów ukrywa-
nia przemytu jest zadaniem niewykonalnym. Podjęcie takiej próby 
byłoby skazane na porażkę, gdyż stale pojawiają się nowe sposoby 
kamufl ażu. Ich spis mógłby wypełnić opasłą księgę – świadectwo 
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nieograniczonej ludzkiej pomysłowości i fantazji. Dla celów po-
znawczych  możliwe jest wskazanie jedynie najczęstszych sposo-
bów, z którymi spotykały się polskie służby celne i policyjne:  
• specjalnie skonstruowane schowki w bagażach osobistych (wy-

łożone folią  podwójne dno). W ten sposób trafi ają do Polski duże 
ilości najbardziej popularnych środków odurzających.  W roku 
2006 celnicy z Okęcia znaleźli ponad trzy i pół kilograma ko-
kainy w bagażu 29-letniej Hiszpanki. Przeprowadzone postę-
powanie przygotowawcze ujawniło, że ten transport miał trafi ć 
do Belgii. Pasażerka miała wykupiony bilet z Sierra Leone do 
Brukseli. Polska była dla niej krajem tranzytowym. W ten spo-
sób udało się wykryć nowy kanał przerzutowy z Afryki do Euro-
py Zachodniej;

• ukrywanie narkotyków w miejscach nasączonych środkiem 
uniemożliwiającym wywęszenie kokainy przez psy;

• połykanie gumowych woreczków wypełnionych narkotykiem 
i przemycanie ich w żołądkach kurierów. Do czasu zainstalowa-
nia, w krajach europejskich i w Polsce, elektronicznych syste-
mów wykrywania przedmiotów podczas kontroli granicznych,  
sposób ten praktykowało wielu ludzi, których w żargonie poli-
cyjnym nazywano  „połykaczami”; kursowali głównie na szlaku 
z Ameryki Łacińskiej. Ten sposób jest niezwykle niebezpieczny,  
bo pęknięcie opakowania może spowodować śmiertelne zatru-
cie;

• ukrywanie narkotyków w wydrążonych obcasach butów, w opar-
ciach siedzeń aut osobowych, nadkolach i kołach samochodów, 
w akumulatorach, w zbiornikach paliwa z podwójnym dnem, 
wewnątrz pustych miejsc w karoserii pojazdów mechanicznych, 
w zabawkach dziecięcych i przedmiotach pozorujących upomin-
ki, w urządzeniach sanitarnych wagonów kolejowych itp. W ten 
sposób trafi ają do Polski lub z niej wyjeżdżają znaczne ilości 
amfetaminy. Jednym z najczęstszych sposobów  jest przewoże-
nie jej jako bezbarwnego płynu w butelkach po alkoholu12;

• ukrycie w masie towarowej, przewożonej  przez granicę w sa-
mochodach ciężarowych i dostawczych; w specjalnie konstru-
owanych skrytkach w autobusach; na dnie kadłubów statków 
i łodzi. Często dopiero wielogodzinne przeszukanie, wykonane 
przez wyspecjalizowanych techników, połączone z całkowitym 
demontażem przeszukiwanego obiektu, doprowadza do  wykry-
cia narkotyków;

12  Zob.: Najczęstsze sposoby przemytu amfetaminy, Centralne Biuro Śled-
cze Komendy Głównej Policji, Warszawa 2005.
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• umieszczenie w przesyłkach pocztowych lub  w bagażach osób, 
które nie zdają sobie sprawy, że spełniają  funkcje kurierskie itp.

Sprawa rozwoju europejskiego rynku narkotykowego wyglą-
da bardzo groźnie. Chcąc nie chcąc, bierzemy w nim udział jako 
uczestnicy społeczności międzynarodowej. Obejmujące setki milio-
nów ludzi zjawisko poszukiwania w narkotykach rozrywki i relaksu 
jest jedną z zasadniczych przyczyn tego, że do obrotu, oprócz zabro-
nionych narkotyków, trafi ają wciąż nowe substancje o działaniu odu-
rzającym i psychoaktywnym. Dzieje się to według wolnorynkowej 
zasady, że skoro istnieje popyt, będzie i podaż. Stąd regulacje praw-
ne nie nadążają za zmianami. Zanim określony specyfi k znajdzie się 
na liście środków uznanych za narkotyk, wyrządza olbrzymie szko-
dy w życiu społecznym (czego przykładem jest medialno-prawna 
kampania walki z dopalaczami w Polsce na przełomie 2008/2009 
roku). Z chwilą wykrycia procederu nic się bowiem nie dzieje, gdyż 
ujawnionemu przedsięwzięciu brakuje znamion bezprawności. Kie-
dy wreszcie środek zostaje umieszczony w wykazie narkotyków, na 
jego miejsce pojawiają się nowe, dotychczas nieznane substancje 
uzależniające. Przypomina to błędne koło.
Świadczą o tym rezultaty – przeprowadzonego przez Europejskie 

Centrum Monitorowania Narkotyków w Lizbonie (European Moni-
toring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) – badania 
funkcjonowania europejskich sklepów internetowych.  Chodziło 
przede wszystkim o ustalenie metod, jakie stosują w odpowiedzi na 
potrzeby odbiorców, oraz jak zachowują się ich młodzi klienci. Na 
początku 2008 roku Centrum przeprowadziło, przy pomocy wyszu-
kiwarki Google, rozpoznanie, używając słów kluczowych w wielu 
językach. Znaleziono 68 sklepów internetowych  na terenie Unii 
Europejskiej, które sprzedają różne rodzaje „legalnych dopalaczy” 
(legal highs). Ponad połowa tych sklepów ma siedziby w Wielkiej 
Brytanii, a pozostałe m.in. w Holandii, Niemczech, Austrii, Irlandii 
i Polsce.  Oferowano w nich legal highs i herbal highs (chemiczne 
i ziołowe środki pobudzające). Niektóre specjalizują się w sprze-
daży akcesoriów do przyjmowania klasycznych narkotyków, inne 
oferują grzybki halucynogenne lub tzw. tabletki imprezowe (party 
pills). Jeszcze inne handlują szeroką gamą substancji ziołowych, 
półsyntetycznych lub syntetycznych. Wszystkie z funkcjonujących 
w Internecie sklepów europejskich zamieszczają reklamy ponad 
200 produktów o działaniu psychoaktywnym.

Najczęściej spotykane „legalne dopalacze” to Salvia divinorum, 
kreatom (Mitragyna speciosa), powój hawajski oraz różne odmia-
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ny tabletek imprezowych i grzybów halucynogennych. Substancje 
te reklamuje się jako środki, które dają efekty zbliżone do uzyski-
wanych po użyciu zakazanych narkotyków. Ceny oferowanych sub-
stancji wahają się od 1 do 11 euro za ilość odpowiadającą  jednej 
dawce narkotyku. 

Według najnowszych informacji wyspecjalizowanych agend 
Unii Europejskiej, w krajach Europy Zachodniej  rośnie popyt na 
silne narkotyki – zwłaszcza kokainę. Oznacza to, że i u nas należy 
spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na ten narkotyk. Po przy-
stąpieniu Polski do układu z Schengen (z 21 grudnia 2007 roku) 
przemycanie środków odurzających i substancji psychoaktywnych 
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Wynikająca z układu 
swoboda przemieszczania się ludzi i przewozu towarów wewnątrz 
strefy Schengen dotyczy bowiem nie tylko obywateli państw-sygna-
tariuszy, ale również wszystkich osób innej narodowości i o innym 
obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie 
objętym tym porozumieniem.

Do grupy Schengen należą 22 państwa Unii Europejskiej. Przy-
jęcie zasad wynikających z układu jest nieodzownym wymogiem 
uzyskania członkostwa w UE przez kraje kandydujące. Powszech-
nie uważa się, że w najbliższej przyszłości strefa swobodnego, nie-
kontrolowanego przemieszczania się ludzi z kraju do kraju znacznie 
się powiększy i obejmie prawie całą Europę. 

 

4.4.  Prawne aspekty zapobiegania narkomanii 
i zwalczania jej przejawów

Do zapobiegania i zwalczania narkomanii w Polsce, obok usta-
wodawstwa krajowego, zobowiązują nas akty prawa międzynarodo-
wego i rozwiązania prawa europejskiego. 

4.4.1.  Regulacje prawa międzynarodowego dotyczące 
przeciwdziałania narkomanii

W XIX stuleciu narkomania była problemem o zasięgu regional-
nym. Tą plagą dotknięte były tylko niektóre rejony świata, przede 
wszystkim Bliski Wschód i Chiny, a także częściowo tzw. Dziki Zachód. 
Dzisiaj narkomania jest zjawiskiem, które dotyczy większości krajów 
i wykazuje stałą  tendencję    do globalnego rozprzestrzeniania. 

Początek XX wieku przyniósł zaangażowanie społeczności mię-
dzynarodowej w walkę z niebezpieczeństwami nadużywania opium. 
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Dwa lata przed wybuchem I wojny światowej  przyjęta została Kon-
wencja haska tzw. opiumowa. Po II wojnie światowej, na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, zostały przygotowane trzy 
konwencje międzynarodowe, ratyfi kowane przez większość państw 
członkowskich. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, nadzór i kon-
trolę nad światowym obrotem opium i innymi środkami odurzają-
cymi objęła Rada Gospodarczo-Społeczna (ECOSOC) oraz Komisja 
Środków Odurzających13.

Podpisana w 1961 roku w Nowym Jorku Jednolita Konwencja 
o środkach odurzających zastąpiła wszystkie wcześniejsze umowy 
międzynarodowe. Polska przystąpiła do tej konwencji w 1966 roku 
(Dz.U. 1966, nr 45, poz. 207). Jej postanowienia zostały zmienione 
w protokole sporządzonym w Genewie w  1972 roku.  Nasz kraj ra-
tyfi kował te zmiany dopiero w 1996 roku. Normy zawarte w Jedno-
litej Konwencji ONZ są fundamentem obowiązującego w tej dziedzi-
nie prawa międzynarodowego i podstawą wszystkich późniejszych 
rozwiązań normatywnych. Artykuł 33 Jednolitej Konwencji kate-
gorycznie nakazuje państwom-sygnatariuszom, aby nie pozwalały 
na posiadanie środków odurzających bez właściwego uprawnienia, 
nawet tych, z którymi może być utożsamiany „własny użytek”. Ar-
tykuł 25 konwencji stwierdza: Strona zabroni (…) zbioru, posiada-
nia lub używania środków odurzających, jeśli jej zdaniem warunki 
panujące w kraju wykażą, że jest to najbardziej odpowiedni sposób 
dla ochrony zdrowia i dobrobytu publicznego, z wyjątkiem ilości, 
które mogą być potrzebne do badań lekarskich i naukowych (…).

Kolejnym aktem przygotowanym pod egidą ONZ była Kon-
wencja o substancjach psychotropowych, która została podpisana 
w Wiedniu w roku 1971. Nasze państwo ratyfi kowało ją w 1976 roku 
(Dz.U. 1976, nr 31, poz.180). W Konwencji wiedeńskiej znajduje się 
kilka podstawowych unormowań. Nastąpiło zdefi niowanie środka 
odurzającego i substancji psychotropowej poprzez odpowiednie 
wykazy tych środków. Sygnatariusze konwencji zostali zobowiązani 
do podejmowania starań o wczesne wykrywanie narkomanów oraz 
udzielania im pomocy poprzez zabiegi lecznicze, rehabilitację i re-
socjalizację. Państwa, które ratyfi kowały Konwencję wiedeńską, 
przyjęły na siebie obowiązek zwalczania zjawiska narkomanii i nie-
legalnego obrotu narkotykami przez – odpowiednie dla ich syste-
mów prawnych – sankcje karne. Było to powtórzenie stanowczych 
postanowień Jednolitej Konwencji z 1961 roku, co miało podkreślić 

13  D. Andrejew-Frączak, Problemy związane z narkomanią w prawie mię-
dzynarodowym, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Informacja nr 
59, s. 1.
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wagę  tego problemu. Obie konwencje ONZ postulują więc krymi-
nalizację wszelkich form obrotu narkotykami, które nie mają uza-
sadnienia medycznego i naukowego. W szczególności zakazane i ob-
łożone sankcjami karnymi mają być: uprawa, produkcja, przerób, 
wwóz, wywóz, przewóz, wprowadzenie do obrotu, udzielanie innej 
osobie, nabywanie, oferowanie. Bez żadnych wątpliwości obie kon-
wencje traktują tak samo problem posiadania narkotyków. Ma być 
ono objęte wyraźnym zakazem krajowego prawa karnego.  Każde 
państwo, które przystąpiło do  konwencji, może jeszcze – w zgodzie 
z postanowieniami obu aktów prawa międzynarodowego – wprowa-
dzić dalsze rygory i obostrzenia. Decydować ma o tym, uwzględnia-
ny przez nie, interes społeczny i warunki, jakie występują w danym 
kraju. 

Silny wzrost zjawiska narkomanii w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku wywołał zdecydowaną reakcję rządów państw-członków 
ONZ. W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  
przyjęło nową Konwencję o zwalczaniu nielegalnego obrotu środ-
kami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Polska raty-
fi kowała ją w 1994 roku (Dz.U. 1995, nr 15, poz. 69). Główne posta-
nowienia  tego aktu prawa międzynarodowego dotyczą ekstradycji 
handlarzy narkotyków i konfi skaty majątku, uzyskanego w wyniku 
handlu narkotykami. Celem tych przepisów było, i jest nadal, uła-
twienie międzynarodowego ścigania przestępstw związanych z ob-
rotem narkotykami.  Ustanowiona została kontrola nad międzyna-
rodowym obrotem prekursorami, tzn. substancjami wykorzystywa-
nymi przy wytwarzaniu narkotyków. Przywołana konwencja skon-
kretyzowała zasady współpracy państw-sygnatariuszy w zakresie: 
zbierania danych, wykorzystywania dokumentów, badania miejsc 
i obiektów, wzajemnego przekazywania sobie informacji i dowodów 
rzeczowych. 

W tekście konwencji, po raz kolejny, powtórzono podstawowy ka-
non normatywny dwóch poprzednich ONZ-owskich regulacji. Jed-
noznacznie wyartykułowano kluczowe postanowienie, że obliguje 
się strony konwencji do: ustalenia za przestępne, w myśl prawa 
krajowego, posiadania i nabywania, bez zezwolenia, środków odu-
rzających i substancji psychotropowych (art. 3 ust. 1 konwencji). 
Artykuł ten domaga się kryminalizacji takiego posiadania i naby-
wania środków odurzających, którego celem jest jakakolwiek po-
stać wprowadzenia ich do obrotu. Następny przepis (art. 3 ust. 2) 
postuluje, aby sygnatariusze: z zastrzeżeniem swojej konstytucji 
i elementarnych zasad własnego systemu prawnego, podjęli nie-
zbędne wysiłki, aby posiadanie, nabywanie  lub uprawa środków 
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odurzających dla osobistego użytku zostały uznane, zgodnie z ich 
ustawodawstwem, za przestępstwa podlegające karze, jeżeli zo-
stały dokonane umyślnie. Kłopoty interpretacyjne wywołał jednak 
przepis art. 3 ust. 4 pkt c konwencji ustalający, że: niezależnie od 
postanowień zawartych w poprzednich punktach, strony mogą za-
stosować, w przypadku mniejszej wagi, zamiast wyroku skazują-
cego lub orzeczenia kary, takie środki, jak edukacja, rehabilitacja, 
resocjalizacja, a także, gdy przestępca jest osobą nadużywającą 
narkotyków lub substancji psychotropowych, leczenie i opieka po 
leczeniu.  Konwencja stwierdza, że art. 3 ust. 2 może być inkorpo-
rowany do prawa wewnętrznego tylko wtedy, gdy nie narusza norm 
konstytucji i podstawowych zasad systemu prawnego danego kraju. 
Natomiast art. 3 ust. 1 ma obowiązywać bezwarunkowo14.

Już w 1998 roku, podczas sesji jednej z agend ONZ wyspecja-
lizowanych w zwalczaniu narkotyków, wyrażona została opinia, iż 
działania niektórych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Ka-
nady i Australii, wprowadzające depenalizację posiadania narko-
tyków na użytek osobisty, są sprzeczne z duchem i literą drugiej 
Konwencji wiedeńskiej. Sens tych postanowień wskazuje bowiem 
na abstynencję – jako zasadniczy cel, do którego należy dążyć w po-
stępowaniu państw wobec konsumentów narkotyków. Niewiele bra-
kowało, aby śladem wymienionych państw poszła Polska; na prze-
łomie lat 2004/2005 przeprowadzono szeroko zakrojoną  kampanię 
na rzecz niekaralności posiadania niewielkich ilości narkotyków. 
Również  obecnie, w związku z przygotowaniami do kolejnej  nowe-
lizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozlegają się głosy 
o potrzebie powrotu do tamtej debaty. 

Niezależnie od ONZ, wiele organizacji regionalnych podjęło 
działania traktatowe, w celu rozwiązywania  problemów powodo-
wanych przez  narkomanię. Jedną z nich jest Unia Europejska.

4.4.2.  Podstawowe regulacje prawa europejskiego dotyczące 
walki z narkomanią

 Rada Unii Europejskiej uchwaliła (22 listopada 2004 roku) 
Strategię Antynarkotykową Unii Europejskiej na lata 2005–2012. 
We wstępie stwierdzono, że ocena stanu realizacji podobnego do-
kumentu i planu działań UE na lata 2000–2004 w zakresie przeciw-
działania narkomanii przyniosła ograniczone efekty: (…) dostęp-

14  K. Krajewski, Problematyka kryminalizacji posiadania środków odu-
rzających i psychotropowych w  świetle regulacji prawno-międzynarodowych, 
„Państwo i Prawo” 1997, nr 1, s. 62.
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ne dane nie wskazują na znaczące obniżenie 
liczby osób zażywających narkotyki lub na to, 
że dostępność narkotyków została zmniejszona 
w istotny sposób15. Aktualna strategia Unii Eu-
ropejskiej deklaruje, że w zgodzie z traktatami 
ONZ – kontynuowane będzie zintegrowane, mul-
tidyscyplinarne i zrównoważone podejście do 
problematyki narkotyków. Polega ono na dążeniu 
do zmniejszania popytu i podaży tych środków 
poprzez współpracę, bieżącą koordynację dzia-
łań państw członkowskich, badania, wymianę in-
formacji i ocen. Dokument zobowiązał Komisję 

do przedstawienia szczegółowych planów działań na lata 2005–2008 
oraz 2008–2012, które mają posłużyć do oceny wdrożenia Strategii 
Antynarkotykowej UE i przedstawienia jej rezultatów Parlamento-
wi Europejskiemu  oraz  Radzie Unii Europejskiej.

Realizacja programu na lata 2004–2008 wzbudza zmienne oceny 
ekspertów. Z jednej strony podkreśla się, że wdrażanych jest wiele 
nowych projektów profi laktycznych i edukacyjnych, z drugiej zaś 
strony rośnie gwałtownie narkotykowa presja na Europę. Komisja 
Europejska, przy współpracy państw członkowskich, Europejskie-
go Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), 
Europolu i organizacji pozarządowych, dokonując oceny omawia-
nego tu okresu, wskazała na następujące efekty: spadek liczby zgo-
nów spowodowanych zażywaniem narkotyków oraz przypadków za-
każenia wirusem HIV wskutek dożylnego podawania narkotyków. 
Oceniono, że wszystkie państwa członkowskie podjęły działania 
w celu zapobiegania narkomanii, zwłaszcza w dziedzinie profi lak-
tyki, leczenia i rehabilitacji. Realizowały też wspólne przedsię-
wzięcia, zmierzające do ograniczenia przestępstw narkotykowych, 
zwłaszcza handlu narkotykami i prania brudnych pieniędzy, pocho-
dzących z tego procederu. W ocenie podkreślono coraz bardziej in-
tensywną współpracę państw członkowskich. Wyrażono też uznanie 
dla poprawiającej się spójności krajowych polityk antynarkotyko-
wych. Zdaniem KE polityka antynarkotykowa zyskuje coraz więk-
sze znaczenie na forach ONZ ds. narkotyków i staje się wzorcem do 
naśladowania dla wszystkich krajów.

Wśród spraw, które niepokoją, wymieniono: wyraźny wzrost 
spożycia kokainy i produkcji narkotyków syntetycznych w Euro-

15  Strategia Narkotykowa Unii Europejskiej na lata 2005–2012, witryna 
internetowa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, polska wersja 
językowa, s. 3.

Według Komisji Europejskiej 
od kilku lat liczba narkoma-

nów na naszym kontynencie 
utrzymuje się na mniej więcej 

równym poziomie: zażywa-
jący marihuanę – ok. 70 mln; 

amfetaminiści – ok. 11 mln; 
używający ecstasy – 

ok. 9,5 mln; kokainiści 
– ok. 12 mln osób.
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pie; ciągłe zmiany światowych i kontynentalnych szlaków prze-
mytniczych; wzrost powierzchni pól uprawy maku w Afganistanie, 
a także zwiększanie się areałów plantacji koki w regionie Andów. 
Stwierdzono również, że spożycie heroiny, marihuany i narkotyków 
syntetycznych w Europie utrzymuje się na, mniej więcej, stałym 
poziomie (marihuana – 70 mln, amfetamina – 11 mln, ecstasy – 9,5 
mln osób regularnie lub okazjonalnie zażywających te narkotyki). 
Populacja europejskich kokainistów szacowana jest na – co naj-
mniej – 12 milionów osób.

Według planu działań na lata 2009–2012 priorytetem jest stwo-
rzenie Europejskiego Sojuszu Antynarkotykowego, którego zada-
niem ma być redukowanie wpływu narkotyków na społeczeństwa 
europejskie. Sedno inicjatywy polega na współpracy rządów, służb 
publicznych i organizacji wolontariackich  dla realizacji pięciu 
głównych celów:
• zmniejszenia popytu na narkotyki; 
• zmniejszenia ich podaży;
• podniesienia świadomości publicznej;
• mobilizacji obywateli europejskich do aktywnych postaw anty-

narkotykowych;
• dalszej poprawy współpracy międzynarodowej. 

W omawianym tu planie działań przewidziano także intensyfi ka-
cję wywiadowczych akcji policyjnych oraz przedsięwzięć europej-
skich służb celnych, z zadaniem zlikwidowania  najgroźniejszych 
grup przestępczych. W grę wchodzi terytorium Unii oraz szlaki 
przemytu z Afganistanu i Ameryki Łacińskiej.

4.4.3.  Polskie regulacje prawne w zakresie zapobiegania 
i walki z narkomanią 

Podstawowymi aktami prawnymi służącymi do walki z przestęp-
stwami narkotykowymi są obecnie:
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U. 2006, nr 179, poz. 1485),
• kodeks karny (przede wszystkim dyspozycje normatywne, 

umożliwiające ściganie grup przestępczych),
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o prze-

ciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 
2006, nr 120, poz. 826). Do ustawy z 2005 roku wprowadzono 
m.in. nowe przestępstwo dotyczące udzielenia narkotyku ma-
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łoletniemu oraz postacie kwalifi kowane czynów, które znajdują 
się już w ustawie z 2005 roku.

Wśród aktów niższej rangi można wymienić: rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010  (Dz.U. 
2006, nr 143, poz. 1033) oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie statutu Rady ds. Przeciw-
działania Narkomanii (Monitor Polski 2006, nr 2, poz. 31).

Aktualnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
weszła w życie w dniu 7 października 2005 roku.  Jej uchwalenie 
wynikało z konieczności dostosowania naszego ustawodawstwa do 
porządku prawnego Unii Europejskiej.  Zasadnicze zmiany, w po-
równaniu do poprzedniego stanu prawnego, dotyczyły:
• podniesienia rangi Krajowego Programu Przeciwdziałania Nar-

komanii (odtąd wprowadzany jest nie uchwałą, a rozporządze-
niem Rady Ministrów),

• uchwalania Wojewódzkich i Gminnych Programów Przeciw-
działania Narkomanii przez sejmiki wojewódzkie i rady gminy 
i jednoznacznego określenia źródeł ich fi nansowania, 

• powoływania – przez marszałków województw – ekspertów 
regionalnych, ściśle współpracujących z Centrum Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii, znajdującym się w strukturze or-
ganizacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Do kompetencji ekspertów 
należy: zbieranie danych i wymiana informacji w zakresie prze-
ciwdziałania narkomanii, inicjowanie oraz prowadzenie badań 
dotyczących tego zjawiska, a także wnioskowanie  o realizację  
przedsięwzięć niezbędnych na poziomie województwa,

• wyposażenia Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, działają-
cej przy premierze, w uprawnienia do koordynacji spraw doty-
czących przeciwdziałania narkomanii  w skali ogólnokrajowej 
(jej członkami, według ustawy, mogą być sekretarze lub podse-
kretarze stanu w odpowiednich resortach).

Ustawa utrzymała karalność posiadania niewielkiej ilości nar-
kotyków. Za takim rozwiązaniem, wbrew stanowisku Ministerstwa 
Zdrowia, opowiedziała się opinia publiczna i większość parlamen-
tarna. Istotnym novum było poszerzenie katalogu kar alternatyw-
nych, wobec kary pozbawienia wolności. Zgodnie z rekomendacja-
mi UE przyjęto przepis, że prokurator może zawiesić  postępowa-
nie, jeżeli osoba uzależniona lub używająca substancje szkodliwe 
– której zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nie 
przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności – podda się leczeniu 
i rehabilitacji lub weźmie udział w programie profi laktyczno-lecz-
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niczym. W takim przypadku prokurator, po zakończeniu leczenia, 
uwzględniając jego wyniki, postanawia o dalszym prowadzeniu po-
stępowania albo występuje do sądu o jego warunkowe umorzenie.

4.5.  Przestępczość narkotykowa – prognozy 
i konieczne działania zaradcze

 Zaprezentowane w niniejszym rozdziale statystyczne mierniki 
przestępczości pokazują, że w latach 2000–2008 dynamika zagro-
żenia przestępstwami narkotykowymi w Polsce była niezwykle 
wysoka – przekroczyła 300%. Biorąc pod uwagę, że jest to konty-
nuacja wieloletniej tendencji wzrostu z lat poprzednich, kierunek 
spodziewanych przekształceń wydaje się oczywisty. W najbliższych 
latach grozi nam nowa fala przestępczości narkotykowej, rosnącej 
w podobnym lub wyższym tempie niż dotychczas. Będzie ona sta-
nowić jeszcze większą  część ogólnej liczby przestępstw, zmusza-
jąc organa ochrony porządku prawnego do znacznego zwiększenia 
wysiłków w rozpoznawaniu, prewencji i ściganiu sprawców tych 
czynów karalnych. Zaznaczenia wymaga jednak, że możliwym jest 
utrzymywanie się tendencji pozytywnych w zakresie tzw. narkoma-
nii młodzieżowej (eksperymentów z narkotykami).

Jednak obniżenie zagrożenia przestępstwami narkotykowymi 
w 2007 roku, w stosunku do roku poprzedniego, może być jedynie 
zjawiskiem przejściowym. W latach 2008–2009 zagrożenie powin-
no ustabilizować się  na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, 
ale w perspektywie kilkuletniej dzisiejszą stabilizację zastąpi trend 
wzrostowy, wynikający przede wszystkim z rosnącej podaży narko-
tyków oraz jeszcze mocniejszej integracji polskiego rynku narkoty-
kowego z rynkiem międzynarodowym.

Należy spodziewać się rosnącego poczucia zagrożenia prze-
stępstwami narkotykowymi i czynami kryminalnymi, związanymi 
z zażywaniem narkotyków:  wypadki drogowe, rozboje i pobicia, 
kradzieże i kradzieże z włamaniem, znęcanie się nad rodziną, a tak-
że zwiększenia liczby aktów samobójczych na tle używania narko-
tyków. Badania opinii społecznej wykażą prawdopodobnie wzrost 
niezadowolenia obywateli z ekscesów osób znajdujących się w za-
mroczeniu narkotycznym. Wzrosną społeczne obawy przed atakami 
narkomanów, zwłaszcza w dużych i średnich aglomeracjach miej-
skich. 

Wydaje się też uzasadnionym postawienie tezy, że za kilka lat 
częstotliwość zatrzymań dilerów  narkotykowych będzie dużo więk-
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sza niż obecnie. Należy to odnieść również do ujawniania nielegal-
nego posiadania narkotyków i obrotu nimi, zwłaszcza w grupie 
wiekowej 17–24 lata, a także wśród ludzi starszych. Spodziewać się 
można zaostrzenia problemu nieletnich narkomanów. Zdecydowa-
nie wzrośnie ogólna liczba osób uzależnionych, co będzie rodzić 
problemy społeczne o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. 
Sprawcy przestępstw narkotykowych będą częściej niż dotychczas 
wykrywani w nowych środowiskach zawodowych, tj. takich, które 
dotąd wykazywały niewielkie zainteresowanie substancjami psy-
choaktywnymi i odurzającymi. Zwiększy się udział nastolatków 
w grupie osób zażywających narkotyki, co postawi przed policją, 
sądami rodzinnymi i ośrodkami pomocy rodzinie jakościowo nowe 
wyzwania. 

Wszystko wskazuje na to, że częściej wykrywane będą przypadki 
przemytu narkotyków znacznej ilości oraz nowe kanały i sposoby 
przemytu. Wzrośnie liczba ujawnianych grup przestępczych, które 
zbiły olbrzymie majątki w narkobiznesie. Będą one profesjonalnie 
zorganizowane,  bardzo  agresywne  i  bezwzględne  w działaniu.

Wzrośnie umiędzynarodowienie grup przestępczych, a ujawnia-
ne siatki powiązań będą sięgać coraz dalej poza granice kraju. Co-
raz wyższe zyski z narkobiznesu i kumulowanie zdobytego kapita-
łu (złotówka zainwestowana w narkobiznes może przynieść ponad 
100-krotne „przebicie”) spowodują większe poczucie pewności sie-
bie członków gangów i wyższy niż dotąd stopień trudności udowod-
nienia im winy. Zaostrzać się będzie problem „prania brudnych pie-
niędzy” – pochodzących ze sprzedaży narkotyków na dużą skalę.

Przed sądami stawać będzie więcej oskarżonych o przestępstwa 
narkotykowe. Polityka karania będzie musiała być na nowo zdefi -
niowana i, prawdopodobnie, zaostrzona. O jej małej skuteczności 
i niespójności z polityką ścigania karnego oraz realnymi szansami 
leczenia narkomanów wspomniałem w części charakteryzującej 
orzecznictwo sądowe. Przy lawinowo narastającej niewydolności 
ośrodków terapeutycznych, sprawcy przestępstw narkotykowych, 
rzadziej niż obecnie, będą korzystali z możliwości leczenia uzależ-
nień w zakładach otwartych. A to w jeszcze większym stopniu na-
sili   efekt „błędnego koła”, który – moim zdaniem – jest już jedną 
z przyczyn silnie dynamizujących rozmiary zjawiska. Prawo anty-
narkotykowe wymaga bardziej stanowczego egzekwowania. 

Nasycony narkotykami rynek zachodnioeuropejski silniej bę-
dzie stymulował krajowy narkobiznes. Z krajów Europy Zachodniej 
nadal będą przenosić się mody na określone rodzaje narkotyków 
oraz nowe substancje uzależniające. Powstanie jednak koniecz-
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ność radykalnego rozwiązania sprawy nowych substancji o właści-
wościach odurzających i swobodnej ich sprzedaży przez Internet. 
Dotychczasowa sytuacja jest już bowiem krytyczna. Internetowy 
handel środkami odurzającymi przypomina „ziemię niczyją”. Brak 
na niej jakichkolwiek reguł i zapór prawnych, a przede wszystkim – 
szybkiej i skutecznej interwencji stróżów prawa. To, co dzieje się na 
tym polu, podważa sens odpowiedzialnej walki z przejawami narko-
manii.

W świetle takich prognoz jako społeczeństwo musimy stawić czo-
ła zarysowującym się tendencjom. Skalę i tempo przedstawionych 
wyżej przekształceń w obrazie przestępczości narkotykowej mogą 
ograniczać przedsięwzięcia ujęte w Krajowym Programie Przeciw-
działania Narkomanii na lata 2006–2010. Podstawowym celem Pro-
gramu jest ograniczenie używania narkotyków oraz, związanych 
z tym, problemów społecznych i zdrowotnych. Zgodnie z jego zało-
żeniami, od ponad dwóch lat podejmowane są krajowe i regionalne 
działania w kilku obszarach: profi laktyce, leczeniu, rehabilitacji, 
ograniczeniu szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej, ograni-
czeniu podaży narkotyków, rozwoju współpracy międzynarodowej, 
badań i monitoringu zjawiska narkomanii. Trzeba zdecydowanie 
zintensyfi kować programową pracę resortów administracji rządo-
wej, samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych. To 
nie może być tyko dobra wola uczestników tych działań. To społecz-
na konieczność i – najlepiej rozumiana – troska o właściwy poziom 
porządku publicznego oraz  spokój i prawa obywateli. W świetle 
narkotykowych tendencji nacisk należy położyć na: zapobieganie 
przestępczości, doskonalenie metod ograniczania podaży narkoty-
ków oraz dbałość o stały rozwój współpracy międzynarodowej. 

W tym procesie szczególna rola przypada policji. Jej pion pre-
wencji ma spory udział w akcjach informacyjnych i uświadamia-
niu  młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem 
narkotyków. Tylko w 2007 roku  policjanci przeprowadzili blisko 60 
tysięcy prelekcji i szkoleń w środowiskach dzieci i młodzieży, stu-
dentów, rodziców narkomanów, nauczycieli i pedagogów.  Funkcjo-
nariusze współtworzą w gminach  lokalne strategie profi laktyczne 
i dbają o to, aby te dokumenty nie pozostawały na papierze. Czę-
sto nie znajdują właściwego oparcia w społecznościach, w których 
działają; często mają poczucie, że „kruszą kopie” o coś, czego inni 
nie chcą zauważyć. Już same nazwy akcji, które współorganizują 
z ludźmi dobrej woli, świadczą o potrzebie wielkiego obywatel-
skiego zaangażowania: na terenie województwa dolnośląskiego – 
„Dyskotekom Tak, narkotykom Nie”, w Elblągu – „Bez narkotyków 
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w szkole bezpieczniej”, w Cieszynie – „Młoda Polska nie bierze” 
i wiele innych.

 Od początku 2009 roku mają nastąpić istotne zmiany w  struk-
turze organizacyjnej jednostek policji. Nie tyko na szczeblu woje-
wódzkim, jak dotąd, ale również w komendach powiatowych i dziel-
nicowych mają zacząć działać specjalistyczne zespoły do zwalcza-
nia narkomanii. We wszystkich jednostkach terenowych powstaną 
wyspecjalizowane wydziały i zespoły antynarkotykowe, których 
zadaniem będzie zwalczanie detalicznego handlu narkotykami. Ma 
to być długofalowe zapobieganie spodziewanym zagrożeniom. 
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Charakterystyka narkotyków

Jak wykazaliśmy wcześniej, substancje psychoaktywne stano-
wią grupę wielu związków chemicznych, różniących  się budo-
wą i właściwościami fi zykochemicznymi, co z kolei ma wpływ 

na ich mechanizmy oddziaływania na organizmy żywe. Nakłada się 
na to niezwykle ważna cecha narkotyków – działanie osobnicze, po-
wodujące odmienne reakcje, inny przebieg procesu uzależnienia, 
jak i jego głębokość.

Narkotyki (i substancje podobnie działające) wprowadzone do 
żywego organizmu wywołują w nim określone efekty. W dalszej czę-
ści pracy pod pojęciem efektu rozumieć będziemy: każdą biologicz-
ną zmianę w organizmie, narządzie lub tkance, spowodowaną  lub 
związaną z narażeniem na daną substancję chemiczną1. Za efekt 
szkodliwy uważać będziemy: nieodwracalne zmiany biologiczne, 
pojawiające się podczas lub po zakończeniu narażenia. Mogą to 
być zaburzenia czynnościowe lub uszkodzenia morfologiczne, mo-
gące wpływać na wydolność całego organizmu albo zmniejszenie 
jego sprawności w warunkach dodatkowego  obciążenia, a  także  
zwiększenie jego  wrażliwości na  działanie innych bodźców. 

Według innego podziału czynniki te można podzielić na farma-
kologiczne (budowa i właściwości fi zykochemiczne substancji) oraz  
niefarmakologiczne (biologiczne i środowiskowe). Pomiędzy wy-
mienionymi tutaj grupami czynników cały czas dochodzi do szere-
gu interakcji, przez co nie zawsze w pełni dokładnie można opisać 
zmiany powstające w organizmie po przyjęciu określonej substan-
cji psychoaktywnej. Jednak taka systematyzacja pozwala na pewne 
uporządkowanie przekazywanych treści. Zauważmy w tym miejscu 
ważny problem. Otóż w diagnozie zaburzeń narkotykowych nie-

1  J. Jodynie-Liebert, Trucizny, zatrucia i ich przyczyny, w: Toksykologia 
współczesna, red. W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2004, s. 28–37.
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zwykle ważnym jest możliwie precyzyjne określenie, pod wpływem 
jakiej substancji znajduje się chory, w jakim kontekście nastąpiło 
przyjęcie narkotyku (czas, przyjmowanie innych substancji). Tym-
czasem obecnie obserwujemy coraz silniejsze zjawisko politoksy-
komanii, czyli stanu, w którym jedna osoba zażywa kilka substancji 
naraz. Stan taki utrudnia i diagnozę, i leczenie. 

Rys. 42. Zasadnicze czynniki określające wpływ narkotyku na organizm 
człowieka2

5.1. Narkotyki – farmakologiczne czynniki działania 

Istnieje zależność pomiędzy działaniem bio-
logicznym danej substancji psychoaktywnej a jej 
budową i właściwościami fi zykochemicznymi: 
efekt oddziaływania zależy np. od rozpuszczal-
ności, stanu rozdrobnienia, interakcji z innymi 
substancjami (np. zupełnie inaczej działają leki 
uspokajające podawane samodzielnie, inaczej 
natomiast, gdy ich przyjmowaniu towarzyszy 
picie alkoholu). Duży wpływ ma również spo-
sób podania substancji (dawka podana, dawka 
wchłonięta) oraz czy została ona przyjęta jedno-
razowo, czy kilkakrotnie. 

Skuteczność, rozumiana jako siła oddziaływa-
nia oraz osiąganie odmiennych stanów, w dużej 
mierze zależy od  ilości przyjętego narkotyku;  
przy czym chodzi tu o rzeczywistą ilość czyste-
go narkotyku. W przypadku substancji psycho-

2  W. Semczuk, Czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków, w: 
Toksykologia współczesna, red. W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2004, s. 38–52.

Czynniki biologiczne – osobnicze cechy 
człowieka

Czynniki środowiskowe

Budowa chemiczna i właściwości 
fi zykochemiczne narkotyku

Im większa dawka narkotyku, 
tym większe zagrożenie dla 

zdrowia. Ta sama dawka  może 
wpływać z różną siłą na różne 
osoby, bowiem narkotyki mają 
właściwości działania osobni-

czego. Siła narkotyku zależy 
od ilości substancji czystej oraz 

typu użytego wypełniacza.
Z kolei wpływ narkotyku na 

konkretną osobę determinują 
jego wiek, masa ciała, stan 
zdrowia, sytuacja, w jakiej 

przyjęto dany narkotyk, oraz 
jego interakcje z innymi sub-

stancjami.
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aktywnych, wytwarzanych w nielegalnych laboratoriach, jest to 
często trudne do ustalenia. Mówiąc zaś o napojach alkoholowych, 
należy pamiętać, że posiadają one różną zawartość czystego alko-
holu etylowego: od ok. 5% w piwie, do 95% w spirytusie. W tym celu 
przydatne jest stosowanie jeszcze jednego określenia – porcja stan-
dardowa. Jednak bardziej adekwatnym terminem, pozwalającym 
przewidzieć działanie substancji psychoaktywnej na organizm, jest 
pojęcie dawka.

Dawka jest to ilość substancji chemicznej podana, pobrana lub 
wchłonięta przez organizm w określony sposób, warunkująca wy-
stąpienie (lub brak) efektów biologicznych, wyrażonych odsetkiem 
organizmów odpowiadających na dawkę. Określona jest w jednost-
kach wagowych na masę ciała lub powierzchnię ciała, niekiedy na 
dobę3. Substancja psychoaktywna, aby wywołać  określony efekt, 
musi osiągnąć odpowiednie stężenie w organizmie. Zwiększanie 
dawki – do pewnego momentu – powoduje nasilenie skutków działa-
nia danej substancji, jednak – po jego  przekroczeniu – może się on 
już nie zmieniać, a nawet ulegać zmniejszeniu. Ustaleniem  efektu 
działania substancji, w zależności od podanej dawki, zajmuje się 
farmakologia. 

W farmakologii występuje pojęcie dawki skutecznej (ED) i daw-
ki śmiertelnej (LD).

Rys.  43. Dawka skuteczna a dawka śmiertelna 

Warto wiedzieć, że gdy różnica pomiędzy ED i LD jest mała, nie-
sie za sobą ryzyko przedawkowania substancji i śmierci organizmu. 
Dla niektórych substancji, np. kofeiny, różnice są duże, dla innych 
– bardzo małe (np. LSD). Szczególnie niebezpieczne jest łączenie 
kilku substancji psychoaktywnych, np. alkoholu i barbituranów, po-
nieważ różnice pomiędzy tymi wskaźnikami stają się bardzo małe 

3  Tamże, s. 38–52.

oznacza taką, po której przeważający odsetek 
ludzi umiera w określonym czasie.

to taka, po której określony procent ludzi wy-
kazuje określony efekt działania leku (w tym 

przypadku substancji psychoaktywnej).

Dawka śmiertelna

Dawka skuteczna
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– łatwo przekroczyć dopuszczalną ilość i spowodować zgon. Należy 
jednak pamiętać, że efekt działania substancji psychoaktywnej  za-
leży od jej  rzeczywistego stężenia we krwi, a na to ma wpływ nie 
tylko dawka, ale również częstość jej przyjmowania i inne właści-
wości organizmu,  np. masa ciała, wiek i płeć4.

Z omawianą – w tej części książki – problematyką ściśle wiąże się 
termin: właściwości substancji psychoaktywnej. Każda substancja 
psychoaktywna posiada odmienną budowę chemiczną i specyfi czne 
właściwości fi zykochemiczne. Od nich, między innymi, zależy,  jak 
szybko będzie ona wchłaniana, rozprowadzana, metabolizowana, 
kumulowana  i wydalana z organizmu. 

5.1.1. Wchłanianie i rozprowadzanie

Substancja psychoaktywna, wprowadzona do organizmu, musi 
przedostać się do krwi, a następnie do mózgu. Po drodze przenika 
przez szereg błon komórkowych oraz pokonuje fi zjologiczną barierę 
anatomiczną, zabezpieczającą mózg w sposób mechaniczny i che-
miczny. Błony komórkowe zbudowane są z białek i lipidów, dlatego 
substancjom, które są rozpuszczalne w tłuszczach, łatwiej pokonać 
te przeszkody. W zależności od chemicznych właściwości substancji  
psychoaktywnych  rozpuszczają się one szybciej lub wolniej; np. 
etanol dobrze rozpuszcza się w tłuszczach i  dlatego  jest szybko 
wchłaniany, w znacznych ilościach, już w żołądku. Inną właściwo-
ścią, która ma wpływ na efekt działania substancji psychoaktywnej,  
jest jej zdolność wiązania się z tkanką tłuszczową, białkami osocza. 
Przykładem jest THC znajdujący się, między innymi, w marihu-
anie. Wiąże się on z tkanką tłuszczową, przez co  nie jest rozprowa-
dzany równomiernie po całym organizmie. W związku z tym część 
dawki substancji psychoaktywnej nie dostaje się do stref działania 
i jej efekt  jest osłabiony. Niektóre substancje, jak np. barbiturany, 
wiążą się z białkami osocza, przez co wolniej docierają do  mózgu5.

5.1.2. Efekt działania substancji psychoaktywnej 

Miejscem działania substancji psychoaktywnych jest ośrodko-
wy układ nerwowy. Zbadane dotychczas środki uzależniające, jak: 
opioidy, nikotyna, amfetamina, etanol, kokaina, aktywizują układy 

4  S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnienia, zażywanie, nad-
używanie, Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „Ka-
ran”, Warszawa 2000.

5  Tamże, s. 75.



197

Charakterystyka narkotyków

przyjemnościowe mózgu, jednocześnie każda 
z tych substancji łączy się, w układzie nerwo-
wym, ze specyfi cznymi receptorami, co – mię-
dzy innymi – decyduje o jej  własnościach. Sub-
stancje psychoaktywne zmieniają pracę mózgu, 
wpływając bezpośrednio na układ neuroprze-
kaźników. Na przykład substancje psychoak-
tywne, w różny sposób, oddziaływują na wydzie-
lanie dopaminy w układzie „nagrody”: amfeta-
mina i metamfetamina zwiększa jej uwalnianie 
w synapsach, kokaina blokuje  wychwyt zwrot-
ny do synaps, natomiast LSD i heroina naśladu-
ją działanie naturalnych neuroprzekaźników6. 
Psychoaktywne oddziaływanie substancji jest 
spowodowane zaburzeniami w pracy neuroprzekaźników  i zależy 
od rodzaju oraz ilości wprowadzonego środka. W następnym pod-
rozdziale omówimy wpływ poszczególnych substancji psychoak-
tywnych na funkcjonowanie układu nerwowego. W zależności od 
efektu oddziaływania na  psychikę człowieka, można wyodrębnić 
następujące główne grupy substancji: odurzające i uspakajające, 
pobudzające i halucynogenne7. 

5.1.3. Metabolizowanie, kumulowanie i wydalanie 

Działanie substancji psychoaktywnej zależy również od czasu  
pozostawania –  w formie aktywnej – w organizmie i szybkości jej  
usunięcia. W przypadku niektórych narkotyków część  może zostać 
usunięta w formie niezmienionej (przede wszystkim dotyczy to nar-
kotyków przyjmowanych drogą pokarmową). Na przykład 5–10% 
alkoholu zostaje wydalone, w niezmienionej postaci, z wydychanym 
powietrzem i moczem8. Jednak znaczna część substancji jest meta-
bolizowana – głównie pod wpływem enzymów wątroby (w mniej-
szym stopniu znajdujących się w nerkach i przewodzie pokarmo-
wym), a następnie usunięta z organizmu. Każda substancja jest 
dezaktywowana i wydalana z organizmu w innym tempie; określa 
go tzw. okres połowicznego rozpadu, czyli czas, jaki musi upłynąć, 
aby ilość leków (substancji psychoaktywnej) w organizmie zmniej-

6  P. Popik, Dlaczego narkotyki, Prószyński i spółka, Warszawa 2000, s. 27.
7  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, WSiP, 

Warszawa 2003, s. 9.
8  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, red. M. Wie-

losz, Wydawnictwo „Czelej”, Lublin 2001, s. 622.

Najgroźniejszymi formami 
przyjmowania narkotyków 
jest ich wstrzykiwanie do-
żylne, tzw. snifowanie, oraz 
wdychanie oparów. Narkotyki 
wprowadzane drogą dożylną 
w ciągu 2–3 minut docierają 
do ośrodkowego układu 
nerwowego. Przy tej formie 
zdecydowanie rośnie siła 
oddziaływania substancji.
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szyła się o połowę9. Zależy on również od tego, czy dezaktywacja 
danej substancji podlega prawu kinetyki liniowej – to znaczy, czy  
rozkład substancji ma stały charakter (niezależny od jej aktualne-
go stężenia we krwi), czy też podlega prawu kinetyki nieliniowej 
– czyli przebiega  z prędkością warunkowaną bieżącym stężeniem 
substancji we krwi. Działanie narkotyku na organizm  jest zależ-
ne również od tego, jak szybko usuwane są z organizmu metaboli-
ty danej substancji i czy wykazują one działanie farmakologiczne. 
Niektóre z nich, np.  aldehyd octowy  (jeden z metabolitów alkoho-
lu), mogą być, przy wysokim stężeniu,  przyczyną niepożądanych 
efektów, a inne, jak np. kotonina (produkt metabolizmu nikotyny), 
pozostaje nieaktywna10. 

Wydalanie substancji psychoaktywnej oraz jej metabolitów 
odbywa się głównie przez nerki, ale mogą być również usunię-
te: z kałem, z potem, z mlekiem matki oraz przez płuca. Niektó-
re substancje i ich metabolity mogą być magazynowane w tkance 
tłuszczowej. Tak dzieje się w przypadku zawartego w marihuanie 
THC11. W wątrobie większość jest przekształcana do postaci nie-
aktywnego metabolitu, jednak część ulega przemianie w związek,  
który jest aktywniejszy od THC. Ponieważ THC i jego metabolity 
są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, część z nich jest magazyno-
wana w tkance tłuszczowej. Najwięcej znajduje się ich w narządach 
bogatych w tkankę tłuszczową, takich jak płuca, wątroba, mózg. 
Dlatego wydalanie z organizmu, po jednorazowym podaniu, trwa 
kilka dni, a w przypadku przewlekłego przyjmowania – wydłuża się 
do kilku miesięcy. 

   
5.1.4. Droga podania substancji psychoaktywnej

Efekt działania substancji psychoaktywnej oraz czas jego trwa-
nia zależy od sposobu aplikacji. Na wybór drogi podania ma wpływ 
wiele czynników: właściwości samej substancji, oczekiwania osoby 
przyjmującej, stadium uzależnienia czy względy fi nansowe.  Należy 
pamiętać,  że o ile jakaś metoda jest bardzo korzystna dla zdrowia 
człowieka – w przypadku podania niezbędnego leku, to może oka-
zać się bardzo niebezpieczna – przy podaniu substancji psychoak-
tywnej.  Droga dożylna jest najszybsza dla wprowadzenia leku do 
organizmu; staje się  niezbędna w przypadku konieczności podjęcia 

9   S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnienia, zażywanie, naduży-
wanie, s. 76.

10  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 615.
11  Tamże, s. 625–627.
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natychmiastowej interwencji medycznej.  Natomiast wprowadzenie 
tą drogą substancji psychoaktywnej – nie daje czasu na odratowanie 
osoby – w przypadku przedawkowania. Wyróżniamy następujące 
sposoby podania substancji psychoaktywnej: doustna,  pokarmowa, 
wąchanie (wciągnie nosem), inhalacja, iniekcje (zastrzyki), przez 
skórę12. Poniżej omówimy zasadnicze drogi przyjmowania narko-
tyków.

 Droga pokarmowa
W ostatnich latach wzrasta liczba substancji psychoaktywnych 

przyjmowanych w ten sposób – zwłaszcza tzw. narkotyków syn-
tetycznych, m.in. amfetaminy oraz jej pochodnych, nazywanych 
potocznie „ekstazą”. Niebezpieczeństwo podawania substancji 
psychoaktywnych tą drogą polega na tym, że skład  tabletek nar-
kotykowych jest bardzo zróżnicowany (liczne pochodne substancji 
psychoaktywnych, wielość dodatków, np. kofeina, aspiryna); kon-
sekwencją  jest nieprzewidywalność reakcji organizmu. Kolejne 
niebezpieczeństwo wynika z tego, że są one   produkowane  w po-
staci atrakcyjnych tabletek, przez co u wielu młodych ludzi, przy-
zwyczajonych do przyjmowania tak wyglądających leków, dochodzi 
do przełamania bariery psychologicznej przed spróbowaniem sub-
stancji psychoaktywnej. Ponadto ta droga  jest najłatwiejsza – nie 
wymaga dodatkowych akcesoriów. 

Aby dotrzeć do mózgu, substancja psychoaktywna, podana dro-
gą pokarmową musi pokonać wiele zabezpieczeń anatomicznych: 
błony komórkowe, bariera krew-mózg i inne;  kwasy  trawienne, 
pokarmy w żołądku mogą spowodować, że część substancji ulegnie 
rozłożeniu, straci swoje właściwości, zostanie gorzej wchłonięta, 
przez co jej efekt działania osłabnie i pojawi się  po dłuższym cza-
sie. Dlatego w późniejszych etapach uzależnienia wielu narkoma-
nów rezygnuje z tej drogi przyjmowania.

 Przyjmowanie pod  język 
Środek rozpuszczony w ślinie wchłaniany jest przez błonę śluzo-

wą jamy ustnej. Z powodu nieprzyjemnego smaku wielu substancji 
psychoaktywnych, ta metoda jest rzadko wykorzystywana; zapew-
nia jednak szybsze i wydajniejsze wchłanianie narkotyku, dlatego 
jest bardziej niebezpieczna od wcześniej omawianej. Najczęściej tą 
formą przyjmowane są substancje pobudzające oraz o cechach ha-
lucynogennych.

12   S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnienia, zażywanie, naduży-
wanie, s. 72–73.
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 Wąchanie
Polega na wciąganiu środka przez nozdrza (w postaci dymu, opa-

rów). Absorpcja następuje w nosie oraz jamach zatokowych. Jest 
to szybka droga wchłonięcia substancji rozpuszczalnych w tłusz-
czach. Jednak wiele z nich powoduje uszkodzenia błony śluzowej 
nosa. Konsekwencją są częste krwawienia z nosa, przewlekłe kata-
ry, kichanie – zwłaszcza wskutek zażywania kokainy. Jedną z form 
wąchania jest snifowanie. O ile jednak w pierwszym przypadku do 
układu oddechowego trafi ają opary lub dym, o tyle przy snifowaniu 
do płuc przedostaje się narkotyk w trwałej postaci. W taki sposób 
przyjmowane są często kokaina i amfetamina. Snifowanie zwiększa 
ilość dawki czynnej trafi ającej bezpośrednio do organizmu, skraca 
czas od przyjęcia do osiągnięcia pożądanego efektu, a także zwięk-
sza moc działania narkotyku. Jest to bardzo niebezpieczny sposób 
przyjmowania narkotyku. 

 Inhalacja 
Środki, którym można nadać postać gazową, są wdychane, a na-

stępnie wchłaniane przez płuca. Jest to bardzo szybka i efektyw-
na – przez co niebezpieczna – droga  aplikowania sobie substancji 
psychoaktywnej. Najczęściej tak przyjmowane są nikotyna, konopie 
indyjskie,  PCP.

 Iniekcje  
Wyróżniamy iniekcje (zastrzyki) podskórne, domięśniowe i do-

żylne. Substancja podawana jest w postaci roztworu lub zawiesiny. 
Iniekcje podskórne stosuje się dosyć rzadko przy przyjmowaniu 
substancji psychoaktywnych. Ta droga absorpcji jest szybsza niż 
doustna. Wiele substancji nie może być podawanych w ten sposób, 
gdyż wywołuje podrażnienia. Zastrzyki domięśniowe dają szyb-
sze efekty, ale łączą się z ryzykiem infekcji, z powodu drażniącego  

działania leku i mechanicznego uszkodzenia tka-
nek podczas iniekcji. Zastrzyk dożylny – natych-
miastowe wprowadzenie środka do krwioobiegu 
– jest najbardziej niebezpiecznym sposobem po-
dania  substancji.       

Ostatnie lata przynoszą liczne przypadki eks-
perymentowania z różnymi nowymi sposobami 
zażywania  narkotyków. Wiąże się to często z ich 
składem: łączenie amfetaminy ze szkłem spo-
wodowało wzrost przyjmowania narkotyku tzw. 
snifowaniem – mielone szkło nacina naczynka 

Współczesne badania me-
dyczne, zwłaszcza genetycz-

ne, dowodzą osobniczego 
charakteru interakcji narkotyk 

– żywy organizm. Tym sa-
mym ta sama dawka narkoty-

ku może wywołać krańcowo 
różne stany psychofi zyczne.
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krwionośne w nosie i powoduje, że narkotyk szybciej przenika do 
krwioobiegu. Obserwuje się także łączenie narkotyków, np. marihu-
ana jest palona z heroiną lub amfetaminą.

Tab. 32. Najpopularniejsze drogi przyjmowania narkotyków

Nazwa narkotyku Najpopularniejsze drogi przyjmowania – sposo-
by zażywania

Amfetamina Doustna
Snifowanie
Palenie (np. jako dodatek do marihuany)

Kokaina Doustna

Crack Doustna
Palenie 

Heroina Dożylna
Wdychanie (opary z podgrzewanej heroiny)

Opium Doustna

Morfi na Doustna
Dożylna 

Marihuana Wdychanie (palenie)
Doustna (razem z produktami żywnościowymi)

Haszysz Wdychanie (palenie)

Grzyby halucynogenne Doustna

Szałwia meksykańska Wdychanie (palenie)

LSD Doustna

Barbiturany 
i benzodiazepiny

Doustna

Khat Doustna

Lotne rozpuszczalniki Wdychanie (oparów)

„Polska heroina” Doustna

PCP (fencyklidyna) Doustna
Dożylna

GHB Doustna

Ketamina Doustna

Sterydy anaboliczne Doustna
Domięśniowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu.
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5.2. Narkotyki – niefarmakologiczne czynniki działania

Każda substancja wprowadzona do organizmu zmienia jego we-
wnętrzne środowisko. W toku ewolucji człowiek wykształcił szereg 
mechanizmów, które mają mu zapewnić homeostazę. Na organizm 
działa stale szereg bodźców, wewnętrznych i zewnętrznych, które 
zaburzają jego równowagę. Regulacja tych procesów oparta jest na 
zasadzie sprężeń zwrotnych. Mają one miejsce na poziomie:  komór-
ki, tkanki, narządu, układu czy wreszcie całego organizmu. Utrzy-
manie homeostazy zależy zatem od sprawnego funkcjonowania tych 
mechanizmów. W jaki sposób organizm poradzi sobie z czynnikami, 
które zakłócają tę równowagę (np. przyjęcie substancji psychoak-
tywnych), zależy m.in. od takich właściwości organizmu, jak: odzie-
dziczone predyspozycje genetyczne (które warunkują specyfi czne 
reakcje na dany środek), płeć, wiek, tolerancja na narkotyk, osobo-
wość, sprawność funkcjonowania wszystkich układów, szczególnie 
neurohormonalnego, krążenia, oddechowego i wydalniczego.  

• Czynniki genetyczne
Każdy organizm jest niepowtarzalny. Z wyjątkiem bliźniąt jed-

nojajowych, w momencie poczęcia, posiada specyfi czny zapis ge-
netyczny. Dziedziczność z jednej strony określa możliwość rozwoju 
zachowań typowych dla naszego gatunku, z drugiej stanowi źródło 
indywidualnych różnic. Czynniki genetyczne warunkują m.in. roz-
wój układu nerwowego, hormonalnego, mają wpływ na aktywność 
enzymów, a tym samym na pracę wszystkich narządów i tkanek 
organizmu. Dotychczas nie odkryto pojedynczego genu, który był-
by bezpośrednio związany z nadużywaniem czy uzależnieniem od 
substancji psychoaktywnej. Zapewne znaczenie ma wiele genów 
lub zmieniona ekspresja kilku13. Geny te, prawdopodobnie, deter-
minują  niebezpieczeństwo rozwoju np. choroby alkoholowej przez 
występowanie zwiększonej tolerancji na alkohol14.  Np. w badaniach 
poświęconych genowi mózgowego układu kanabinowego stwierdzo-
no związek między wariantami tego genu a uzależnieniem od kono-
pi, kokainy i heroiny15. 

13  M.A. Schuckit, New Findings in the Genetics of Akoholism, „Journal of 
the American Medical Association” 1999, nr 281, s. 1875–1876.

14  M.A. Schuckit, Teoria nadużywania alkoholu i narkotyków, „Nowiny 
Psychologiczne” 1995, nr 2, s. 59–68.

15  D.E. Comings, D. Muhleman, R. Gade, Cannabinoid Receptore Gene 
(CNR1): Association with Drug Use, „Molecular Psychiatry” 1997, nr 2, s. 161–
168.
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Wszystkie zbadane substancje psychoaktywne 
wpływają na wydzielanie dopaminy w ośrodku 
nagrody (wyjaśnienie tego pojęcia znajduje się 
w rozdz. II). Jednocześnie badania alkoholików 
i narkomanów wykazały u nich częstszą mutację 
genu receptora dopaminowego D2, w porówna-
niu z grupą kontrolną16. Z drugiej strony należy 
pamiętać, że  mutacja tego genu była obserwo-
wana również  u osób, które nie miały  proble-
mów z tymi nałogami. 

Czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę 
w powstawaniu uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych. Według badań Cloningera u pewnych osób można 
wyróżnić typ alkoholizmu uwarunkowany genetycznie, u innych 
jest on zależny bardziej od czynników środowiskowych (patrz roz-
dział o uzależnieniach)17. Genetyczna predyspozycja i podatność 
biologiczna nie są  wystarczającą przyczyną powstania uzależnie-
nia.  W każdym przypadku trzeba jednak   wprowadzić substancję 
psychoaktywną do organizmu. Wyniki licznych prac sugerują, że 
dziedziczenie jest ważnym czynnikiem, który predysponuje do al-
koholizmu czy narkomanii, jednak – aby do tego doszło – konieczne 
jest przyjmowanie danej substancji.   

• Płeć
Występują duże różnice w działaniu substancji psychoaktywnej 

na  człowieka w zależności od płci. Jedną z przyczyn jest odmien-
na budowa: w organizmie kobiety jest  więcej tkanki tłuszczowej, 
a mniej wody. Substancje psychoaktywne, rozpuszczalne w wodzie, 
osiągają u nich  wyższe stężenia  i – tym samym – ich działanie jest  
silniejsze. W przypadku alkoholu wykazano, że u  kobiet znacznie 
szybciej, niż u mężczyzn, dochodzi do postępu choroby alkoholowej 
i częściej występują u nich ciężkie powikłania (np. psychozy alko-
holowe)18. Wpływ niektórych substancji na wydzielanie hormonów 
płciowych jest przyczyną częstszego występowania u kobiet, przyj-
mujących je, pewnych zaburzeń zdrowotnych i chorób. Na przykład 
nikotyna  powoduje u nich obniżenie poziomu estrogenów, przez co 
– u palących niewiast – częściej dochodzi do zaburzeń miesiączko-
wania, wcześniej rozpoczyna się u nich menopauza i szybciej rozwi-

16   H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 612.
17  L. Cierpiałowska, Psychologia uzależnień, w: Psychologia kliniczna, 

red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2006, s. 168, 167.
18  A. Markiewicz, Środki odurzające a młodzież, TZN, Warszawa 1997, s. 37.

Z badań nad rozwojem zja-
wiska narkomanii wynika, 
że chłopcy posiadają wielo-
krotnie większą skłonność 
do uzależnienia się od nar-
kotyku, jak i podejmowania 
pierwszych eksperymentów 
z substancjami psychoaktyw-
nymi.
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ja się osteoporoza. Ponadto niektóre substancje są wolniej usuwa-
ne z organizmu kobiety, ze względu na niższe stężenie enzymów je 
rozkładających (np. dehydrogenaza alkoholowa). Należy pamiętać, 
że konsekwencje zdrowotne, wynikające z przyjmowania substan-
cji psychoaktywnych – w przypadku przyszłych rodziców – ponosi 
również dziecko. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży i karmiących 
piersią.

• Czynniki genetyczne
Substancje psychoaktywne szczególnie niekorzystnie wpływają 

na organizmy rozwijające się, które nie uzyskały jeszcze dojrzało-
ści biologicznej. U młodych ludzi  może wystąpić brak pewnych en-
zymów mikrosomalnych lub, jeśli są, to mają mniejszą aktywność 
w organizmie19. W związku z tym,  dzieci i młodzież mogą mieć  
niższą tolerancję organizmu na pewne substancje psychoaktywne, 
przez co zwiększa się  niebezpieczeństwo ciężkich zatruć. Niektó-
re substancje  psychoaktywne wykazują działanie teratogenne, np. 
alkohol, niektóre składniki dymu tytoniowego. Picie alkoholu i pa-
lenie tytoniu przez kobiety w ciąży jest przyczyną rozwoju u dziec-
ka płodowego zespołu alkoholowego i płodowego zespołu nikoty-
nowego.  W przypadku przyjmowania – w okresie ciąży – heroiny, 
dochodzi u dziecka do rozwoju uzależnienia. Im wcześniejsza była 
inicjacja z danym środkiem, tym większe jest  ryzyko rozwoju uza-
leżnienia. 

Ludzie starsi mają zmieniony metabolizm; często wolniej wyda-
lają substancje szkodliwe, ze względu na upośledzoną pracę nerek, 
co może prowadzić do kumulowania się toksyn  w organizmie i spo-
wodować zatrucie.  

• Funkcjonowanie narządów i organów
Substancja psychoaktywna jest różnymi drogami wprowadzana 

do organizmu. Od właściwości samej substancji oraz od sprawności 
układu pokarmowego, oddechowego, układu krążenia czy błon ślu-
zowych zależy ile i po jakim czasie znajdzie się ona w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Działanie narkotyków na ten układ prowadzi 
do modyfi kowania podstawowych zadań neuroprzekaźników mó-
zgowych. Na podstawie badań Cloningera wiemy, że ludzie różnią 
się między sobą wydzielaniem neuroprzekaźników20. Efekt, spowo-
dowany wprowadzeniem substancji psychoaktywnej do organizmu, 
zależy, w dużym stopniu, od prawidłowej pracy układu nerwowego; 

19   W. Semczuk, Czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków, s. 38–52.   
20   L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, s. 167–169.
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sprawność  takich narządów, jak wątroba i nerki, decyduje o szyb-
kości  metabolizowania i usuwania z organizmu szkodliwych związ-
ków.  

Zaprezentowane  czynniki są, w różnych teoriach, umieszczane 
na innych pozycjach, jeśli chodzi o znaczenie dla  relacji  człowiek – 
narkotyk.  Najistotniejszym jest podkreślenie, że mechanizmy uza-
leżnieniowe czy eksperymentowanie nie są prostą relacją, wynika-
jącą z pojawienia się narkotyku „w zasięgu ręki”. Stąd, w dalszej 
części pracy, przybliżymy Czytelnikowi najważniejsze ustalenia 
polskich, amerykańskich, rosyjskich i włoskich badaczy i teorety-
ków,  zajmujących się problemem narkomanii. 

5.3. Charakterystyka głównych substancji 
psychoaktywnych

 W praktyce naukowej stosuje się wiele podziałów narkotyków 
(substancji psychoaktywnych). Prezentowana poniżej charakte-
rystyka wychodzi nieco poza przedstawione wcześniej systematy-
zacje. Decydujemy się na taki zabieg ze względów praktycznych 
– chcemy ułatwić  Czytelnikowi   poruszanie się po tej rozległej 
problematyce21 oraz zaprezentować taką sys-
tematyzację, która naszym zdaniem jest lepiej 
przydatna w działaniach praktycznych. 

5.3.1. Substancje uspokajające i nasenne

Na polskim rynku medycznym znajduje się 
kilkadziesiąt preparatów o właściwościach 
uspokajających bądź (i) nasennych. Należą one, 
najczęściej, do dwóch grup leków: pochodnych 
kwasu barbiturowego oraz benzodiazepin. Pro-
dukują je, legalnie, liczne fi rmy farmaceutycz-
ne, a nabywa się je, też legalnie, w aptekach – na 
podstawie recepty lekarskiej, część leków (pre-
paratów uspokajających i nasennych) można 
kupić bez recepty. Tym samym są stosunkowo 

21  Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy odsyłamy do dwóch ważnych – 
naszym zdaniem – pozycji: Uzależnienia, zażywanie, nadużywanie (S.A. Ma-
isto, M. Galizio, G.J. Connors) i Leksykonu narkomanii (M. Jędrzejko, K. Piór-
kowska).

Łączenie preparatów bar-
bituranowych z alkoholem 
zostało uznane przez Komitet 
Ekspertów Światowej Organi-
zacji Zdrowia za jeden 
z ośmiu typów uzależnienia, 
o wyraźnej zależności psy-
chicznej i mniejszej zależ-
ności fi zycznej. Barbiturany 
potęgują działanie leków 
wpływających depresyjnie 
na centralny układ nerwowy. 
Alkohol wyraźnie nasila ich 
działanie.
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łatwo dostępne, stąd też często pojawiają się poza ofi cjalnym obie-
giem. Ze względu na swoje specyfi czne cechy, leki te stosuje się 
często do osiągania nienormalnych stanów psychicznych i fi zycz-
nych, a ich nadużywanie może spowodować uzależnienie.

W Polsce – w porównaniu z innymi grupami środków nasennych 
– barbiturany i benzodiazepiny powodują największą liczbę przy-
padków uzależnienia. Działają tłumiąco i depresyjnie na ośrodkowy 
układ nerwowy. Są szczególnie toksyczne przy ich jednoczesnym 
używaniu z alkoholem – przy takim połączeniu wywołują mechani-
zmy połączeń o charakterze politoksykomanii. Podkreślmy w tym 
miejscu, że niemal każda dorosła osoba używała któregoś spośród 
tych  środków.  

Z pochodnych kwasu barbiturowego najbardziej znane są: lumi-
nal, weronal, gardenal, barbitail, nembutal (jest ich około 60)22. 

Historia barbituranów jest bardzo długa. 
Po raz pierwszy syntezy tej substancji dokonał 
niemiecki chemik Bayer w 1864 roku. Po kilku 
latach wyprodukowano z kwasu barbiturowego 
pierwszy lek nasenny (Barbital), który pod nazwą 
handlową Veronal zyskał ogromną popularność. 
Jego upowszechnienie doprowadziło do uzależ-
nienia tak wielu ludzi, że zjawisko to nazwano 
veronalizmem. Dużym wzięciem cieszył się tak-
że, wprowadzony na europejski rynek (w roku 

1912) i stosowany do dzisiaj, Luminal (fenobarbital). W połowie lat 
50. XX wieku na Wyspach Brytyjskich 10% lekarstw zawierało bar-
biturany23. Problem nabrał społecznego znaczenia, gdy zauważono, 
że środki te stały się narzędziem samobójstw i morderstw. W póź-
niejszych latach stosowanie barbituranów bardzo się rozpowszech-
niło, szczególnie wśród młodzieży, co związane było z pojawieniem 
się narkomanii jako problemu społecznego (przełom lat 60. i 70. XX 
wieku). W tamtym okresie i następnych latach nierzadko zażywano 
tabletki, popijając je piwem lub innym alkoholem, żeby przyspie-

22  Barbiturany są najczęstszą przyczyną zatruć samobójczych i przypadko-
wych na świecie. W Stanach Zjednoczonych liczbę zgonów, w wyniku nadużycia 
barbituranów i benzodiazepin, ocenia się na około 3000 rocznie. W Europie naj-
bardziej tragiczne wypadki, związane z nadużyciem narkotyków, były spowodo-
wane opiatami – często łączonymi z alkoholem i lekami nasennymi. W 1957 roku 
w Wielkiej Brytanii sprzedano 750 milionów tabletek uspokajających,  a w 2005 
roku – ponad miliard. W Polsce zatrucia barbituranami stanowią nieco mniej 
niż 1/5 wszystkich zatruć lekami.

23  R. Davenport-Hines, Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000, Wy-
dawnictwo WAB, Warszawa 2006, s. 389.

Jednoczesne użycie dużej 
ilości benzodiazepin, barbitu-
ranów i alkoholu jest groźne 

dla życia. Używanie 
benzodiazepin dłużej niż 

3 tygodnie uzależnia fi zycznie 
i psychicznie.
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szyć ich rozpuszczanie i nasilić działanie. Nazwano je „pigułkami 
próżniaków”. W drugiej połowie XX wieku osoby uzależnione naj-
częściej używały cyclobarbitalu (Fanodorm). 

Barbiturany, ze względu na czas działania, 
dzielą się na trzy grupy: długo działające (24–96 
godzin), średnio (12–24 godziny) i krótko działa-
jące (około 3–8 godzin). W zależności od dawki 
lub w miarę jej zwiększania, barbiturany wyka-
zują narastający wpływ depresyjny na ośrodko-
wy układ nerwowy: od uspokajającego, nasen-
nego poprzez znieczulenie ogólne, przechodzące 
w zapaść i sen narkotyczny – po przedawkowa-
niu. Działanie ich polega na pobudzeniu w mó-
zgu aktywności kwasu gamma-aminomasłowego 
– jednego z neuroprzekaźników układu nerwo-
wego.

Barbiturany występują pod postacią krysta-
licznego proszku białawej barwy. Są  rozpusz-
czalne w alkoholu, eterze, a sól sodowa rozpusz-
cza się także w wodzie. Drogą wchłaniania jest 
głównie przewód pokarmowy (wiodące postacie 
to tabletki, kapsułki, czopki). Stosowane są tak-
że poprzez iniekcje. Biodostępność, po podaniu 
doustnym, wynosi ok. 80%, przy czym około 50% 
wchłoniętej substancji łączy się we krwi  z biał-
kami. W wątrobie, przy udziale enzymów, ulegają przemianom 
w nieaktywne metabolity, które wydalane są przez nerki oraz z żół-
cią. Przenikają przez barierę łożyska i do mleka matki. Barbiturany 
zmniejszają działanie niektórych farmaceutyków, np. antybiotyków 
(doksycykliny, teofi liny), witaminy D oraz leków przeciwzakrzepo-
wych.

Prowadzona przez dziesięciolecia obserwacja efektów używa-
nia barbituranów wykazała ich toksyczne właściwości. W związku 
z tym, już w latach 50. XX wieku rozpoczęto poszukiwanie nowego 
leku o podobnym działaniu. Szybko osiągnięto sukcesy, bowiem już 
w roku 1960 na rynek farmaceutyczny wprowadzony został nowy 
preparat – Elenium (chlordiazepoksyd), a wkrótce po nim – Valium 
(diazepam)24. 

Do najczęściej stosowanych obecnie preparatów należą: diaze-
pam (Relanium, Valium), nitrozepam, lorazepam, medazepam (Ru-

24  Tamże, s. 390 i nast.

Benzodiazepiny wzmagają 
działanie barbituranów, al-
koholu, narkotyków, leków 
antykoncepcyjnych, środków 
zwiotczających mięśnie, 
cymetydyny – stosowanej 
w czynnej chorobie żołądka 
i dwunastnicy. 
Występują zaburzenia rów-
nowagi i koordynacji ruchów. 
Mowa jest niewyraźna. Sen-
ność może nasilać się – aż 
do śpiączki i depresji ośrodka 
oddechowego. Osoba zatruta 
ma, dość często, niepamięć 
wsteczną. W układzie krą-
żenia obserwuje się spadek 
ciśnienia krwi, a w układzie 
oddechowym – zaburzenia 
oddechu.
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dotel), oxazepam. Nazw preparatów z tej grupy jest ponad 300. Nale-
ży zauważyć, że stosowanie benzodiazepin charakteryzuje głównie 
narkomanów opioidowych – osoby uzależnione od opiatów często 
przyjmują dożylnie diazepamy, np. Relanium (10 mg w ampułce). 
W profi laktyce narkomanii należy zwracać uwagę, że często przy ak-
ceptacji rodziców, dzieci i młodzież – przed ważnymi sprawdzianami 
i egzaminami – przyjmują małe dawki Relanium. Może to być począ-
tek uzależnienia, które, w dużym stopniu, pogarsza pamięć świeżą 
i obniża sprawność intelektualną.

Benzodiazepiny, podobnie jak barbiturany, mogą powodować 
uzależnienie fi zyczne, psychiczne oraz tolerancję – czyli potrzebę 
zwiększania, co pewien czas, dawki preparatu. Wpływają uspoka-
jająco, przeciwlękowo, zapobiegają drgawkom i powodują zwiot-
czenie mięśni. W większych ilościach wywołują głęboki sen (ich 
stosowanie wywołuje bardzo niekorzystne stany kierowców oraz 
operatorów skomplikowanego sprzętu). Z obserwacji klinicznych 
jednoznacznie wynika, że alkohol wyraźnie wzmaga ich działanie. 
Benzodiazepiny są najczęściej przyjmowane doustnie, ale także 
drogą pozajelitową (iniekcje).

Biodostępność po podaniu doustnym jest bardzo wysoka – pra-
wie 100%. Także około 100% przyjętej substancji wiąże się z biał-
kami osocza krwi. W wątrobie ulegają przemianom do metaboli-
tów o różnym stopniu aktywności (oksazepam, temazepam). Leki 
tego typu wydalane się głównie z moczem. Przenikają, podobnie 
jak barbiturany, do łożyska i mleka matki. Działają na centralny 
układ nerwowy – podobnie jak barbiturany, czyli wzmagają aktyw-

ność neuroprzekaźnika (kwasu gamma-amino-
masłowego). Mają także wpływ na układ lim-
bliczny i podwzgórze; we krwi mogą obniżyć  
ilość płytek i leukocytów; w układzie moczowym 
powodują przejściową atonię pęcherza (z odda-
waniem moczu bez kontroli); mięśnie są słabo 
napięte, zwiotczałe. 

Przewlekłe, kilkuletnie przyjmowanie pre-
paratów z grupy benzodiazepin powoduje ob-
niżenie nastroju, apatię, senność, zaburzenia 
pamięci i koncentracji uwagi, a także znaczne 
obniżenie sprawności umysłowej. Występuje 
też zaburzenie chodzenia, drżenie oraz osłabie-
nie siły mięśniowej. Zespół odstawienia (nagłe-
go przerwania zażywania) jest mniej burzliwy 
niż po barbituranach, ale może spowodować lęk 

Naukowcy przyjmują, że 
halucynogeny działają na 
synapsy, czyli miejsca ze-

tknięcia się dwóch neuronów 
w tkance mózgowej, gdzie 

następuje przekazywanie 
pobudzenia. Wpływają także 
na metabolizm neurohormo-

nu serotoniny, powodując 
jego zwiększone wytwarza-
nie. Jednym z bardzo często 

występujących objawów 
halucynacji są zaburzenia 

widzenia.
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i niepokój, apatię, bóle głowy, wymioty i zaburzenia snu. Zespół ten 
występuje u ok. połowy uzależnionych. Należy także podkreślić, że 
wstrzykiwanie przez osoby uzależnione benzodiazepin dożylnie – 
często  wspólną strzykawką – stanowi duże ryzyko zakażenia HIV, 
wirusem zapalenia wątroby B i C, zakrzepami żył i posocznicą. 
Trzeba również pamiętać, że po przyjęciu leków uspokajających 
lub nasennych, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych oraz 
obsługiwać skomplikowanych maszyn i urządzeń.

5.3.2. Środki halucynogenne 

Halucynogeny – to substancje używane obecnie przede wszyst-
kim w celu przeżycia „odmiennego stanu świadomości”. Określenie 
„halucynogeny” pojawiło się w połowie ubiegłego wieku. Działają 
one na sferę psychiczną ośrodkowego układu nerwowego, powodu-
jąc zmianę nastroju, pobudzenie ruchowe oraz często halucynacje 
– czyli różne doznania zmysłowe: wzrokowe, słuchowe, smakowe, 
węchowe, dotykowe, a  nawet bólowe. Wystąpienie halucynacji jest  
skutkiem dysfunkcyjności centralnego układu nerwowego; są to za-
burzenia psychiczne, prowadzące do utarty zdolności realnej oceny 
rzeczywistości.

 Pod wpływem halucynogenów człowiek słyszy, widzi, odczu-
wa rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości; czasami występują 
urojenia, czyli zniekształcenia zdolności osądzania – można mieć 
poczucie, że jest się prześladowanym, śledzonym przez nieznane 
postacie, a ciało ulega deformacji lub jest „atakowane” np.  przez 
gryzonie czy insekty. 

Mechanizmy powstawania halucynacji nie zostały  jednoznacz-
nie wyjaśnione przez naukowców. Substancje halucynogenne  dzia-
łają m.in. na ośrodki w mózgu, które odpowiadają za percepcję, 
czyli za rozpoznawanie przedmiotu lub zjawiska. Światło odbite 
od przedmiotu zostaje przetworzone w impulsy elektryczne przez 
światłoczułe komórki w siatkówce. Te impulsy docierają, za pośred-
nictwem nerwu wzrokowego, do podwzgórza w mózgu. Stąd infor-
macje przechodzą do obszaru kory mózgowej, odpowiedzialnego za 
widzenie. Impuls wzrokowy może być zakłócony przez substancje 
halucynogenne na każdym odcinku tej drogi. Uważa się jednak, że 
najwięcej zakłóceń następuje na początku lub na końcu tego szlaku 
przewodzącego impulsy wzrokowe i obraz zostaje zniekształcony.

 Halucynogeny znane są od wieków. Stosowane były m.in. przez 
plemiona Indian meksykańskich podczas obrzędów i uroczystości 
religijnych – były to głównie substancje wchodzące w skład bielu-
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nia dziędzierzawy (datura stramonium), grzybów meksykańskich 
(psylocybe mexicana) oraz peyotlu z kaktusa (lophoplora william-
si), w którym halucynogenem jest meskalina; wywoływały one ocze-
kiwane pobudzenie ruchowe oraz omamy wzrokowe. Odnajdujemy 
także dowody, że były popularne wśród wielu ludów pierwotnych 
Syberii, plemion skandynawskich, celtyckich, Ariów oraz praple-
mion słowiańskich. Przypuszcza się np., że to właśnie halucynoge-
ny stanowiły podstawowy składnik sporządzania tajemniczych na-
pojów przez szamanów, wiedźmy, wróżki itp.

Obecnie halucynogeny mogą być wytwarzane syntetycznie. Nie-
które z nich były w XX wieku stosowane, przez krótki okres, w ce-
lach leczniczych, np. LSD w psychiatrii, w stanach depresyjnych, 
a przetwory konopi indyjskich, zawierające tetrahydrokannabinol 
(THC), w chorobach nowotworowych po chemioterapii, w celu zła-
godzenia dolegliwości. Jednak medycyna, w większości przypad-
ków, z tych substancji zrezygnowała, ponieważ szybko uzależniały 

one psychicznie. Typ uzależnienia od substancji 
halucynogennych został zdefi niowany w 1974 
roku  przez Komitet Ekspertów Światowej Orga-
nizacji Zdrowia jako powodujące znaczną zależ-
ność psychiczną, przy braku zależności fi zycznej 
i braku cech tolerancji.

Zależność psychiczna rozwija się zwłaszcza 
u osób długo przyjmujących syntetyczne halu-
cynogeny. Wspólną cechą wszystkich środków 
halucynogennych jest wywoływanie objawów 
somatycznych oraz psychicznych. Do objawów 
somatycznych (fi zycznych) należą: zawroty gło-
wy, uczucie gorąca, drżenie mięśniowe, suchość 
w jamie ustnej, nudności, zaburzenie czynności 
serca i oddychania.

Amerykański psycholog Ch. Tart zaproponował podział substan-
cji halucynogennych na dwie grupy: „małe” i „duże”. Do pierwszej  
zaliczył m.in. konopie indyjskie. Tak zwane „małe” charakteryzują 
się niezbyt silnym działaniem na centralny układ nerwowy:
 osoba zażywająca jest w stanie zachować kontrolę nad ilością 

przyjmowanego narkotyku;
 efekt psychofarmakologiczny trwa dość krótko;
 osiągane doznania nie są zbyt silne;
 uzależnienie występuje dość rzadko i nie jest głębokie.

Natomiast mianem „dużych” określił: LSD-25, grzybki halucy-
nogenne (psylocybina) i peyotl (meskalina). 

LSD silnie uzależnia psychicz-
nie. Halucynacjom, powsta-
łym  wskutek zażycia LSD, 

często towarzyszy chwiejność 
emocjonalna, zaburzenia 

koncentracji oraz natrętne 
myśli, nakazujące wykonanie 
pewnych, często niebezpiecz-
nych czynności. Przy zatruciu 

występują drgawki, hiper-
termia (wzrost temperatury 

ciała), senność, śpiączka 
oraz ostre psychozy.
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Charakterystyczne objawy psychiczne zażycia halucynogenów 
to: wizje wzrokowe, zaostrzenie wrażeń słuchowych, zaburzenie 
poczucia kształtów, zaburzenia orientacji przestrzennej i czasowej, 
gonitwa myśli, zmiany psychiki: od błogostanu, euforii do depre-
sji. W następstwie długotrwałego używania halucynogenów może 
pojawić się zespół objawów halucynogennych, nawet po zaprze-
staniu ich przyjmowania, tzw. fl ashback. Zjawisko to może być na-
stępstwem uszkodzenia centralnego układu nerwowego lub  silnego 
wstrząsu emocjonalnego. 

Efekt psychofarmakologiczny trwa kilka 
godzin, a niekiedy kilka dni. Często pojawiają 
się zjawiska fl ashbacku. Doznania są bardzo in-
tensywne. W Polsce, z grupy substancji działają-
cych halucynogennie, używane są  najczęściej: 
LSD, grzybki zawierające psylocybinę oraz bie-
luń dziędzierzawa. Rzadziej spotyka się substan-
cje chemiczne (fenycyklidyna, ketamina), ro-
ślinne (kaktusy meksykańskie, liany tropikalne, 
gałka muszkatołowa), grzyby (muchomor czer-
wony), liście i korzenie specjalnych drzew (khat, 
ibogaina) oraz toksyny zwierząt (butotoksyna – 
ze skóry pewnych gatunków ropuch i żab). Dla lepszego zrozumie-
nia problemu poniżej prezentujemy charakterystykę najczęściej 
używanych substancji halucynogennych.

• LSD (dwuetyloamid kwasu lizergowego)
Pojawienie się LSD jest związane z wyizolowaniem alkaloidu ze 

sporyszu, czego dokonał po raz pierwszy w 1918 roku szwajcarski 
chemik Arthur Stoll25. Badania te kontynuował jego uczeń, Albert 
Hoffman, który  wypróbował wyizolowany LSD na sobie. W popu-
larnym języku LSD określany jest jako: „kwas” (środek ten posiada 
ponad 150 nazw slangowych). 

Na rynku narkotykowym LSD występuje pod różnymi postacia-
mi: krystaliczny proszek, bardzo małe tabletki, kapsułki, żelki, cu-
kierki, kartonikowe znaczki, tubki z płynem do nasączania kostek 
cukru. Także barwy są różnorodne – biały, brązowy lub niebieski 
proszek; białe różowe, niebieskie, pomarańczowe, żółte albo szare 
tabletki; białe, żółte, beżowe kapsułki. Proszek jest dobrze rozpusz-

25  Wszystkich Czytelników zachęcamy do zapoznania się z pasjonującą 
pracą R. Davenporta-Hinesa, Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000, zwie-
rającą kompetentną analizę ewolucji używania narkotyków i rozwoju  narko-
manii  na świecie.

Po spożyciu większych ilości 
LSD bardzo szybko może 
nastąpić dysfunkcja pracy 
wątroby i nerek; wzrost 
poziomu cukru we krwi 
i zaburzenia jej krzepnięcia. 
LSD jest jednym z najgroźniej-
szych narkotyków obecnych 
na polskim rynku.
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czalny w wodzie. Tak zwana „działka” wynosi od 50 do 300 mikro-
gramów. Kolorowe, nasączone papierki zawierają zazwyczaj 70–120 
mikrogramów czynnej substancji. 

Do organizmu wprowadzany jest przede wszystkim doustnie, 
ponieważ ślina ma zdolność rozpuszczania LSD z podłoża bibuły, 
a przez błony śluzowe dostaje się do krwioobiegu. Narkotyk ten 
wiąże się z białkami w 80%. Metabolizuje głównie w wątrobie, 
a w moczu wykrywany jest do 120 godz. po spożyciu. Mechanizm 
działania polega na zwiększeniu stężenia serotoniny w neuronach. 
LSD pobudza ośrodkowe receptory, regulujące powstawanie dopa-
miny i adrenaliny. Objawy toksycznego działania sygnalizuje układ 
nerwowy: pojawiają się zaburzenia orientacji czasowo-przestrzen-
nej oraz halucynacje wzrokowe (jaskrawe kolory otoczone poświa-
tą) i słuchowe (różne głosy i dźwięki). 

Po wchłonięciu przez organizm dawki LSD serce i układ krwio-
nośny reagują wzrostem, a następnie spadkiem ciśnienia krwi, 
niekiedy zatrzymaniem krążenia; skóra jest zaczerwieniona, po-
kryta potem, oddech jest przyspieszony, a źrenice są wyraźnie roz-
szerzone.

Charakterystyczne jest to, że LSD nie powoduje uzależnienia 
fi zycznego. Nie występuje też zespół abstynencyjny. Silne uzależ-
nienie psychiczne wywołuje stan, w którym konieczne jest przyj-
mowanie tego narkotyku dla zapewnienia dobrego samopoczucia 
i przyjemności. Często pojawiają się tzw. fl ashbacki – nagłe powroty 
działania narkotyku, choć nie był ponownie zażyty. Może to trwać 
sekundę lub kilka godzin. Zwykle jest związany ze zmęczeniem, 
stresem lub użyciem innego narkotyku, np. marihuany. Flashback 
może  także wywołać jakiś widok, dźwięk, zapach lub inne impulsy, 
które kojarzą się z zażywaniem LSD w przeszłości. LSD negatywnie 
wpływa na przebieg ciąży, powodując poronienia lub uszkodzenia 
płodu.  W pewnych okolicznościach może być silnym afrodyzja-
kiem. Tak zwany „odlot” czy „podróż” po zażyciu LSD może trwać 
(w zależności od dawki  i kondycji organizmu) dość długo – od 8 do 
12 godzin. W tym czasie niektóre osoby wymagają pomocy lekar-
skiej. 

• Grzyby halucynogenne
Rosną na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Arktyki i An-

tarktydy. Najczęściej występuje  grzyb z rodziny Łysiczka lanceto-
wata, zwany także „czerniówką” lub „czepkiem wolności”. Określe-
nia potoczne (uliczne), używane przez uzależnionych, to „halucyny” 
albo „halucynki”. Grzybki te znane są od dawna i stosowane były 
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wśród plemion meksykańskich (gdzie noszą mia-
no „świętych grzybów”). Majowie i Aztekowie 
otaczali je kultem religijnym, a dowodem tego 
są odkrywane kamienne wyobrażenia grzybów, 
a także freski w ośrodku religijnym w pobliżu 
dzisiejszego Mexico City. Po dużej popularności 
w okresie plemiennym na wiele stuleci tego typu 
grzyby uległy zapomnieniu. Ponownie „odkrył” 
je amerykański botanik Richard Wasson w po-
łowie XX wieku, a w roku 1958 w laboratorium 
fi rmy Sandoz w Bazylei A. Hofman wyizolował 
z nich dwa psychoaktywne związki: psylocybinę 
i psylocynę. W tym samym roku uzyskano je syn-
tetycznie. Kolejne badania wykazały, że grzyb-
ki rosnące w Europie zawierają mniejsze ilości 
substancji halucynogennych niż meksykańskie. 
W Polsce spotykane są coraz częściej, okresowo 
następuje ich duży wysyp. 

Spożycie około 10 niedużych grzybków powo-
duje pojawienie się barwnych obrazów o zamglo-
nych, ruchomych konturach, dziwnych formach 
i niespotykanych kolorach. Sprawia to wrażenie, 
że w otaczającym świecie nie ma żadnego punk-
tu oparcia, a osoba pod ich wpływem „unosi się 
w przestrzeni”. Najczęściej grzyby spożywane są 
na surowo – np. w kanapkach –lub jako suszone (żute) bądź gotowane 
(w postaci wywaru). Przy podaniu dożylnym wyciągu z grzyba mogą 
wystąpić wymioty, bóle mięśni, hipotermia (obniżenie temperatury) 
oraz methemoglobinemia (uszkodzenia krwinek czerwonych).

• Bieluń dziędzierzawa (datura stramonium)
Podobnie jak grzyby halucynogenne, bieluń rośnie „na dziko”, 

dlatego jest,  stosunkowo, łatwo dostępny. Jest to roślina jednorocz-
na z rodziny psiankowatych (solanacea), szeroko rozpowszechnio-
na w niemal całej Europie. We wszystkich częściach bielunia wystę-
pują alkaloidy tropanowe, głównie hioscyamina, z której (podczas 
suszenia) powstaje atropina i skopolamina – zwłaszcza w młodych 
roślinach. Istnieje duża ilość synonimów oraz nazw potocznych tej 
rośliny, np.: bieluń jadowity, diabelskie ziele, bieluń podwórzowy, 
haszysz, targówka, dędera, donderak czy pindyrynda. 

W przemyśle farmaceutycznym bieluń stosuje się do wyrobu 
preparatów galenowych oraz roślinnych specyfi ków, np. papiero-

Objawy zatrucia grzybami 
występują po spożyciu 20–30 
grzybków (10–15 mg psylo-
cybiny). 

Psylocybina działa pobudza-
jąco na ośrodkowy układ 
nerwowy. Objawy pojawiają 
się w ciągu 30–60 minut 
po spożyciu i utrzymują się 
około 4–6 godzin. Występują 
bóle i zawroty głowy, osła-
bienie, niepokój, pobudzenie 
psychoruchowe, agresywne 
zachowania oraz halucynacje 
wzrokowe. W ciężkich zatru-
ciach mogą wystąpić drgawki 
podobne do stanu padacz-
kowego, a nawet śpiączka. 
Obserwuje się wzrost tętni-
czego ciśnienia krwi.
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sów przeciwastmatycznych (dla tych celów ro-
śliny są specjalnie uprawiane). Liście bielunia 
zawierają od 0,2% do 0,6% alkaloidów tropano-
wych, a nasiona około 0,5%. Jeden gram nasion 
zawiera 2–4 mg alkaloidów tropanowych. 

Głównym składnikiem czynnym jest alkaloid 
atropiny – antagonista acetylocholiny. W ośrod-
kowym układzie nerwowym działa pobudzająco 
na rdzeń przedłużony i korę mózgową. Skopo-
lamina ma natomiast działanie depresyjne. Po 
większych dawkach występuje pobudzenie psy-
choruchowe, ataksja (niezborność ruchów), nie-
pokój. Następnie pojawiają się halucynacje, za-
burzenia świadomości, a nawet drgawki. Niekie-
dy może wystąpić hipotermia, porażenie ośrodka 
oddechowego i śpiączka. Charakterystyczne jest 
rozszerzenie źrenic, brak reakcji na światło, po-
rażenie akomodacji oka i zaburzenia widzenia. 
Skóra i błony śluzowe są zaczerwienione i suche, 

zmniejsza się wydzielanie potu. Czynność serca jest przyspieszo-
na, zwiększa się liczba oddechów w ciągu minuty i rośnie ciśnienie 
krwi. Przewód pokarmowy reaguje nudnościami, wymiotami i osła-
bieniem perystaltyki jelit. 

Pierwsza pomoc  osobie, która zatruła się bieluniem drogą do-
ustną i jest  przytomna, polega na podaniu ok. pół litra wody i pro-
wokowaniu wymiotów, poprzez drażnienie tylnej strony gardła. 

• Fenycyklidyna (PCP)
Jest jednym z najsilniejszych narkotyków, a podczas stosowania 

wywołuje różne, często odmienne reakcje. Obserwuje się m.in. za-
dziwiające zmiany stanu psychofi zycznego u osoby będącej pod jej 
wpływem, np. szybkie przejście od zagrażającej życiu śpiączki do 
ogromnej agresji. Można to określić jako jednoczesną depresję i po-
budzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Chemicznie PCP jest fenylocykloheksylo-piperydyną. Chlo-
rowodorek tej substancji, pod nazwą Sernyl, został wprowadzony 
do lecznictwa w latach 50. XX wieku i był stosowany  jako środek 
przeciwbólowy i znieczulający. Wkrótce okazało się, że lek ten 
powoduje zbyt dużo objawów ubocznych, np. zaburzenia wzroku, 
a w większych dawkach psychozy trwające nawet przez dwie doby. 
Powodował także uczucie osamotnienia oraz wrogości do otoczenia. 
Nazwy potoczne (uliczne) fenycyklidyny, wynikające niewątpliwie 

Bieluń jest rośliną silnie 
trującą, zwłaszcza nasiona, 

które zalicza się do 
najsilniej działających 

substancji narkotycznych. 
Substancje toksyczne 
wchłaniane są  drogą

 pokarmową i przez 
układ oddechowy. 

Przenikają także przez 
barierę łożyska i, w niewiel-

kiej ilości, do mleka matki.
Około 40–50 nasion dojrzałe-

go owocu może wywołać 
ciężkie zatrucie. Większa ilość 

może spowodować śmierć.



215

Charakterystyka narkotyków

z różnorodnych doznań psychofi zycznych osób je 
stosujących, są dziwne, niekiedy agresywne, in-
nym razem łagodne: anielski pył, anielska mgła, 
zajęta pszczoła, magiczny pył, liście zielonej 
herbaty, ziele pokoju, ciasteczka goryli, brudna 
pietruszka, paliwo do rakiet, płyn do balsamo-
wania, świnia, wieprz. W Polsce spotyka się oko-
ło 70 nazw tego środka26. 

Fenycyklidyna występuje w postaci białawe-
go, krystalicznego proszku, dobrze rozpuszczal-
nego w wodzie. Objawy toksycznego działania, 
przy ostrym zatruciu, charakteryzują się  jedno-
czesnym występowaniem objawów: pobudzenia 
i depresji centralnego układu nerwowego; ich 
nasilenie zależy głównie od wielkości przyjmo-
wanych dawek. Obserwuje się  także pobudzenie 
psychoruchowe, znieczulenie, zaburzenie koor-
dynacji, dezorientację oraz agresję. Często poja-
wiają się halucynacje wzrokowe i słuchowe. 

Zachowanie się osób pod wpływem fenycyklidyny opisywane 
jest jako dziwaczne, trudne do zrozumienia. Zauważalne są np.: 
szybkie zmiany – od pobudzenia do depresji i odwrotnie. Substan-
cja aktywna, odłożona w centralnym układzie nerwowym, wpływa 
na wytwarzanie różnych neurohormonów, niekiedy działających 
przeciwstawnie; powoduje ona uzależnienie – głównie psychiczne 
(fi zyczne w mniejszym stopniu). Po dłuższym stosowaniu wzrasta 
tolerancja, która zmusza do zwiększania dawek.

 Fenycyklidyna jest często dodawana  do marihuany, żeby wzmoc-
nić jej psychoaktywne działanie.

• Ketamina
Jest lekiem przeciwbólowym, pochodnym fenycyklidyny, stoso-

wanym do znieczuleń miejscowych w obrębie skóry mięśni i kości. 
Występuje pod różnymi nazwami handlowymi: Befado-Narkose, 
Calypse, Imalgene, Kanactan, Ketalar, Narkomon, Vetalar. Istnieją 
też nazwy potoczne: Green, Jet, Kay, Specjal K, Specjal la Coke, 
Superacid, Super C. Ketamina ma postać białego krystalicznego 
proszku, a jako narkotyk najczęściej zabarwiona jest na zielono, fi o-
letowo lub na czerwono. Ampułki zawierają 10 lub 50 mg substancji 

26  Wszystkie narkotyki posiadają swoje slangowe nazwy. Są one zmienne, 
zależne od konkretnego sadowiska i grupy. W Leksykonie narkomanii znajdzie 
Czytelnik najczęściej występujące nazwy slangowe większości narkotyków. 

Długotrwałe stosowanie 
fenycyklidyny doprowadza do 
ciężkich zaburzeń psychicz-
nych, szczególnie zespołów 
chorobowych podobnych do 
różnych postaci schizofrenii. 
Pojawiają się zmiany oso-
bowości, apatie, otępienie 
uczuciowe, rozdwojenie jaźni 
lub zamknięcie się w sobie 
(autyzm). Po nagłym odsta-
wieniu może wystąpić ostry 
zespół abstynencyjny, w po-
staci drżenia i skurczów mię-
śni oraz, trudnego do określe-
nia, głodu narkotycznego.
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aktywnej w 1 ml płynu. Przez osoby uzależnione stosowana jest do-
ustnie lub jest wąchana. Dawka halucynogenna, po podaniu drogą 
iniekcji domięśniowej lub dożylnej, wynosi 1–2 mg na kg ciężaru 
ciała, a do nosa – 60–100 mg.

Ketamina przenika przez barierę łożyska, przez co jest nie-
bezpieczna dla płodu. Silnie działa na ośrodkowy układ nerwowy, 
powodując nagły wyrzut do krwi adrenaliny i noradrenaliny. Po 
przyjęciu dawki halucynogennej szybko występują objawy, którym 
towarzyszy zaburzenie mowy, słuchu i wzroku. Charakterystyczne 
jest nieprawidłowe postrzeganie własnej osoby, pobudzenie psy-
choruchowe ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Mogą także 
wystąpić drgawki, zaburzenia oddychania i śpiączka.

W układzie krążenia stwierdza się przyspieszenie czynności ser-
ca, zaburzenie rytmu serca, a także wzrost ciśnienia krwi. W dro-
gach oddechowych może wydzielać się nadmierna ilość śluzu, co 
powoduje skurcz głośni i duszność. Natomiast w  narządzie wzroku 
występuje znaczny wzrost ciśnienia śródgałkowego. Często wystę-
pują nudności i wymioty. Ketamina jest często stosowana przy tzw. 
przestępstwach seksualnych. Podawana ukradkiem do napojów, 
służy do wprowadzenia ofi ary w stan „niepamięci”. Ofi ara jest naj-
częściej gwałcona, a po odzyskaniu przytomności nie potrafi  sobie 
przypomnieć okoliczności zdarzenia oraz sprawców.

• Meskalina
Meskalina jest alkaloidem znajdującym się w kaktusie mek-

sykańskim (Lophoplora Williamsi), z którego płatków i czubków 
pozyskiwany jest surowiec zwany powszechnie 
peyotlem. Z peyotlu produkuje się proszek lub 
płynny wyciąg zawierający meskalinę. Meska-
lina może być także produkowana syntetycznie 
w postaci krystalicznego proszku, tabletek, kap-
sułek i ampułek. Wiele wieków, a może nawet 
tysiącleci temu była używana przez plemiona in-
diańskie w ciągu uroczystości religijnych. 

W objawach wewnętrznych powoduje bogate 
wizje barwne. Próbowano ją też stosować w ce-
lach leczniczych w psychozach schizofrenicz-
nych. Przez osoby uzależnione stosowana jest 
doustnie lub w iniekcjach. Tzw. działka z kaktu-
sa to 6–12 „guzików peyotlowych”. Każdy z nich 
zawiera około 45 mg meskaliny. Natomiast prze-
ciętna „działka” meskaliny syntetycznej wynosi 

W obrębie układu krążenia 
u osób stosujących meskalinę 

stwierdza się przyspieszenie 
czynności serca z zaburzenia-
mi rytmu oraz wzrost ciśnie-

nia tętniczego krwi. 
Oddech jest przyspieszony. 

Występują nudności, wymio-
ty oraz bóle w jamie brzusz-

nej. Zwiększa się ilość wy-
dzielanego moczu. Skóra jest 
zaczerwieniona, o wzmożo-

nej potliwości, mięśnie mogą 
ulegać rozpadowi.
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od 200 miligramów do 50 gramów. Dawka halucynogenna doustnie 
i dożylnie wynosi około 5 mg na kg wagi ciała. 

Meskalina we krwi nie wiąże się z białkami i ponad połowa tej 
substancji wydala się w postaci nie zmienionej przez nerki. Prze-
nika barierę łożyska i może uszkadzać płód. Mechanizm działania 
meskaliny nie jest jeszcze dokładnie poznany. Prawdopodobnie 
symuluje wzrost stężenia neurohormonów serotoniny i dopaminy 
w centralnym układzie nerwowym, wzmaga także działanie insu-
liny. 

Objawy działania meskaliny pojawiają się po godzinie od przy-
jęcia i mogą trwać od 6 do 12 godzin. Objawy działania toksyczne-
go na centralny układ nerwowy wyrażają się bólami i zawrotami 
głowy, złym samopoczuciem, uczuciem gorąca lub zimna, drże-
niem mięśniowym. Bardzo często pojawiają się halucynacje sma-
kowe, węchowe, słuchowe, dotykowe i wzrokowe. Występuje także 
dezorientacja miejsca i czasu, uczucie strachu, myśli samobójcze, 
podniecenie seksualne oraz agresywne zachowanie. Mogą wystąpić 
drgawki, śpiączka i porażenie ośrodka oddechowego. W przypadku 
stwierdzenia używania meskaliny – obok pomocy przedlekarskiej 
– należy podjąć intensywną terapię zachowawczą oraz wykonać ba-
dania równowagi kwasowo-zasadowej elektrolitów (potas, sód, ma-
gnez), EKG oraz zbadać zawartość meskaliny w moczu.

• Gałka muszkatołowa (myristica fragrans)
Gałka muszkatołowa jest owocem drzewa muszkatołowego ro-

snącego w strefi e międzyzwrotnikowej w południowo-wschodniej 
Azji, Ameryce Płd., a głównie uprawiana jest na Borneo, Celebes, 
Sumatrze, Cejlonie i w Pakistanie. Owoc jest wielkości 3–7 cm, ma 
przyjemny zapach i korzenno gorzki smak. Gałka muszkatołowa dość 
powszechnie używana jest jako przyprawa do potraw mięsnych, so-
sów, ciast, nalewek i likierów. W jej składzie ok. 10% stanowią olejki 
eteryczne zawierające toksyczną substancję mirystycynę o działa-
niu pobudzającym oraz halucynogennym. Dawka halucynogenna to 
1–3 gałki muszkatołowe lub 5–30 g w postaci sproszkowanej.

Prawdopodobnie mechanizm działania psychoaktywnego polega 
na przemianie mirystycyny do pochodnych amfetaminy. Powstaje 
MDMA – metoksy-diametylenodioksy-amfetamina oraz TMA – tri-
metoksy-amfetamina. Halucynacje pojawiają się od 3 do 6 godzin 
od spożycia i ustępują w ciągu 24 godzin. Halucynacjom towarzy-
szy niepokój, pobudzenie psychoruchowe, uczucie bezosobowości, 
drgawki, senność, a nawet śpiączka. Charakterystyczna jest su-
chość błony śluzowej jamy ustnej. Twarz jest zaczerwieniona, źre-
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nice rozszerzone, a w układzie krążenia stwierdza się przyspiesze-
nie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego.

• Katyna (khat, miras) 
Jest alkaloidem z krzewu Catha edulis ro-

snącego we wschodniej Afryce (Kenia, Etiopia, 
Somalia) oraz na Półwyspie Arabskim (Jemen). 
Z jego liści wytwarzany jest napar używany do 
picia. Liście mogą też być żute. Katyna działa 
pobudzająco, podobnie jak amfetamina, choć ma 
nieco słabsze działanie. Spożyta w większych ilo-
ściach, działa halucynogennie. W krótkim czasie 
po spożyciu pojawia się przekrwienie spojówek, 
zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie czyn-
ności serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. 
U osób starszych mogą wystąpić bóle migrenowe 

głowy, a niekiedy krwotoki mózgowe i zawały mięśnia sercowego. 
W przewlekłym uzależnieniu występuje hipertermia i wyraźne roz-
szerzenie źrenic.

Do psychicznych objawów nadużywania katyny należą: euforia, 
niepokój, bezsenność i znaczne zmniejszenie apetytu. Ze względu 
na duże rozprzestrzenienie tego nałogu w Afryce Komitet Eksper-
tów Światowej Organizacji Zdrowia uznał go jako jeden z ośmiu 
podstawowych typów uzależnień.

• Pokrzyk wilcza jagoda
Jest rośliną wieloletnią z rodziny psiankowatych, zawierającą 

znaczne ilości alkaloidów tropanowych, głównie hioscjaminę. Wy-
stępuje pod wieloma synonimami: belladonna, atropa belladonna, 
leśna tabaka, psia wiśnia, nocny cień, znak diabła, jabłko Sodomy, 
trucizna czarnej porzeczki. 

Rośnie w lasach, zaroślach leśnych, w zwaliskach starych mu-
rów, na gruzach, w zacienionych miejscach. Zwykle rozrasta się 
w szerokie krzaki do wysokości 1,5 m. Liście ma jajowate lub elip-
tyczne, wyrastające parami. Kwiaty z koroną na zewnątrz, barwy 
brązowo-fi oletowej. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Owocem pokrzyku 
jest czarna, błyszcząca jagoda, dochodząca nieraz do wielkości wi-
śni. 

Alkaloidy tropanowe będące substancją aktywną w pokrzy-
ku występują we wszystkich częściach rośliny: krzakach, liściach 
i owocach. Głównie występuje hioscjamina, z której podczas susze-
nia rośliny tworzy się atropina. Korzenie rośliny zawierają także 

Znaczne zmniejszenie lub 
zwiększenie stężenia ace-

tylocholiny – w wyniku 
spożywania owoców lub liści 

pokrzyku – w  stosunku do 
poziomu normalnego powo-

duje ciężkie zatrucie, a nawet 
zgon. 
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skopolaminę. W celach niemedycznych  z liści 
i owoców pokrzyku przyrządza się „herbatki zio-
łowe”, które wywołują halucynacje. Wchłaniana 
jest głównie przez przewód pokarmowy. 

Mechanizm działania substancji aktywnej 
polega na blokowaniu receptorów acetylocholi-
ny, która jest hormonem tkanki nerwowej (neu-
rohormon), biorącym udział w przenoszeniu 
bodźców nerwowych. Acetylocholina rozszerza 
naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, po-
budza czynności gruczołów, np. wywołuje obfi te 
wydzielanie śliny. 

Atropina w ośrodkowym układzie nerwowym 
pobudza rdzeń przedłużony i wyższe ośrodki 
nerwowe. Działa także przeciwwymiotnie. Nasi-
la podstawową przemianę materii. 

Na skutek działania substancji aktywnej skóra i błony śluzowe 
są zaczerwienione i suche. Zmniejszenie wydzielania potu powodu-
je wzrost temperatury. Niekiedy pojawiają się reakcje alergiczne 
i pokrzywka. Układ krążenia reaguje znacznym przyspieszeniem 
czynności serca oraz podwyższeniem ciśnienia tętniczego. Oddech 
jest przyspieszony, ale spłycony i może wystąpić zatrzymanie oddy-
chania. Często występują nudności oraz wymioty. Zatrucia związ-
kami znajdującymi się w pokrzyku są bardzo niebezpieczne dla 
zdrowia i życia, ponieważ związki tropanowe (atropina, skopolami-
na, hioscjamina) działają bardzo gwałtownie  i na wiele narządów 
wewnętrznych jednocześnie, a w szczególności na centralny układ 
nerwowy. W obrębie narządu wzroku objawy są bardzo charaktery-
styczne: rozszerzenie źrenic, zniesienie reakcji na światło, światło-
wstręt, zaburzenia widzenia oraz wzrost ciśnienia śródgałkowego. 

• Lulek czarny
Jest rośliną roczną lub dwuletnią, spotykaną w ogrodach oraz 

jako roślina stanowisk ruderalnych.  Ma gałęzistą, lepką w dotyku 
łodygę, osiągającą wysokość do 60 cm. Barwa liści jest jasnozielo-
nożółtawa. Kwiaty brudnożółte, liczne w kątach liści. Kielich zro-
śnięty w rurkę, owłosiony, z pięcioma ząbkami, obejmuje zalążnie, 
a po dojrzeniu – owoc. Owocem jest sucha torebka, otwierająca się 
czapeczką. 

Substancją czynną w lulku są alkaloidy tropinowe (głównie 
L-hioscyjamina),  skopolamina, w korzeniach także kuskohigryna 
oraz niewielkie ilości zasad ubocznych (apotropina, tropina, skopi-

Toksyczne działanie substan-
cji zawartych w pokrzyku 
wilczej jagodzie na ośrodko-
wy układ nerwowy objawia 
się pobudzeniem psycho-
ruchowym oraz znacznym 
niepokojem. Często wystę-
pują halucynacje, zaburzenia 
świadomości, drgawki, wyso-
ka temperatura oraz śpiączka. 
Po dużych dawkach może 
nastąpić porażenie ośrodka 
oddechowego. 
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na). Lulek używany jest miejscowo do znieczulenia; jako środek na-
senny; rozkurczający; przeciwwrzodowy; w celu zniżenia wysokiej 
gorączki; przy suchym kaszlu jako środek rozszerzający oskrzela. 
Obecnie używany jest także w leczeniu astmy, przeciw Parkinso-
nowi czy przeciw paraliżowi dziecięcemu. W medycynie ludowej 
szczególne znaczenie miały jego właściwości nasenne i uspokajają-
ce. Przy gorączce, robiono okłady na czoło z octu i lulka. Wywaru 
z lulka używano także na pozbycie się wesz. 

Efekt toksyczny liści polega praktycznie na 
działaniu L-hioscyjaminy i atropiny (patrz Atro-
pa belladonna). Na działanie nasion wywiera 
wpływ obecna tu w większych ilościach skopo-
lamina. Objawy spożycia lulka są typowo tropa-
nowe. 

Pojawia się suchość jamy ustnej, rozszerzenie 
źrenic, szybszy oddech i rytm bicia serca (a następnie ich spowol-
nienie), zataczanie się, zawroty głowy, roztargnienie, mimowolne 
odruchy i ogólna utrata panowania nad ciałem, halucynacje, iluzje 
i delirium podobne jak przy wilczej jagodzie i bieluniu, tylko słab-
sze. Halucynacje po spożyciu lulka są całkiem realne, osoba pod 
wpływem nie odróżnia halucynacji od rzeczywistości. Może widzieć 
postacie lub przedmioty, które nie istnieją, a nawet rozmawiać z po-
jawiającymi się i znikającymi osobami – przy czym nie zauważa nic 
dziwnego w tym, że osoba, z którą przed chwilą rozmawiał, nagle 
znikła. 

W zatruciach nasionami lulka dominują objawy skopolaminowe 
– narkotyczne. Typowe jest także rozszerzenie źrenicy i wysuszenie 
błon śluzowych jamy ustnej i gardła, natomiast zaczerwienie skó-
ry może nie wystąpić albo może być tylko nieznaczne zaczerwienie 
twarzy. Obraz zatrucia liśćmi oraz korzeniem lulka jest taki sam, 
jak zatrucia pokrzykiem, tj. typowy zespół atropinowy, co często 
określa się następującym zwrotem: hot as a hare, blind as a bat, 
dry as a bone, red as a beet and mad as a wet hen (zatruty pacjent 
jest gorący jak zając, ślepy jak nietoperz, suchy jak kość, czerwo-
ny jak burak i wściekły jak mokra kura). Niektórzy lekarze i tera-
peuci podkreślają, że w stanie halucynacji wywoływanych przez 
liście lulka dominuje duże pobudzenie ruchowe, co jest charaktery-
styczne i odróżnia te zatrucia od zatruć pokrzykiem lub bieluniem. 
Przy miejscowym zastosowaniu mogą wystąpić objawy skórne, np. 
obrzęki, czerwone plamy i wyrzuty, swędząca i piekąca pokrzyw-
ka. Nawet w zatruciu lulkiem per os może dojść do obrzęków rąk 
i nóg.

Wszystkie części Lulka czarne-
go są trujące, prawdopodob-

nie najbardziej korzeń, a z czę-
ści naziemnej – nasiona.
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5.3.3. Opiaty i opioidy

Opiaty są grupą alkaloidów pochodzących z maku lekarskiego 
(Papawer Somniferum), a głównie mlecznego soku, spływającego 
po nacięciu torebki niedojrzałej makówki, czyli opium. Natomiast 
pojęcie opioidy obejmuje zarówno naturalne, jak i uzyskiwane syn-
tetycznie środki i leki, wykazujące powinowactwo do receptorów 
opioidowych w mózgu; ich działanie (morfi nopodobne) znoszone 
jest przez naloxon, który stosuje się w leczeniu zatruć opioidal-
nych.

Mak lekarski jest rośliną roczną z silnym nalotem i sokiem 
mlecznym, o sztywnej łodydze wysokości do 150 cm (obecnie głów-
nym rejonem upraw tej rośliny w celu produkcji opium i heroiny 
jest Afganistan).  Liście są  łodygowe, podługowatojajowate, nie-
równo ostro ząbkowane. Mak posiada kwiaty o średnicy do 10 cm, 
promieniste, o płatkach dużych, okrągławych lub odwrotnie – ja-
jowatych, w kolorach fi oletowych, fi oletowo-czerwonych, różowych 
lub białych, z ciemniejszą plamą u nasady, osadzone pojedynczo na 
szczycie łodyg. Owocem jest torebka, zwana popularnie makówką. 
Substancjami czynnymi w maku lekarskim są: morfi na (typ alka-
loid izochinolinowy), noskapina, kodeina, papaweryna, tebaina, 
laudanozyna, retykulina, kwas mekonowy, kwas mlekowy, kauczuk, 
sterole, fl awonoidy.

Historia maku i jego opiatowych pochod-
nych jest bardzo odległa. Pierwsze wiadomości 
o wykorzystaniu użytkowych wartości maku po-
chodzą z Babilonii i Egiptu, natomiast jego odu-
rzające  właściwości odkryli, prawdopodobnie, 
Sumerowie już około 3000 lat p.n.e. Rzymski pi-
sarz Pliniusz Starszy (23–79 n.e.) opisał w ency-
klopedii Historia naturalna sposób uzyskiwania 
opium z makówek. Pozyskiwanie opium z maku 
opanowano szybko w Turcji, skąd – dzięki  kup-
com  arabskim – dostawał się do Europy. W Pol-
sce ślady uprawy maku znaleziono w wykopali-
skach z Biskupina, a później, w dużych ilościach, 
w osiedlach z okresu wczesnopiastowskiego. Pierwsze polskie doku-
menty ze wzmiankami o tej roślinie pochodzą z XIV wieku i dotyczą 
zakupu maku dla dworu króla Władysława Jagiełły, w celu prze-
tworzenia go na olej.  W późniejszych dokumentach odkryto zapisy, 
świadczące o wykorzystaniu maku w celach leczniczych. W okresie 
oświecenia, przy opisie opium, wymieniono już jego działanie na-

Heroina jest jednym z naj-
szybciej i najsilniej uzależ-
niających narkotyków. Z nar-
komanią heroinową wiążą 
się silne stany i zachowania 
destrukcyjne (społecznie) 
i kompulsywne (indywidual-
nie). Leczenie narkomanów 
heroinowych jest bardzo 
trudne i kosztowne.
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senne, przeciwbólowe i przeciwbiegunkowe. W Polsce w XIX wieku 
nastąpił ogromny wzrost zażywania opium i morfi ny wyizolowanej 
z opium. Stosowano je bardzo szeroko: jako środki przeciwkaszlo-
we, na bezsenność, w stanach astmatycznych, w leczeniu gruźlicy, 
w położnictwie, w pediatrii, chirurgii, a nawet jako środek pomoc-
niczy w narkozie, co stanowiło zagrożenie dla życia. Następstwem 
nadużywania tych leków było uzależnienie wielu pacjentów. Na 
początku XX wieku mówiono już o narkomanii opiatowej w Polsce 
jako o pladze społecznej;  w Warszawie kształtował się rynek narko-
tykowy z nielegalnym obrotem morfi ną. Podobnie było w wielu kra-
jach Europy i  na innych kontynentach. W 1960 roku obliczono, że 
400 milionów ludzi na świecie zażywa narkotyki opiatowe.  Obecnie 
liczba narkomanów opiatowych (opioidowych) jest trudna do okre-
ślenia. W krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) obserwuje się 
od kilku lat stabilizację uzależnienia od opiatów. Jednak narkotyk 
ten przemycany jest do UE w coraz większych ilościach, a w takich 
krajach jak Rosja zjawisko heroinizmu stanowi poważny problem 
społeczny i zdrowotny. W I połowie XX wieku (gdzieś do połowy 
lat 60.) preparaty zawierające opium były powszechnie stosowane 
do usypiania niemowląt i małych dzieci, powodując często zgony. 
Zjawisko narkomanii opiatowej związane było z ruchami młodzie-
żowymi, jakie pojawiły się w latach 60. najpierw w Stanach Zjedno-
czonych AP, a następnie w Europie. W Polsce apogeum narkoma-
nii heroinowej miało miejsce w latach 70. i 80. XX wieku. Obecnie 
zjawisko to jest w naszym kraju dość stabilne, jednak podkreślenia 
wymaga, że uzależnienie od opiatów jest niezwykle silne. 

Według Europejskiego Centrum Monitoringu Narkotyków po-
nad 3 miliony obywateli krajów Unii Europejskiej przynajmniej 
raz w życiu zażyło heroinę, a umiera z powodu jej nadużycia blisko 
7 tys. osób rocznie. Ocenia się, że w Polsce jest ponad 30 tys. osób  
uzależnionych od opiatów – około 200 umiera co roku.  W ostatnich 
latach obserwuje się jednak znaczne zmniejszenie przypadków do-
żylnego wstrzykiwania „kompotu”; popularność zdobywa palenie 
heroiny pod postacią brown sugar (brązowy cukier) oraz wciąganie 
jej z uformowanej „ścieżki” przez nos.

Współczesny świat szybko zareagował na rozpowszechnianie się 
narkomanii opiatowej. Już w 1912 roku podpisano w Hadze mię-
dzynarodową konwencję opiumową, ograniczającą handel hurtowy 
i zagraniczny opium. Jednak narastanie niekorzystnych zjawisk 
w zakresie uzależnienia od opiatów oraz szybki wzrost liczby osób 
uzależnionych wymagały podjęcia dalszych działań prawnych. 
W 1953 roku podpisano w Nowym Jorku protokół ograniczający 
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uprawę maku oraz produkcję i handel w celach leczniczych. Aktu-
alnie obowiązująca w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
z 1997 roku (z późniejszymi nowelizacjami) ogranicza uprawę maku 
wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennic-
twa; natomiast do celów spożywczych dopuszcza uprawę odmiany 
niskomorfi nowej. Mak niskomorfi nowy jest odmianą maku lekar-
skiego, zawierającego w torebce makowej i łodydze poniżej 0,06% 
morfi ny.

 
• Opium

Nazwa „opium” pochodzi od greckiego wy-
razu opion, co oznacza sok roślinny. Uzależnie-
nie opiatowe lub morfi nowe jest jednym z ośmiu 
podstawowych typów toksykomanii, ustalonych  
przez Komitet Ekspertów Światowej Organi-
zacji Zdrowia w 1974 roku. Charakteryzuje się 
silnym uzależnieniem psychicznym i fi zycznym 
oraz narastającą tolerancją. Opium jest sokiem 
o czerwonobrunatnej barwie i gorzkim smaku, 
otrzymywanym z niedoj rzałych owoców maku 
lekarskiego (Papaver somniferum). Alkaloidy 
opium dzieli się na: fenantrenowe (m.in. mor-
fi na, kodeina, tebaina); benzyloizochinolinowe 
(papaweryna i narkotyna). Te ostatnie charakte-
ryzują się działaniem spazmolitycznym (rozkurczowym) na błonę 
mięśniową gładką, nie mają natomiast działania przeciwbólowego. 
Zawartość alkaloidów w opium jest różna, najwięcej jest: morfi ny 
(10–14%), narkotyny (3–8%), kodeiny (0,5–4%), papaweryny  (do 
1%), tebainy (ok. 0,4%). W opium – czyli w stężałym soku mlecznym 
pozyskanym przez nacięcie niedojrzałych makówek – znajduje się 
około 50 różnych alkaloidów.

W polskim lekospisie spośród preparatów opiumowych znajduje 
się tylko nalewka (Tinctura Opii simplex) zawierająca ok. 1% mor-
fi ny. Jest to 10-procentowy wodno-alkoholowy roztwór opium. Na-
lewka jest stosowana przy biegunkach, w jednorazowej dawce 5–20 
kropli; ma również działanie przeciwkaszlowe. Efekty przeciwbó-
lowe nalewki opiumowej są bardzo słabe i nie jest ona stosowana do 
tego celu. Nie wolno jej używać przy biegunkach towarzyszących 
wrzodziejącemu zapaleniu jelit (colitis ulcerosa).

Dojrzałe nasiona maku nie zawierają alkaloidów opium odpo-
wiedzialnych za uzależnienie. Natomiast we wszystkich innych 
częściach tej rośliny oraz w soku mlecznym z niedojrzałej torebki 

Zespół abstynencji może być 
po stosowaniu opioidów  
przyczyną szybkiego zgonu – 
najczęściej z powodu zawału 
i niewydolności układu od-
dechowego. Objawy zespołu 
abstynencji występują już po 
8–12 godzinach od chwili 
przyjęcia ostatniej dawki 
morfi ny i są najsilniejsze po 
48–72 godzinach.
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występują one w różnych ilościach. Wysuszony, stężały sok mleczny 
zawiera ok. 25% alkaloidów opium. Niedojrzała makówka, po wysu-
szeniu, lub dojrzała, pozbawiona maku, zawiera 0,3–1% alkaloidów, 
a łodygi (tzw. słoma makowa) zawierają ich ok. 0,3%. Makówki 
mogą wytwarzać sok tylko przez krótki okres: 10–15 dni po opad-
nięciu kwiatów; na dwa tygodnie przed jej dojrzeniem i wyschnię-
ciem. Dla porównania, w odmianach tzw. maku niskomorfi nowego, 
wprowadzonego do upraw w ostatnich latach, zawartość alkaloidów 
wynosi w granicach 0,05–0,06% w przeliczeniu na morfi nę. Naduży-
wanie morfi ny i innych opioidów prowadzi zazwyczaj do zależności 
psychicznej i fi zycznej. Zależność psychiczna polega na, trudnej do 
opanowania, tendencji do stałego przyjmowania leku (np. morfi ny), 
środka uzależniającego, który wywołuje przyje mne, euforyzujące 
uczucia, a także usuwa złe samopoczucie.

 Najwcześniejszymi objawami zespołu abstynencji są: dysforia 
(przygnębienie, depresja), łzawienie, bezsenność, ziewanie, obfi te 
poty, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, wiele dolegliwości  ze strony 
przewodu pokarmowego (bardzo bolesne kurcze jelitowe, nudności, 
wymioty, biegunki), ponadto drżenie mięśni,  majaczenia, drgawki, 
zapaść.

• Heroina
Heroina jest jednym z najniebezpieczniejszych narkotyków. Na-

leży do grup środków o bardzo silnym oddziaływaniu psychicznym 
i fi zycznym. Narkomania heroinowa uznawana jest za uzależnienie 

najwyższego stopnia ryzyka, a osoby nałogowo 
używające tego narkotyku narażone są na szereg 
innych zagrożeń. Dowiedziono m.in., że narko-
mani heroinowi – w stosunku do osób przyjmu-
jących inne narkotyki – częściej ulegają zakaże-
niom wirusem HIV  (z powodu  używania wspól-
nych igieł z nosicielami wirusa). Jest to także 
narkotyk wywołujący spustoszenie w sferze mo-
ralnej,  wskutek niezwykle silnego uzależnienia.

Chemicznie heroina jest produktem półsynte-
tycznym (diacetylowa pochodna morfi ny). W or-
ganizmie przekształca się do postaci morfi ny. 
Pod względem farmakologicznym jest podobna 

do morfi ny, tylko bardziej od niej aktywna. Lepiej rozpuszcza się 
w tłuszczach,  dlatego  szybciej przenika barierę krew-mózg. Czas 
jej działania jest nieco krótszy niż morfi ny.  U szeregu osób pierwsze 
dawki heroiny wywołują nudności i wymioty. Przy dalszym przyj-

Heroina jest jednym z najnie-
bezpieczniejszych narkoty-

ków o silnych zdolnościach 
uzależniających. Przerwanie 
przyjmowania heroiny prze-

chodzi w zespół abstynencyj-
ny. Przewlekłe przyjmowanie 

prowadzi do całkowitego 
wyniszczenia fi zycznego 

i psychicznego.
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mowaniu efekt ten często nie występuje27. Charakterystycznym, 
natychmiastowym objawem po iniekcji dożylnej lub wdychaniu he-
roiny jest spazm euforyczny – tzw. kop trwający około 60 sekund. 
Po „kopie” następuje „odlot”, podczas którego człowiek pogrąża się 
w letargu; w tej fazie  jest oderwany od rzeczywistości, ma ogra-
niczony apetyt na jedzenie, kontakty seksualne i inne potrzeby fi -
zyczne; dominują uczucia odprężenia i euforii,  którym towarzyszą  
wizje. Stan ten może trwać od czterech do sześciu godzin.  U osób 
nałogowo biorących heroinę następuje faza negatywna – przejaw 
uzależnienia fi zycznego organizmu. Niewielkie dawki, wywołujące 
pewien stan odprężenia, mogą nie powodować wyraźnych zmian 
w zachowaniu. Przy większych ilościach dominuje spowolnienie ru-
chów, mowy oraz senność.  Szczególnie charakterystycznym obja-
wem jest zwężenie źrenic. Następuje ponadto zaburzenie oddycha-
nia, zakłócenie rytmu pracy serca oraz  wzrost temperatury ciała.

Heroina przyjmowana jest głównie dożylnie (w postaci rozcień-
czonej) oraz przez nos – wącha się dym podczas jej spalania (pod-
grzewania). 

• Morfi na
Morfi na jest najważniejszym alkaloidem 

opium. Należy do związków fenantrenowych, po-
łączonych z dwoma grupami wodorotlenowymi, 
z których jedna ma charakter fenolowy, a dru-
ga – alkoholowy. Została wyodrębniona z opium  
przez niemieckiego farmaceutę Sertuemera 
w 1803 roku, który początkowo nazwał ją „mor-
phia” – od imienia greckiego boga snu Morfe-
usza. Morfi na, jako lek, stosowana jest jako silny 
środek przeciwbólowy. Należy do grupy substan-
cji bardzo szybko i silnie uzależniających. 

W lecznictwie znane są liczne synonimy morfi ny, np.: Algedol, 
Anamorph, Contalgin, Dimorf, Dolcontin, Doloral, Duralgin, Epi-
mor, Meconium, Morfi n, Roxanol, Statex, Vendal i wiele innych. 
Z potocznych nazw slangowych wymienić należy: cube, Juice, Ho-
cus, Maja, Miss Emma, Monkey, Morf, Morfeusz, Morphia, Siostra 
Unkie.

Najczęściej występuje pod postacią białego proszku lub krysta-
licznych igiełek;   natomiast  chemicznie – jako  chlorowodorek   lub   
siarczan,   dobrze rozpuszczalny w wodzie. W lecznictwie stosowa-

27  R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, t. 1, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 591–592. 

Morfi na silnie uzależnia psy-
chicznie i fi zycznie;  ma niski 
próg tolerancji; nasila działa-
nie innych opioidów, leków 
uspokajających, nasennych, 
psychotropowych oraz alko-
holu etylowego. 
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na jest w różnych postaciach użytkowych w na-
stępujących  dawkach: tabletki od 10 do 200 mg, 
kapsułki od 10 do 100 mg, ampułki od 10 do 200 
mg oraz czopki od 10 do 60 mg. Biodostępność po 
badaniach doustnych wynosi około 50%, a 35% 
substancji wiąże się z białkami we krwi. 

W wątrobie, poprzez metylację, morfi na ulega 
przemianie do kodeiny i normorfi ny. Następnie 

morfi na i jej metabolity łączą się z kwasem glukuronowym i wyda-
lane są przez nerki. Tylko około 10% wydala się z żółcią. W przy-
padku niewydolności wątroby lub nerek, dochodzi do szybkiego 
gromadzenia się metabolitów morfi ny we krwi. Należy podkreślić, 
że morfi na bardzo szybko przenika przez barierę łożyska do pło-
du i do mleka matki. Mechanizm działania morfi ny jest dobrze po-
znany. Jest silnym środkiem przeciwbólowym, należącym do grupy 
agonistów receptorów opioidowych. Efekt przeciwbólowy jest wy-
nikiem wiązania się morfi ny z receptorami opiatowymi w central-
nym układzie nerwowym. Wykazuje także działania uspokajające, 
przedwiekowe oraz euforyzujące. Działa depresyjnie na ośrodek 
oddechowy i naczynioworuchowy, a kurcząco – na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych. Środki za-
kwaszające zwiększają wydalanie morfi ny z organizmu, osłabiając 
jej działanie, natomiast substancje alkalizujące zwiększają resorb-
cję morfi ny i nasilają jej działanie.

Na centralny układ nerwowy działa uspokajająco, nasennie, 
znosi uczucie bólu oraz hamuje odruch kaszlowy; w większych 
dawkach powoduje bóle i zawroty głowy, zaburzenia świadomo-
ści, objawy psychotyczne oraz śpiączkę; obniża temperaturę cia-
ła,  osłabia lub zmniejsza odruchy; może wywołać drgawki oraz 
porażenie ośrodka oddechowego – kończące się często zgonem. 
Toksyczne działanie na układ oddechowy objawia się spowolnie-
niem i spłyceniem oddechu, a często bezdechem; występują skur-
cze oskrzeli; czynność serca ulega zwolnieniu; obniża się ciśnienie 
krwi; może wystąpić wstrząs z niewydolnością krążenia. Bardzo 
charakterystyczne jest silne zwężenie źrenic (tzw. źrenice szpilko-
wate). Skóra początkowo jest zaczerwieniona, szczególnie na twa-
rzy, później pojawia się bladość i sinica. Objawy zatrucia, ze stro-
ny przewodu pokarmowego, charakteryzują się suchością w jamie 
ustnej, nudnościami, wymiotami, zwolnieniem perystaltyki jelit, 
zaparciami, wyjątkowo niedrożnością porażenną jelit. Układ mo-
czowy reaguje bólami o charakterze kolki nerkowej oraz trudno-
ściami w oddawaniu moczu.

Śmiertelna doustna dawka  
morfi ny – dla osoby dorosłej 

– wynosi od 200 
do 400 mg, a podskórna 

– od 100 do 200 mg.
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Bardzo gwałtowne są objawy abstynencji po długotrwałym naduży-
waniu i nagłym odstawieniu morfi ny: występują lęki, bezsenność lub 
nadmierna senność,  majaczenia, katar, nudności, wymioty, biegunki, 
bóle kurczowe jamy brzusznej, przyspieszenie czynności serca, bóle 
mięśni i stawów, drżenie mięśniowe i drgawki. Źrenice są wyraźnie 
zwężone. Nasilone objawy abstynencji mogą doprowadzić do zapaści 
naczyniowej. W przypadku ostrego zatrucia, po spożyciu doustnym, 
pomoc przedlekarska u pacjenta przytomnego polega na wywołaniu 
wymiotów, poprzez mechaniczne drażnienie tylnej ściany gardła. Do-
rosłym do wypicia należy podawać od 300 do 500 mg wody.

Stosowanie morfi ny w celach leczniczych przez dłuższy okres 
doprowadza do uzależnienia i powoduje zatrucia przewlekłe, cha-
rakteryzujące się suchością błon śluzowych jamy ustnej i gardła, 
nerwobólami, przeczulicą oraz bólami mięśniowo-stawowymi. Za-
burzenie funkcjonowania przewodu pokarmowego prowadzi do 
znacznego wychudzenia, a później do wyniszczenia organizmu. 
Mogą występować – na przemian – zaparcia i biegunki. U mężczyzn 
pojawiają się problemy seksualne, a u kobiet – zaburzenia miesiącz-
kowania. Szybko powstają zmiany charakterologiczne, utrudniają-
ce współżycie rodzinne i społeczne.

• Kodeina (metylomorfi na)
Jest jednym z ważniejszych alkaloidów opium 

używanych w medycynie. Można ją także otrzy-
mać syntetycznie (z morfi ny), przez zastąpienie 
atomów wodoru grup wodorotlenkowych rodni-
kami metylowymi. Kodeina posiada, aczkolwiek 
mniejsze niż pozostałe opiaty, właściwości uza-
leżniające. Zdarza się to dość rzadko, a proces 
wychodzenia z uzależnienia jest łagodniejszych. 
Chemicznie jest to metylomorfi na. Obok dużej 
ilości synonimów medycznych, np.: Codate, Co-
deinfos, Codeisan, Cooli, Codical, Codhin, Die-
ton, Solcodein, Tussipect Codein, Vixantol, spotyka się także nazwy 
potoczne (uliczne), np.: koda, kreda, pop. Jako substancja jest to 
biały, krystaliczny proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie, trud-
niej natomiast w alkoholu, chloroformie i eterze.

W medycynie stosuje się czystą kodeinę (codeinum purum), ale 
także często – w różnych postaciach leków – połączoną z kwasem fos-
forowym (codeinum phosphoricum). W dawkach leczniczych – od 
10 do 80 mg dziennie – wywołuje obniżenie lub zniesienie odruchu 
kaszlowego, dlatego stosowana jest jako dobry środek przeciwkasz-

Podczas leczenia kodeiną 
nie powinno się prowadzić 
samochodu  oraz
obsługiwać maszyn. Dzia-
łanie kodeiny bardzo silnie 
potęguje alkohol.
Dawka śmiertelna kodeiny 
wynosi od 0,5 do 1 grama.
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lowy, szczególnie przy suchym, uporczywym kaszlu. Działa także 
łagodząco, uspokajająco i przeciwbólowo. Nasila depresyjny wpływ 
(na ośrodkowy układ nerwowy)  leków z grupy benzodiazepiny oraz 
pochodnych kwasu barbiturowego. Wyraźnie zwiększa depresyjne 
działanie na ośrodek oddechowy innych substancji opioidowych. 

Przeciwwskazaniem do stosowania kodeiny jako leku jest, oczy-
wiście, uzależnienie od opioidów. Nie należy również jej podawać: 
przy niewydolności oddechowej, astmie, w ciąży (szczególnie 
w okresie okołoporodowym, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia 
oddechowe u noworodka), a także w czasie karmienia. Nie powinny 
kodeiny przyjmować  dzieci do pierwszego roku życia. 

Kodeina jest wchłaniana przez  przewód pokarmowy, a biodo-
stępność – po przyjęciu doustnym – wynosi 50%. 

U osób uzależnionych, które przedawkowały kodeinę, występują 
objawy działania toksycznego. Ze strony centralnego układu ner-
wowego pojawiają się zawroty głowy, hamowanie odruchu kaszlo-
wego, zaburzenia świadomości i obniżenie temperatury ciała oraz 
zniesienie odruchów fi zjologicznych. Nasila się senność, która czę-
sto prowadzi do śpiączki. Następuje zwolnienie i spłycenie oddechu, 
z okresowym bezdechem. Rzadko, ale może wystąpić obrzęk płuc. 
Po bardzo dużych dawkach istnieje prawdopodobieństwo śmierci 
z powodu porażenia ośrodka oddechowego. Na dawki toksyczne 
układ krążenia reaguje zwolnieniem czynności serca i spadkiem ci-
śnienia tętniczego krwi; w obrębie narządu wzroku występuje cha-
rakterystyczne zwężenie źrenic. Skóra jest blado-sinawa. Przewód 
pokarmowy reaguje nudnościami, wymiotami, zwolnieniem pery-
staltyki, skurczem zwieraczy i zaparciami. Osoba zatruta ma trud-
ności z oddawaniem moczu. Może wystąpić kolka nerkowa. Objawy 
abstynencji przy przewlekłym nadużywaniu i nagłym odstawieniu 
są bardzo przykre dla osoby uzależnionej: pojawia się lęk, bezsen-
ność, katar, łzawienie, nudności, wymioty, biegunki, bóle kurczowe 
brzucha, wzrasta ciśnienie krwi, następuje przyspieszenie czynno-
ści serca. W ciężkich stanach mogą wystąpić drgawki i zapaść na-
czyniowa.

Pomoc przedlekarska u pacjenta przytomnego polega na wywo-
łaniu wymiotów, po podaniu 300–500 ml wody (dzieciom po 5 ml na 
kilogram ciężaru ciała). W tym celu należy mechanicznie drażnić 
tylną ścianę gardła.

• Metadon
Jest syntetycznym opioidem, stosowanym głównie w leczeniu 

odwykowym. Pod względem farmakologicznym substancja ta po-
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dobna jest do morfi ny, ale ma dłuższy czas działania, a  objawy abs-
tynencji są mniej drastyczne. W obecności metadonu morfi na nie 
wywołuje silnej  euforii.  
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Wpływ substancji 
psychoaktywnych na zdrowie 
i zachowania człowieka

W pierwszych rozdziałach niniejszej pracy podkreśliliśmy, 
że istnieje wiele podziałów substancji psychoaktywnych. 
Dokonywane są one w zależności od pochodzenia tych sub-

stancji (bazy, z których powstają) albo sposobu oddziaływania na 
centralny i ośrodkowy układ nerwowy. Z prakty-
ki zawodowej wiemy, że w profi laktyce uzależ-
nień, zwłaszcza pracy z rodzicami, w kształceniu 
liderów profi laktyki oraz wyjaśnianiu skutków 
zażywania narkotyków zasadnicze znaczenie ma 
rzetelna wiedza o tym, jak i z jakimi konsekwen-
cjami substancje te oddziaływają na organizm 
człowieka.

Wiemy również, że liczne eksperymenty nar-
kotykowe są następstwem „emocji”, a nie zdro-
worozsądkowych decyzji, że pomimo wiedzy 
jak niebezpieczne są narkotyki, młody człowiek 
decyduje się na ten „jedyny raz”. W wielu przy-
padkach przyjęcie środka psychoaktywnego 
przez dziecko jest czynem nie do końca uświado-
mionym, w aspekcie konsekwencji zdrowotnych 
i psychicznych. Jest to często chęć dorównania 
rówieśnikom lub spróbowania owego „zakazane-
go owocu”. Dostrzegając wzorce środowiskowe 
zażywania narkotyków, wskazać należy, że często 

Z licznych badań naukowych 
wiadomo, że narkotyk działa 
na człowieka osobniczo, tzn. 
ta sama dawka może inaczej 
zaburzać psychikę i zdro-
wie, w zależności od takich 
czynników, jak płeć, waga, 
indywidualne predyspozycje 
organizmu.

Z punktu widzenia efektyw-
ności profi laktyki narkotyko-
wej zasadnym jest prowadze-
nie pierwszych zajęć eduka-
cyjnych już na poziomie 4–5 
klasy szkoły podstawowej.
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ten pierwszy raz ma, w przekonaniu dziecka, charakter „zabawy”. 
W tym miejscu konieczna jest ważna uwaga pedagogiczna. 

6.1. Środki o działaniu odurzającym i uspokajającym

Narkotyki i substancje działające odurzająco 
i uspokajająco są najpopularniejszymi środkami 
odurzającymi (po alkoholu) na polskiej scenie 
narkotykowej. Ta popularność ma źródła w tra-
dycji ich zażywania, a w przypadku niektórych 
substancji – także w ich szerokiej rynkowej do-
stępności (dotyczy to zwłaszcza leków oraz po-
chodnych marihuany). Podkreślenia wymaga 

jednak, że typ narkomanii opiatowej ulega w Polsce jeśli nie wyraź-
nemu zmniejszeniu, to co najmniej stabilizacji. 

6.1.1.  Opiaty  (opium, morfi na, heroina naturalne 
i półsyntetyczne przetwory maku)

Do opiatów zaliczamy substancje uzyskane z przetworów maku le-
karskiego oraz syntetyczne środki przeciwbólowe, uznawane za nar-
kotyki, działające na układ opiatowy. Opiaty mają  różne postaci. 

Tab. 33. Typologia opiatów

Nazwa Ogólna charakterystyka

Opium otrzymuje się je z zielonych makówek maku lekarskiego; za-
wiera ono kilkanaście alkaloidów, wśród nich morfi nę, kodeinę 
i papawerynę

Morfi na najpopularniejsza pochodna opiatowa, stosowana nadal w me-
dycynie, głównie jako środek przeciwbólowy

Heroina produkt półsyntetyczny (diacetylowa pochodna morfi ny); 
w organizmie przekształca się do postaci morfi ny; pod wzglę-
dem farmakologicznym jest podobna do morfi ny, tylko bardziej 
od niej aktywna; łatwiej rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego  
szybciej przenika barierę krew-mózg; czas jej działania jest 
nieco krótszy niż morfi ny

Metadon lek (syntetyczna postać heroiny) stosowany w leczeniu odwy-
kowym narkomanów opioidowych; pod względem farmakolo-
gicznym podobny do morfi ny, ale posiada dłuższy czas działa-
nia, a objawy abstynencji przebiegają mniej drastycznie

Liczba zabronionych (bądź 
medycznie reglamentowa-

nych) substancji  o działaniu 
odurzającym rośnie naj-

szybciej spośród wszystkich 
narkotyków.
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W praktyce medycznej (w Polsce bardzo rzadko) spotyka się tak-
że narkomanów zażywających tzw. brown sugar – inaczej brunatną 
heroinę, o niższym stopniu czystości od pozostałych opiatów.

• Wpływ opiatów na organizm człowieka
Opiaty są bardzo silnymi środkami uzależniającymi;  następuje 

ono często już po przyjęciu pierwszej dawki. 
 Mózg wytwarza naturalne endogenne substancje opiatopodob-

ne, zwane endorfi nami i enkefalinami. Kontrolują one występo-
wanie nudności i wymiotów, regulują odczuwanie bólu, wydziela-
nie niektórych hormonów. Mają także wpływ na funkcjonowanie 
ośrodka oddechowego. Substancje opiatowe działają jako antagoni-
ści receptorów opiatowych, zlokalizowanych w wielu strukturach 
mózgu i poza nim, np. w przewodzie pokarmowym. Działanie opio-
idów  zależy od zawartości aktywnych składników opium w danym 
produkcie oraz sposobu użycia. 

Bezpośrednie skutki użycia
Pierwsze dawki morfi ny i heroiny  u wielu osób wywołują nudno-

ści i wymioty. Przy dalszym przyjmowaniu efekt ten często zanika28. 
Charakterystycznym, natychmiastowym objawem po  iniekcji dożyl-
nej lub wdychaniu heroiny jest tzw. spazm euforyczny – kop trwający 
około 60 sekund. Po tym następuje faza odlotu, kiedy osoba pogrąża 
się w letargu i w zasadzie nie reaguje na bodźce zewnętrzne. W tej 
fazie osoba znajdująca się pod wpływem narkotyku jest „oderwana” 
od rzeczywistości, ma ograniczone potrzeby jedzenia, popędu płcio-
wego i innych potrzeb fi zycznych. Dominuje u niej uczucie odpręże-
nia i euforii, a rekcjom somatycznym towarzyszą wizje. Stan ten może 
trwać od czterech do sześciu godzin.  U osób uzależnionych następuje 
faza negatywna, która jest przejawem uzależnienia fi zycznego organi-
zmu. Niewielkie dawki wywołują pewien stan odprężenia i mogą nie 
powodować wyraźnych zmian w zachowaniu. Przy wyższych dawkach 
dominuje spowolnienie ruchów, mowy oraz senność. Szczególnie cha-
rakterystycznym objawem jest zwężenie źrenic. Następuje zaburzenie 
oddychania, zakłócenie rytmu pracy serca oraz wzrost temperatury 
ciała. Opiaty działają hamująco na centralny układ nerwowy

Długotrwałe przyjmowanie
Używanie opiatów powoduje silne wyniszczenie psychiczne i fi -

zyczne organizmu:  obniżoną aktywność funkcji życiowych z brakiem 

28  R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, t. 1, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 591–592. 
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jakichkolwiek zainteresowań. Po dłuższym okresie używania docho-
dzi do zaburzenia pracy układu oddechowego i wydalniczego. Czę-
stymi objawami są: uszkodzenie narządów miąższowych, zaparcia, 
zaburzenia menstruacji, zaawansowana próchnica zębów, zapalenie 
skóry. Ponieważ opiaty przyjmowane są najczęściej metodą iniekcji, 
z powodu stosowania niesterylnych igieł i strzykawek, dochodzi do 
zakażenia krwi bakteriami i wirusami,  wywołującymi  stany zapalne 
różnych narządów.  Przyjmowanie opiatów bardzo szybko prowadzi 
do rozwoju zależności fi zycznej i psychicznej. Charakterystycznym 
objawem jest wzrost tolerancji organizmu na ich działanie. Uznaje 
się, że opiatowcy to grupa podwyższonego ryzyka zakażeniem HIV.

Zespół abstynencyjny
Nagłe przerwanie systematycznego przyjmo-

wania opiatów prowadzi do zespołu abstynencyj-
nego, który rozwija się w ciągu 8–12 godzin po 
wzięciu ostatniej dawki, w 3–4 dobie osiąga szczyt, 
po czym dolegliwości stopniowo ustępują29. Rodzaj 
i nasilenie tych reakcji zależą od wielu czynników: 
ilości środka i częstotliwości jego używania  oraz 
od dotychczasowego stanu zdrowia.  Charakte-
rystyczne są zmiany nastroju – od przygnębienia 
i apatii do napadów złości. Osoba z zespołem abs-
tynencyjnym odmawia jedzenia i picia, co – przy 
trwających wymiotach, poceniu się – powoduje od-

wodnienie organizmu; u  niektórych osób może dojść do zapaści ser-
cowo-naczyniowej i śmierci. Czasami, na tym etapie, mogą pojawić się 
halucynacje, majaczenia i zachowania maniakalne.

Ostre zatrucie
Może nastąpić w wyniku przyjęcia przez nar-

komana dawki heroiny o wyższej niż zwykle czy-
stości lub wagowo większej ilości. Po dłuższym 
odstawieniu opiatów znacznie zmniejsza się tole-
rancja organizmu na te substancje, co może być 
również przyczyną zatrucia po ponownym przy-
jęciu. Przedawkowanie środków opiatowych po-
woduje zwężenie źrenic, bezdech czasowy lub 
zatrzymanie oddechu, hipotonię, śpiączkę. 

29  Por. K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne i zacho-
wania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnej, Towarzystwo 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Warszawa 1995.

Objawy zespołu abstynen-
cyjnego przypominają silną 

grypę – występują obfi te 
poty, tzw. gęsia skórka, łza-
wienie oczu, wysięk z nosa, 

kichanie, nudności, wymioty, 
bóle brzucha, biegunka, dole-
gliwości bólowe – zwłaszcza 

kończyn dolnych i pleców, 
zaburzenia snu.

Opiaty zalicza się do naj-
szybciej uzależniających 

narkotyków. Prowadzą do 
silnej degradacji psychicznej 

i fi zycznej. Cechą charakte-
rystyczną jest brak tolerancji 

– następuje szybkie zwięk-
szanie dawek.
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Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu doustnym, u pacjenta przytomnego, należy sprowo-

kować wymioty przez drażnienie tylnej ściany gardła. Osobom do-
rosłym należy podać do wypicia 300–500 ml wody, a dzieciom – po 
5 ml/kg ciężaru ciała.

6.1.2. Kanabinole

Uzyskuje się je z konopi indyjskich. Zawierają liczne pochod-
ne zwane kanabinoidami. Związek najbardziej aktywny i występu-
jący w największych ilościach to: delta 9 – tetrahydrokannabinol 
(THC)30, który jest głównym czynnikiem psychotropowym. Do naj-
częściej spotykanych przetworów konopi indyjskich należą31:
• marihuana – która jest mieszaniną wysuszonych liści  i kwiato-

stanów żeńskich. W zależności od pochodzenia zawiera najczę-
ściej od 2 do 4% THC32. Odmiany modyfi kowane mogą zawierać 
do 30% THC;

• haszysz – jest to żywica z kwiatostanów żeńskich. Zawiera więk-
sze stężenie THC niż marihuana, w granicach 15–30%;

• olej haszyszowy – może zawierać nawet do 70% THC.

Działanie na organizm człowieka
Doznania wynikające z przyjęcia THC zależą, w dużym stopniu, 

od cech osobniczych, wielkości dawki, drogi przyjęcia, stanu emo-
cjonalnego. W wielu badaniach naukowych dowiedziono indywi-
dualnego oddziaływania kanabinoli na człowieka. THC wiąże się 
ze specyfi cznymi receptorami kanabinoidowymi znajdującymi się, 
w większości, w ośrodkowym układzie nerwowym. Odkryto rów-
nież receptory obwodowe, zlokalizowane głównie w układzie limfa-
tycznym33. Rozmieszczenie w mózgu receptorów odpowiada działa-
niu farmakologicznemu marihuany. Niektóre z nich przedstawiono 
poniżej34:

30  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, red. M. Wie-
losz, Wydawnictwo „Czelej”,  Lublin 2001, s. 625.

31  H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne, Zakład Wydawniczo-Han-
dlowy  Materiałów Szkolno-Oświatowych „Wiem Wszystko”, Koszalin 1998, s. 6.

32  A. Latka, W. Gąsiorowski, Narkotyki – podstawowe rodzaje i opisy, Biuro 
ds. Narkomanii, Warszawa 1997.

33  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 625–627. 
34  R.I. Lopez, Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie, Wydawnic-

two Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 320–326.
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Struktura ośrodkowego układu ner-
wowego:

Zaburzona czynność:

hipokamp upośledzenie pamięci 
(głównie krótkotrwałej)

móżdżek – istota czarna istota czarna – zaburzenia moto-
ryczne

mezolimbiczna droga
dopaminergiczna

nagroda  

kora mózgowa zaburzenia wyższych procesów
myślowych

podwzgórze zaburzona termoregulacja

 
Bezpośrednie skutki użycia

Działanie preparatów z konopi rozpoczyna się kilka minut po 
zapaleniu „skręta” i po 30–60 minutach po podaniu doustnym. 
W przypadku palenia zmieniony stan psychiczny może trwać do 
4 godzin, a po spożyciu doustnym – od 5 do 12 godzin. Działanie 
THC na organizm przebiega w kilku fazach, między którymi wystę-
pują okresy uspokojenia i „wyciszenia psychicznego”35:
• faza dobrego samopoczucia i euforii połączona z wielomówno-
ścią (gadatliwością);

• faza nadwrażliwości zmysłowej, zwłaszcza słuchu i wzroku, 
z zaburzeniami poczucia czasu i przestrzeni, niekiedy napadami 
ostrego lęku;

• faza ekstatyczna;
• faza snu i przebudzenia. 

Powyższe fazy czasem nie są w pełni odczuwane. 
Przy większych dawkach mogą wystąpić zaburzenia 
postrzegania czasu przeszłego, teraźniejszego i przy-
szłego. Niekiedy wystąpić mogą tzw. pseudohalucy-
nacje wzrokowe: światła, fi gury geometryczne, z za-
chowanym krytycyzmem, że nie jest to realne. Duże 
dawki mogą spowodować dezorientację, paniczny 
lęk, halucynacje i urojenia. Psychicznym objawom 
działania THC towarzyszy często przekrwienie spo-
jówek, wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami 
ataki kaszlu, zaburzenia koordynacji ruchowej, gor-
sza ogólna sprawność psychofi zyczna, bóle i zawroty 
głowy.

35  K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne i zachowania, 
s. 13–17.

Jednym z poważniejszych 
problemów rozwoju nar-
komanii w Polsce jest de-
stygmatyzacja marihuany. 

Tymczasem marihuana jest 
substancją silnie uzależnia-
jącą psychicznie. Wykazuje 

także wyraźny wpływ na 
powstawanie zaburzeń, np. 
widzenia. Jest również naj-
krótszą drogą do tzw. twar-

dych narkotyków. 
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Długotrwałe przyjmowanie
Używanie marihuany przez dłuższy czas powoduje zaleganie 

THC w komórkach tłuszczowych wątroby, mózgu i organów płcio-
wych. Nagromadzony w ten sposób czynnik aktywny narkotyku 
negatywnie wpływa na rozwój fi zyczny i psychiczny człowieka36. 
Ponadto, w niektórych przypadkach, prowadzi do zaburzeń psy-
chotycznych. Pewne z tych zaburzeń mają postać ostrej psychozy 
majaczeniowej, z silnym lękiem i halucynacjami. Lekarze wska-
zują również, że marihuana może być czynnikiem wyzwalającym,  
u osób do tego predysponowanych, psychozę schizofreniczną i de-
presyjną37.   

Zespół abstynencyjny
Zależność fi zyczna jest słaba; do najczęstszych objawów należą: 

trudności w zasypianiu, drażliwość, zaburzenia snu, lęk i spadek 
łaknienia. 

Ostre zatrucie
Do somatycznych objawów zatrucia należą omamy słuchowe 

i wzrokowe, przyspieszenie myślenia, aż do gonitwy myśli, deper-
sonalizacja, marzenia senne przeżywane na jawie. 

Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu doustnym, u pacjenta przytomnego, należy sprowo-

kować wymioty przez drażnienie tylnej ściany gardła. Osobom do-
rosłym należy podać do wypicia 300–500 ml wody, a dzieciom – po 
5 ml/kg ciężaru ciała.

6.1.3. Barbiturany i benzodiazepiny

Działanie na organizm człowieka
Benzodiazepiny i barbiturany są wykorzystywane jako leki na 

bezsenność i złe stany psychiczne – wydawane wyłącznie na zale-
cenie lekarza. Barbiturany  działają uspokajająco, natomiast ben-
zodiazepiny – przeciwlękowo, antydepresyjnie, uspokajająco i na-
sennie. 

  

36  K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, WSiP, 
Warszawa 2003, s. 31–32.

37  B. Wolniewicz-Grzelak, B. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Substancje 
uzależniające. Czym są i jak działają?, Program zapobiegania narkomanii „Od-
lot”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1996, s. 79–82. 
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Bezpośrednie skutki użycia
 Dawki terapeutyczne dają uczucie odpręże-

nia, uspokojenia, zobojętnienia, czasem senności. 
Po większych dawkach występuje pogorszenie 
pamięci, zdolności myślenia, otępienie, zawroty 
głowy i wahania nastroju. Z kolei duże dawki po-
wodują senność, lęk, przygnębienie, upośledzenie 
funkcji ruchowych, niewielki spadek ciśnienia 
krwi, zwolnienie tętna, silne zwężenie źrenic.   

Długotrwałe przyjmowanie
Efekty: zaburzenia pamięci, spadek zaintereso-

wań i ogólnej sprawności intelektualnej.  Po przyję-
ciu barbituranów objawy są silniejsze niż po benzo-
diazepinach. Wieloletnie ich przyjmowanie w daw-
kach nieterapeutycznych prowadzi do zaburzeń 
neurologicznych, hormonalnych, układu krążenia 
i oddechowego, łącznie z zespołem otępienia. 

Po przyjęciu większych dawek – zarówno 
barbituranów, jak i benzodiazepin – często dochodzi do przedaw-
kowania, ponieważ osoby nie pamiętają, że połknęły już tabletkę 
i potrafi ą czynić to kilkakrotnie. Po długotrwałym używaniu  ob-
jawy charakteryzują się: zaburzeniem toku myślenia, trudnością 
zapamiętywania, zaburzeniem orientacji i świadomości, mowa jest 
niewyraźna. Wskutek przewlekłego przyjmowania barbituranów 
i  benzodiazepin – nawet w dawkach farmaceutycznych – dochodzi 
do uzależnienia fi zycznego i psychicznego. 

Zespół abstynencyjny
Dolegliwości pojawiają się w okresie 1–10 dni po ostatniej daw-

ce barbituranów;  najczęstsze objawy to: lęk, kurcze mięśniowe, 
zawroty głowy, napady drgawkowe, może wystąpić bezsenność, 
niepokój, wzrost temperatury ciała. Zespół abstynencyjny po od-
stawieniu benzodiazepin ma lżejszy przebieg; jego  główne cechy 
to: zaburzenia pamięci, koncentracji, drżenia mięśniowe, nadwraż-
liwość na hałas; odczuwa się także mrowienie, palenie skóry, zabu-
rzenia snu, bezsenność, koszmary senne. 

Osobę uzależnioną ogarnia niepokój, stałe zmęczenie, bezsen-
ność oraz znaczne osłabienie siły mięśniowej. Nagłemu zaprzesta-
niu przyjmowania barbituranów towarzyszy zmienność nastrojów, 
nadwrażliwość na światło i dźwięki, utrata łaknienia, spadek cięża-
ru ciała, bezsenność oraz drżenie mięśniowe.

Oddziaływanie dużych dawek 
na centralny układ nerwowy 

powoduje zaburzenia rów-
nowagi, dezorientację, zabu-
rzenie mowy i senność. Może 
wystąpić śpiączka oraz pora-
żenie ośrodka oddechowego 
i naczyniowo-ruchowego ze 
znacznym obniżeniem tem-

peratury ciała. Silnie działają 
na układ krążenia: zwalniają 

czynność serca, powodują 
spadek ciśnienia krwi oraz 
wstrząs. Po przebudzeniu 

często obserwuje się pobu-
dzenie, drgawki, delirium, 

a także ostrą psychozę.
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Ostre zatrucia
Przedawkowanie daje następujące objawy: płytki oddech, spa-

dek ciśnienia krwi, a nawet śpiączkę. Śmierć przychodzi w wyniku 
zatrzymania oddechu. Przy ostrych zatruciach charakterystyczne 
jest działanie na centralny układ nerwowy.

Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu doustnym, u pacjenta przytomnego, należy spro-

wokować wymioty przez drażnienie tylnej ściany gardła. Osobom 
dorosłym można podać do wypicia 300–500 ml wody, a dzieciom 
– po 5 ml/kg ciężaru ciała. Pacjentów nieprzytomnych ułożyć 
w pozycji bocznej ustalonej (kończyna na podłożu zgięta w ko-
lanie, kończyna górna przeciwstawna podłożona pod głowę). Nie 
wolno podawać tym osobom płynów do picia ani  prowokować 
wymiotów.

6.2.  Środki działające pobudzająco na ośrodkowy 
układ nerwowy

6.2.1. Amfetamina

Amfetamina i jej pochodne – metamfetaminy 
i fenmetrazyny – to substancje pochodzenia syn-
tetycznego o silnym działaniu pobudzającym. 
Należą one do najczęściej używanych narkoty-
ków syntetycznych. Czynnikiem sprzyjającym 
rozpowszechnianiu amfetaminy jest jej niele-
galna produkcja w Polsce oraz przemyt, głównie 
z kierunku wschodniego. Pod nazwą „amfetami-
na” sprzedaje się środki zawierające mieszaninę 
różnych substancji chemicznych.

Działanie na organizm człowieka
Efektywność amfetaminy jest związana, przede wszystkim, 

z uwalnianiem amin katecholowych, szczególnie norepinerfi ny i do-
paminy, które działają pobudzająco na układ nerwowy, powodując 
wzrost aktywności motorycznej, euforię, podniecenie, a przy dłu-
gim stosowaniu – zachowania stereotypowe i psychozy38. 

38  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 602.

Długotrwałe przyjmowanie 
amfetaminy wywołuje zabu-
rzenie pracy wielu narządów 
i układów. Dochodzi do  
nadciśnienia, uszkodzenia 
mięśnia sercowego, zaburze-
nia rytmu pracy serca, a także 
uszkodzenia komórek nerwo-
wych i naczyń mózgowych.
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Bezpośrednie skutki użycia
Amfetamina daje poczucie zwiększonej wytrzymałości, mocy, 

dużej energii, pewności siebie. Pojawia się euforia, która – po pew-
nym czasie – przechodzi w stan niepokoju i przygnębienia. Efekt po-
budzenia może trwać 2–4 godziny, ale nierzadko sięga 10–12 godzin.  
Małe dawki wzmagają aktywność umysłową i zdolność do wysiłku 
fi zycznego. Wywołują przy tym zawroty głowy, suchość w ustach, 
rozszerzenie źrenic, przyspieszoną pracę serca, wzrost ciśnienia 
krwi, obfi tsze wydalanie moczu. Większe dawki  powodują ogólne 
pobudzenie i pogarszają sprawność psychoruchową; mogą pojawić 
się bóle w klatce piersiowej, pocenie się, wysoka gorączka, a także 
zaburzenia pracy serca, majaczenie i drgawki. U dzieci i młodzieży, 
przyjmujących amfetaminę w trakcie zabaw, obserwuje się zmniej-
szone zapotrzebowanie na picie i jedzenie. Przy wysokiej aktyw-
ności ruchowej, zwłaszcza poceniu się – może to  doprowadzić do 
odwodnienia organizmu.

 
Długotrwałe przyjmowanie
Używanie amfetaminy prowadzi do silnego uzależnienia psy-

chicznego, którego następstwem jest poświęcanie coraz więcej 
czasu (i pieniędzy) na jej zdobycie.  Nie ma objawów uzależnienia 
fi zycznego, takiego jak w przypadku przyjmowania opiatów. Jednak 
istniej możliwość wystąpienia uzależnienia fi zycznego. U części 
osób może rozwinąć się tolerancja na działanie euforyczne. Wzra-
sta również częstość i zmienia się sposób przyjmowania środka. 

Osoby uzależnione mogą przyjmować narkotyk kilkakrotnie 
w ciągu dnia  lub kilku kolejnych dni. Prowadzić to może do przedaw-
kowania i ostrego zatrucia.  U osób uzależnionych obserwuje się 
występowanie zaburzeń snu, pobudzenie, spadek  łaknienia, zmiany 
nastroju, drażliwość, euforię i agresywność. Amfetamina przyjmo-
wana w większych dawkach wywołuje zachowania stereotypowe, 
które polegają na powtarzaniu tych samych czynności. Im większa 
dawka, tym większe jest nasilenie takich zachowań. Używanie du-
żych dawek, szczególnie drogą iniekcji, prowadzić może do schi-
zofrenopodobnej psychozy paranoidalnej, której towarzyszyć mogą 
takie objawy, jak: rozkojarzenia, urojenia i omamy39. Duża liczba 
osób regularnie przyjmujących amfetaminę doświadcza napadów 
depresji, paniki, paranoi i lęku;  pojawiają się halucynacje słucho-
we i urojenia. U osób aktywnych zawodowo oraz uczniów i studen-

39  M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia. Modele kliniczne 
i techniki terapeutyczne dla terapeutów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Sopot 2005, s. 38.
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tów przyjmujących amfetaminę zaobserwowano mechanizmy po-
łączeniowe – zamiennego używania amfetaminy i marihuany lub 
leków nasennych. Ma to związek z trudnościami w zasypianiu przy 
częstym używaniu amfetaminy.

 
Zespół abstynencyjny
 Po odstawieniu amfetaminy objawy występują po upływie ok. 12 

godzin; obserwuje się spowolnienie psychiczne, obniżenie nastroju, 
poczucie dyskomfortu, przedłużony sen (trwający nawet od  kilku-
nastu godzin do kilku dni), wzmożone łaknienie, obniżenie napięcia 
mięśniowego.  

Ostre zatrucia
W takim przypadku dochodzi do: znacznego pobudzenia rucho-

wego, euforii, przyspieszonego toku myślenia, wielomówności, 
majaczenia i uczucia lęku; objawy fi zyczne to:  bóle wieńcowe, za-
burzenie rytmu serca, wysokie ciśnienie, biegunka, mdłości, wy-
mioty, dreszcze, poty, gorączka, szerokie źrenice i suche śluzówki.  
Przedawkowanie może doprowadzić do nagłego zgonu – najczęściej 
z powodu krwotoku lub zatoru naczyń mózgowych, ostrej niewydol-
ności krążenia i bardzo wysokiej temperatury ciała.    

Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu doustnym, u pacjenta przytomnego, należy sprowo-

kować wymioty przez drażnienie tylnej ściany gardła. W przypadku 
stwierdzenia zażycia takiego narkotyku, należy wezwać lekarza.

6.2.2. Kokaina

Kokaina jest alkaloidem  uzyskiwanym z li-
ści krzewu koki andyjskiej, którą  uprawia się 
w górzystych rejonach środkowej części Ame-
ryki Południowej (głównie na terenie Boliwii 
i Peru).

Działanie na organizm człowieka
Kokaina  wiąże się z transporterami dopa-

miny, noradrenaliny i serotoniny40. Hamuje wy-
chwyt amin katecholowych przez zakończenia 
nerwowe, głównie dopaminy. Działanie kokainy 
przypomina działanie amfetaminy, z tym że krót-

40  Tamże.

Przy długotrwałym używaniu 
kokainy dochodzi do impo-
tencji u mężczyzn i oziębłości 
seksualnej u kobiet. Prze-
wlekłemu używaniu kokainy 
często towarzyszą ostre psy-
chotyczne objawy zatrucia, 
przerażające omamy słucho-
we, wzrokowe i dotykowe.
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szy jest jej czas działania i w mniejszym stopniu powoduje zacho-
wania stereotypowe, omamy i halucynacje. 

  
Bezpośrednie skutki użycia
Kokaina wywołuje uczucie euforii, które – po dawce jednorazo-

wej – trwa: 
a) od kilku sekund do kilku minut w przypadku palenia (crack);  
b) do kilkudziesięciu minut po podaniu dożylnym41; 
c) do 60 minut  po wciągnięciu  przez nos (snifowanie). Przy 

dawce umiarkowanej występują objawy przyspieszonego wykony-
wania zadań fi zycznych i intelektualnych, brak potrzeby snu, pobu-
dzenie seksualne, zmniejszenie lęku społecznego, wzrost ciśnienia 
krwi, przyspieszenie oddechu, początkowo zwolnienie, a następnie 
przyspieszenie akcji serca. Większe dawki powodują: drżenie mię-
śniowe, lęk, stereotypie ruchowe, wzrost temperatury ciała, bla-
dość, rozszerzone źrenice.

Długotrwałe przyjmowanie
Prowadzi szybko do powstania silnego uzależnienia psychiczne-

go, szczególnie u osób palących „crack” (w ciągu kilku tygodni). 
Nadużywanie kokainy powoduje zaburzenia rytmu pracy serca, 
nagłe zmiany ciśnienia krwi, zakrzepy w naczyniach wieńcowych 
i mózgowych42. Następstwem tego może być uszkodzenie mięśnia 
sercowego i – w konsekwencji – niewydolność serca. Wylewy krwi 
do mózgu i zawały występują już u młodych   kokainistów. 

Kokaina jest przeważnie przyjmowana kilkudniowymi ciągami, 
wielokrotnie podczas każdego  dnia. Między kolejnymi dawkami 
może dochodzić do pogorszenia nastroju, pojawienia się myśli sa-
mobójczych, drażliwości i zachowań  agresywnych.

Zespół abstynencyjny
Kokaina wywołuje silne uzależnienie psychiczne. Badania potwier-

dziły, że ludzie, którzy  przez dłuższy czas przyjmowali kokainę – po jej 
odstawieniu doznają, przejściowo, objawów depresji43. Do symptomów 
kokainowego zespołu odstawienia zalicza się także:  zmęczenie, zabu-
rzenia snu, dziwaczne i nieprzyjemne marzenia senne. U niektórych 
osób zauważono wzrost tolerancji  na tę substancję.

41   K. Chmielewska, H. Baran-Furga, Zaburzenia psychiczne i zachowa-
nia, s. 28.

42  H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 603.
43  R.C. Garson, R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zabu-

rzeń, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 595.
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Ostre zatrucia
Objawy występują w ciągu kilkudziesięciu minut po przyjęciu 

zbyt dużej dawki; najczęściej są  to: silny lęk, urojenia, omamy, 
pobudzenie ruchowe i zaburzenia świadomości. Po przedawko-
waniu śmierć następuje bardzo szybko. Wielkość zabójczej dawki 
jest trudna do ustalenia. Do zgonów dochodzi również  w wyniku 
awantur i bójek,  prowokowanych często przez osoby pod wpływem 
kokainy, oraz w następstwie prób samobójczych, podejmowanych  
w stanach psychozy powstałej  wskutek intoksykacji.

Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu doustnym, u pacjenta przytomnego, należy sprowo-

kować wymioty przez drażnienie tylnej ściany gardła. Należy zacho-
wać szczególną ostrożność, ze względu na szybkie działanie kokainy 
i możliwość wystąpienia bezdechu. Natychmiast wezwać lekarza.

6.3. Środki halucynogenne 

6.3.1. LSD, meskalina, psylocybina 

Doznania psychiczne, wygląd i zachowanie oraz sprawność psy-
choruchowa po przyjęciu LSD, meskaliny i psylocybiny nie różnią 
się znacznie od siebie, dlatego będą opisane  wspólnie. Jednak dzia-
łanie LSD jest w tej grupie najsilniejsze. 
• LSD (dwuetyloamid kwasu lizergowego) – jest środkiem półsyn-

tetycznym otrzymanym ze sporyszu; 
• meskalina – zawarta jest w meksykańskim kaktusie peyotl; wy-

twarza  się ją  także syntetycznie;
• psylocybina – znajduje się w różnych gatunkach grzybów.

Działanie na organizm człowieka 
Związki te, mimo odmiennej budowy i składu chemicznego,  

mają identyczne działanie na przekazywanie serotoninergiczne 
w mózgu44.

Bezpośrednie skutki użycia
Doznania zaczynają się pojawiać po około godzinie i stopniowo 

ustępują po 6–8 godzinach. Działanie jest ściśle uzależnione od oso-

44  S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnienia, zażywanie, nad-
używanie, Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „Ka-
ran”, Warszawa  2000, s. 329.
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bowości, stanu psychicznego osoby biorącej oraz 
otoczenia, w którym się ona znajduje.  Główne 
efekty użycia tych substancji polegają na od-
działywaniu  na percepcję: odbierane obrazy 
i dźwięki stają się zniekształcone i fantastyczne; 

występują halucynacje wzrokowe, słuchowe, czuciowe lub zapacho-
we; pojawia się wrażenie depersonalizacji i oderwania. Często ma 
miejsce zjawisko synkinezji, które polega na pomieszaniu wrażeń, 
np. widzenie dźwięków, słyszenie barw; zmienia się poczucie czasu 
i przestrzeni; może dochodzić do nakładania się wspomnień z obec-
nymi spostrzeżeniami; występują urojenia na temat tego, co dzieje 
się wokół człowieka – mają one wiele cech wspólnych z ostrą schi-
zofrenią. Do głównych objawów somatycznych przyjmowania LSD 
należą: wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone bicie serca, drgawki, 
uczucie mrowienia, wymioty, osłabienie mięśniowe i wzrost tempe-
ratury ciała, rozszerzone źrenice.

   
Długotrwałe przyjmowanie
W ciągu tygodni, miesięcy, a nawet roku po przyjęciu ostatniej 

„działki” substancji (zakończeniu jej przyjmowania) mogą wystąpić 
retrospektywne halucynacje – określane jako fl ashback. W trakcie 
ich trwania występują omamy wzrokowe, towarzyszą im napady 
lęku, zaburzenia percepcji czasu, rozpoznawania zapachów i od-
czuwania bodźców dotykowych. Wielokrotne używanie tego narko-
tyku może prowadzić do wystąpienia zespołu charakteryzującego 
się apatią, spadkiem zainteresowań i bezsennością. Niekiedy LSD 
wywołuje tzw. bad trips, w czasie których halucynacje przybierają 
groźny charakter i mogą im towarzyszyć paranoidalne złudzenia45. 
W trakcie ich trwania osoba może podejmować próby intensyw-
nych zachowań kompulsywnych, w tym o tak brzemiennych skut-
kach jak zabójstwa lub samobójstwa. 

Zespół abstynencyjny 
Nie obserwuje się występowania zespołu abstynencyjnego po za-

życiu omawianych tu substancji.

Ostre zatrucia 
Nie zanotowano toksycznych powikłań po przyjmowaniu LSD. 

Zdarzają się zatrucia spowodowane niektórymi grzybami halucy-
nogennymi.

45   H.P. Rang, M.M. Dale, J.H. Rittei, Farmakologia kliniczna, s. 603–604, 606.

LSD, podobnie jak THC, może 
być czynnikiem wywołującym 

„ukryte psychozy”.    
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 Pierwsza pomoc przedlekarska
Po spożyciu drogą doustną, u osoby przytomnej, należy sprowo-

kować wymioty oraz podać do wypicia 300–500 ml wody. Niekiedy 
należy zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywny (1g na 
1 kg ciała); wskazane  są również  środki przeczyszczające.

6.3.2. Ecstasy (MDMA)

Działanie na organizm człowieka 
Ecstasy jest narkotykiem syntetycznym, który wywołanymi 

efektami – w początkowym etapie – przypomina LSD, natomiast 
w drugiej fazie lub przy większych dawkach – środków pobudzają-
cych, głównie amfetaminy. Często tabletki pod tą nazwą zawierają 
domieszki innych związków, np. LSD  lub i kofeiny.  

Bezpośrednie skutki użycia
Najczęściej po 30 minutach od zażycia osoby doświadczają uczu-

cia silnego dobrostanu, trwającego do 2 godzin. Wyostrzają się 
bodźce dotykowe, przy zachowaniu świadomości. Po tym okresie 
następuje znaczne zmęczenie, które może utrzymywać się nawet 
przez kilka dni. Podobnie jak wszystkie pochodne amfetaminy, ec-
stasy podwyższa ciśnienie krwi i przyspiesza czynność serca, powo-
duje rozszerzenie źrenic.  

Długotrwałe przyjmowanie
Ecstasy jest szczególnie niebezpiecznym narkotykiem, którego 

działanie nie jest do końca poznane. Osoby używające tej substan-
cji osiągają gorsze wyniki w testach oceniających zapamiętywanie 
i kojarzenie. Częste przyjmowanie prowadzi do powstawania sta-
nów depresyjnych oraz trudnych do kontrolowania zachowań.

6.3.3. Substancje lotne i kleje

Substancje te zwane są często inhalantami. Znajdują się w pro-
duktach codziennego użytku, takich jak: kleje, alkohol metylowy, 
benzyna, farby, rozpuszczalniki, lakiery, aerozole. Najczęściej wy-
wołują halucynacje i omamy wzrokowe.

Działanie na organizm człowieka
Wpływają hamująco na układ nerwowy, oprócz tego wywołują 

specyfi czne objawy – w zależności od właściwości użytej substancji. 
Szybko przenikają do krwioobiegu, ale ich działanie jest krótkie; 
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czas trwania i siła efektów zależą od typu substancji oraz wieku 
osoby zażywającej.

Bezpośrednie skutki użycia
Substancje wziewne powodują uczucie odprężenia, przechodzą-

cego w senność46. Po nich pojawia się ból głowy, rozdrażnienie, 
uczucie zmęczenia. Mogą też wystąpić zawroty głowy, zaburzenia 
równowagi, a nawet omamy. Substancje lotne wywołują także po-
drażnienie błon śluzowych, kichanie, kaszel, katar lub krwawienie 
z nosa, zapalenie spojówek. Duże dawki powodują zaburzenia w od-
dychaniu i pracy serca oraz zmiany neurologiczne. Przy bardzo 
dużych dawkach może dojść do nieodwracalnych zmian w drogach 
oddechowych,  jak również do trwałych zmian w mózgu.

Długotrwałe przyjmowanie
U osób dłuższy czas odurzających się środkami wziewnymi pra-

wie wszystkie substancje lotne niszczą komórki nerwowe. Więk-
szość z nich osłabia funkcje poznawcze i utrzymanie równowagi. 
Ponadto odurzanie środkami wziewnymi prowadzi do uszkodzenia 
wielu narządów: wątroby, nerek, płuc i serca.  

Zespół abstynencyjny
Charakterystycznymi objawami są: przygnębienie, niepokój, 

drżenie mięśniowe, nudności, brak łaknienia i bóle brzucha.

Ostre zatrucia
Nawet po jednokrotnym przyjęciu dużej dawki środka wziewne-

go może nastąpić śmierć z powodu zatrzymania oddechu i pracy 
serca. W przypadku odurzania się z plastikową torbą na głowie lub 
przy użyciu okrycia (tzw. komin), może dojść do utraty przytomno-
ści,  w konsekwencji do omdlenia lub nawet uduszenia.

Pierwsza pomoc przedlekarska
Po ostrym zatruciu substancjami wziewnymi należy szybko usu-

nąć poszkodowanego ze skażonej atmosfery, np. z mieszkania na 
powietrze, ale nie wolno dopuścić do oziębienia ciała – przykryć 
kocem; szybko przewietrzyć pomieszczenie. U zatrutego rozluźnić 
wszystkie części ubrania. Po skażeniu skóry należy zdjąć odzież 
i zmyć ją wodą z mydłem. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, trzeba za-
stosować sztuczne oddychanie, a następnie ułożyć w pozycji bocznej 

46  B. Wolniewicz-Grzelak, B. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Substancje 
uzależniające. Czym są i jak działają?, s. 38–42.
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ustalonej, żeby chronić przed zachłyśnięciem wymiocinami. Osobie 
nieprzytomnej nie wolno podawać wody do picia ani prowokować 
u niej wymiotów. Po odzyskaniu przytomności zabronione jest picie 
zarówno mleka, jak i alkoholu oraz spożywanie tłuszczów.

6.3.4. Inne rośliny halucynogenne

Podczas obserwacji zjawiska narkomanii zauważono w ostatnich 
latach wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży niektórymi toksycz-
nymi roślinami. Jedną z nich jest pokrzyk wilcza jagoda. Ponieważ sto-
sowanie tych roślin nie ma jeszcze powszechnego charakteru, opisuje-
my je w skrótowej formie. Wszystkie części rośliny są trujące – najbar-
dziej korzeń i owoce, następnie liście, najmniej toksyczne są kwiaty. 

Działanie na organizm człowieka
Działanie ośrodkowe, pobudzające dotyczy mózgowia, między-

mózgowia i rdzenia przedłużonego. U osób przyjmujących owoce 
pokrzyku dochodzi najpierw do  pobudzenia psychomotorycznego, 
nawet wesołości, gonitwy myśli, chęci mówienia, śmiechu i ruchu 
(np.  do tańca), następnie do dalszego wzrostu pobudzenia, stanów 
„splątania” z zaburzeniem zmysłów – wywołujących halucynacje 
wzrokowe i  omamy słuchowe, połączone z silnym uleganiem suge-
stii. Dlatego rośliny zawierające alkaloidy tropanowe były, i nadal 
są, używane jako środki halucynogenne. 

Po większych dawkach następują ciężkie i ostre zaburzenia 
umysłowe, tzw. psychoza objawowa – z silnymi napadami sza-
łu, wzrastającymi aż do wściekłości oraz drgawkami klonicznymi 
(podobnymi do epileptycznych). Ponadto pojawiają się inne skutki 
pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego: przyspieszenie i po-
głębienie oddechu, podwyższenie temperatury ciała (podrażnienie 
ośrodka współczulnego regulacji ciepła), intensywne zaczerwienie-
nie skóry (pobudzenie ośrodka naczyniorozszerzającego). Ośrodko-
we pobudzenie przechodzi następnie w porażenie – tym szybciej, im 
większa była dawka alkaloidu; zamiast objawów pobudzenia, które 
stopniowo ustępują, pojawia się uspokojenie, rozluźnienie, narasta-
jąca senność, w końcu – po dawkach śmiertelnych – przy spadku 
temperatury ciała i zapaści w śpiączkę, dochodzi do zgonu wskutek 
porażenia ośrodkowego układu oddechowego.

Zatrucia
W praktyce, z punktu widzenia klinicznego, ogół tych przypad-

ków należy traktować jako zatrucia atropiną. Hioscyjamina i atro-
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pina działają – w zasadzie – jednakowo, w sposób dwukierunkowy: 
1) ośrodkowo-pobudzający (po względnie dużych dawkach); 2) ob-
wodowo-porażający (już po małych ilościach).

Zatrucia owocami pokrzyku są najczęściej notowanymi przypad-
kami w statystykach zatruć roślinami u dzieci. Zdarzają się nawet, 
pomyłkowo,  u ludzi dorosłych, którzy zjadają owoce pokrzyku (czar-
ne, wielkości czereśni, soczyste, o smaku słodkawo-mdłym), biorąc 
je właśnie za czereśnie. O wiele częstsze są zatrucia jatrogenne le-
kami zawierającymi alkaloidy tropanowe, a zwłaszcza wytwarzany-
mi przez znachorów różnymi „herbatkami ziołowymi” lub „lekami 
przeciwrakowymi”, z dodatkiem np. nasion lub korzeni pokrzyku. 
Zatrucia lekami legalnymi zdarzają się z powodu przedawkowania, 
omyłkowej zamiany leku lub  niewłaściwego sposobu podania. 

Działanie obwodowe porażające występuje już po małych daw-
kach, zanim pojawią się efekty pobudzenia ośrodkowego. Przebiega 
w sposób specyfi czny i dotyczy wszystkich, reagujących choliner-
gicznie, zakończeń nerwowych. Pojawiają się najważniejsze dia-
gnostycznie objawy działania ośrodkowego hioscyjaminy lub atro-
piny: rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródocznego, za-
burzenia akomodacji (niemożność widzenia z bliska), upośledzenie 
(aż do zahamowania) wydzielania gruczołów łzowych, ślinowych, 
śluzowych nosa, gardła, krtani, oskrzeli, żołądka oraz gruczołów 
mlecznych, a szczególnie potowych. Następuje zwiotczenie (rozsze-
rzenie) oskrzeli, unieruchomienie przewodu pokarmowego (spadek 
napięcia, spazmoliza, zmniejszenie lub ustanie perystaltyki) i in-
nych narządów zawierających mięśnie gładkie (dróg żółciowych, 
moczowych, pęcherza, macicy), zniesienie wydzielania gruczołów 
związanych z przewodem pokarmowym (szczególnie pęcherzyka 
żółciowego i zewnętrznego wydzielania trzustki). Silne przyspiesze-
nie i nasilenie czynności serca (przez porażenia nervus vagus) wraz 
z zahamowaniem czynności depresora doprowadzają do znacznego 
(do 100%) wzrostu ciśnienia krwi i zwiększenia objętości minutowej 
serca (około 20% po 1 mg atropiny); w tym stanie tętno jest silne 
i „twarde”. W końcowym stadium zatrucia hioscyjaminą lub atropi-
ną tętno jest szybkie, nieregularne i słabe. 

Ostre zatrucia
 Charakterystyczny jest stan silnego pobudzenia i halucynacji 

euforycznych – aż do wystąpienia napadów szału i wściekłości połą-
czonych z nie rozpoznawaniem otoczenia (jak w psychozach mania-
kalnych);  drżenia lub  drgawki kloniczne (jak epileptyczne); poza 
tym zawroty głowy, nudności, ewentualnie wymioty (mogą wystą-
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pić na początku zatrucia jagodami pokrzyku; przy zatruciach czy-
stą atropiną brak wymiotów). Działanie substancji  skutkuje także 
silnym przyspieszeniem i pogłębieniem oddechu, mocnymi ude-
rzeniami serca i tętna – szczególnie intensywne pulsowanie tętnic 
szyjnych, częstoskurcz zatokowy. Następuje również wzrost ciśnie-
nia krwi przy tętnie „twardym”, krótkim. Maksymalne rozszerzenie 
źrenic powoduje uczucie oślepienia i światłowstręt; oczy są błysz-
czące. Długo utrzymuje się zaburzenie wzroku: niedokładne widze-
nie z bliska, widzenie podwójne, niedowidzenie, widzenie w jednej 
barwie, pomniejszony obraz przedmiotów; w ciężkich przypadkach 
całkowite zahamowanie zdolności widzenia. Występują zaburzenia 
mowy – aż do niemożności mówienia. Szkarłatnoczerwona, sucha 
i gorąca skóra (niekiedy z rozlaną, punktową wysypką, zwłaszcza 
na twarzy, szyi i klatce piersiowej), silnie podwyższona temperatu-
ra ciała (do 41°C). Wysuszenie błony śluzowej jamy ustnej, przeły-
ku i krtani (bezgłos), pragnienie – przy tym obawa przed wodą ze 
względu na trudności w przełykaniu. Stopniowo przychodzi (często 
przy krótkotrwałych nawrotach stanów pobudzenia i drgawek) utra-
ta przytomności, wyczerpanie i, podobny do narkozy, głęboki sen. 
W tym stanie zaczerwienienie twarzy przechodzi w sinicę (wskutek 
postępującego uszkodzenia układu oddechowego), a temperatura 
ciała spada poniżej normy. Zdarza się, że stadium porażenia powoli 
się cofa i powoli dochodzi do wyzdrowienia. Jeśli jednak postępują 
porażenia i kłopoty z oddychaniem, dochodzi do zgonu w śpiączce, 
z powodu ośrodkowego porażenia układu oddechowego. 

Pierwsza pomoc przedlekarska  
Po spożyciu drogą doustną, u pacjenta przytomnego, pierwsza 

pomoc polega na prowokowaniu wymiotów przez mechaniczne 
drażnienie tylniej ściany gardła. Do wypicia należy podać osobom 
dorosłym 300–500 ml wody. Pomoc lekarska polega na płukaniu żo-
łądka. Po płukaniu należy podać węgiel aktywny (1 g na kg cięża-
ru ciała) oraz środek przeczyszczający. Konieczna jest intensywna 
terapia zachowawcza i  wykonanie badań laboratoryjnych,  takich 
jak: równowaga kwasowo-zasadowa, elektrolity, EKG, a w analizie 
moczu – ustalenie obecności atropiny. 
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Prekursory narkotyków

7.1.  Prekursory narkotykowe – legislacja, zagrożenia, 
charakterystyka

Jak wiemy z poprzednich rozdziałów, narkotyki najczęściej dzieli 
się na:  syntetyczne, półsyntetyczne i naturalne. Do środków synte-
tycznych zalicza się takie, które w całości zostały wytworzone przez 
człowieka przy wykorzystaniu substancji chemicznych (m.in. amfe-
tamina, metamfetamina, ecstasy). Z kolei do  półsyntetycznych na-
leżą substancje, które są pochodzenia roślinnego, ale do uzyskania 
produktu fi nalnego wykorzystano inne związki chemiczne (takimi 
narkotykami są np. kokaina i heroina). Natomiast do grupy narko-
tyków naturalnych zalicza się substancje pochodzenia naturalnego 
bez wykorzystania w procesie ich tworzenia (wzrostu) jakichkol-
wiek substancji chemicznych. Zazwyczaj do tej grupy zalicza się 
marihuanę oraz grzyby halucynogenne. O ile grzyby można bez 
wątpienia pozostawić w tej grupie (podobnie jak surowe opium), 
o tyle z  marihuaną (obecnie najpopularniejszy narkotyk w Polsce 
i Europie) sprawa nie jest taka oczywista. Za uznaniem marihuany 
jako substancji półsyntetycznej przemawia przede wszystkim fakt, 
że w procesie jej produkcji (uprawy) szeroko wykorzystuje się różne 
substancje chemiczne, co ma na celu zwiększenie zawartości THC 
oraz masy produktu. Ten krótki wstęp pokazuje, iż  powiedzenie: 
„nie ma narkotyków bez prekursorów” jest  prawdziwe i aktualne. 
Spróbujmy bowiem, korzystając z tego podziału, odrzucić wszyst-
kie narkotyki, do powstania których nie stosuje się chemikaliów – 
okaże się, że ich lista jest bardzo uboga. 

Termin „prekursor” jest znany od wielu lat. W znaczeniu che-
micznym są to wszystkie substancje, jakie mogą być wykorzystane 
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w procesie produkcji narkotyków. Natomiast w znaczeniu prawnym 
za prekursory uważa się  jedynie te substancje, które zostały wy-
mienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 273/04 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie 
prekursorów narkotyków.

Problematyka powyższa znalazła umiejscowienie w licznych ak-
tach prawnych przyjętych przez Unię Europejską, jak i poszczegól-
ne kraje. Poniżej prezentujemy akty UE, w zakresie adekwatnym 
dla tej pracy:
• Rozporządzenie (WE) nr 273/04 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie prekursorów nar-
kotyków; określa ono podstawowe zasady nadzorowania handlu 
wewnątrz Wspólnoty. Stosuje się je nie tylko do UE, ale również 
do innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (Norwegii, Lichtensteinu i Islandii). Rozporządzenie 
jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym L 47 z dnia 18 lute-
go 2004 roku. 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/05 z dnia 22 grudnia 2004 
roku,  określające zasady nadzorowania handlu prekursorami 
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; okre-
śla podstawowe zasady nadzorowania wywozów i przywozów 
(Dziennik Urzędowy L 22 z dnia 26 stycznia 2005 roku).

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/05 z dnia 27 lipca 2005 
roku, ustanawiające przepisy wykonawcze dot. rozporządzenia 
(WE) nr 273/04 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie 
prekursorów narkotyków, rozporządzenia Rady (WE) nr 111/05 
określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narko-
tyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. Jest to wspól-
ne rozporządzenie wykonawcze, obejmujące rozporządzenia do-
tyczące zarówno wywozów i przywozów, jak i handlu wewnątrz 
Wspólnoty (Dziennik Urzędowy  L 202 z dnia 3 sierpnia 2005 
roku).
Zawarte w wymienionych rozporządzeniach przepisy obowiązują 

we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Nie wymagają one im-
plementacji do krajowego porządku prawnego poszczególnych pań-
stw-członków,  co powoduje, że mają bezpośrednie zastosowanie. 
Ponadto żaden kraj Unii Europejskiej nie może uchwalić przepisów 
sprzecznych z zawartymi w  tych rozporządzeniach (w tym również 
dotyczących ilości substancji chemicznych uważanych za prekur-
sory oraz ich rodzaju)1. Złożoność powyższej problematyki, a także 

1  Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej na liście prekursorów, 
stanowiącej załącznik  do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znajdowało 
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konieczność jej koordynowania spowodowały 
powołanie unijnego organu koordynacyjnego. 
Głównym organem odpowiedzialnym za te kwe-
stie jest (od 2008 roku) Grupa Robocza ds. Pre-
kursorów przy Komisji Europejskiej w Brukseli 
(do grudnia 2007 roku był to Komitet ds. Prekur-
sorów przy Komisji Europejskiej). Komitet został 
powołany na podstawie art. 10 dyrektywy Rady 
UE nr 92/109/EEC i rozporządzenia EEC nr 
3677/90 (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE nr 1882/2003 z 29 września 2003 roku), stąd też wzięła się 
jego potoczna nazwa Komitet art. 10. Jest to stałe grono  ekspertów 
UE, biorących udział w spotkaniach i tworzących – w miarę potrzeb 
– „zespoły robocze” do rozwiązywania poszczególnych problemów. 
Prezentowany organ wspomaga pracę Komisji Europejskiej. Gru-
pa Robocza ds. Prekursorów jest odpowiedzialna za ocenę i analizę 
prawną wszelkich prac legislacyjnych dotyczących kontroli, obrotu 
i monitoringu prekursorów chemicznych. Co ciekawe, jest to w UE  
jedyne zagadnienie, dotyczące przestępczości związanej z narko-
tykami, objęte zakresem przedmiotowym I fi laru. Ze względu na 
specyfi kę problematyki poruszanej podczas spotkań tej Grupy, bio-
rą w nich udział eksperci narodowi, reprezentujący tzw. jednostki 
odpowiedzialne za kontrolę legalnego obrotu i wytwarzania prekur-
sorów chemicznych (regulatory authorities) oraz organów ścigania 
(law enforcement authorites), odpowiedzialnych za monitorowanie, 
ujawnianie i przeciwdziałanie „wyciekowi” prekursorów. Polska 
jest reprezentowana w tej Grupie Roboczej przez Główny Inspek-
torat Farmaceutyczny oraz Centralne Biuro Śledcze KGP. W ciągu 
ostatnich 5 lat wdrożono, jako efekt pracy Komitetu ds. Prekurso-
rów, nowe  akty prawne, zmieniające (istniejący od prawie 15 lat) 
porządek prawny dotyczący prekursorów, a obowiązujący w UE. 
Przepisy krajowe mogą jedynie uzupełniać unijny system prawny 
kontroli prekursorów.  Polskie rozwiązania dotyczące prekursorów 
znajdują się w następujących ustawach:
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkoma-

nii,  
• ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej,
• ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i prepara-

tach chemicznych,

się 25 substancji (m.in. nitroetan, benzaldehyd).

Polskę w Grupie Roboczej ds. 
Prekursorów przy Komisji Eu-
ropejskiej reprezentują Głów-
ny Inspektor Farmaceutyczny 
oraz Centralne Biuro Śledcze 
Komendy Głównej Policji.
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• ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne,
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospo-

darczej.
Substancje chemiczne, uznawane za prekursory w sensie praw-

nym  i podlegające kontroli, wymienione są w załączniku  do rozpo-
rządzenia (WE) nr 273/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lutego 2004 roku w sprawie prekursorów narkotyków. Załącznik 
ten zawiera listę 23 substancji chemicznych, które podzielone zo-
stały na trzy kategorie. Od kategorii, w jakiej znajduje się dana sub-
stancja, zależy stopień kontroli i obostrzeń prawnych związanych 
z jej produkcją oraz obrotem. Najwyższym stopniem kontroli objęte 
są substancje zawarte w kategorii I – znajdują się w niej chemi-
kalia, będące podstawą do wyprodukowania danego narkotyku, za-
wierające jego „szkielet chemiczny”. Natomiast w kategorii II oraz 
III umieszczono substancje  wykorzystywane w procesie produkcji 
środków odurzających i  psychotropowych jako rozpuszczalniki, re-
agenty itp.

Tab. 34. Prekursory narkotyków według rozporządzenia 273/4 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku

Kategoria I Kategoria II Kategoria III

fenyloaceton bezwodnik octowy bezwodnik octowy

piperonylometyloketon nadmanganian potasu kwas siarkowy

kwas N-
-acetyloantranilowy

kwas fenylooctowy toluen

isosafrol kwas antranilowy eter etylowy

efedryna piperydyna aceton

pseudoefedryna metyloetyloketon

norefedryna

ergometryna

ergotamina

Należy jednak pamiętać, iż substancje chemiczne, takie jak 
prekursory, odczynniki, rozpuszczalniki, reagenty, katalizatory są 
powszechnie wykorzystywane w przemyśle chemicznym, kosme-
tycznym i farmaceutycznym. Podczas procesów przemysłowych 
i farmaceutycznych znajduje zastosowanie znaczna ich liczba, tak 
pojedynczo, jak po kilka na raz. Są one przedmiotem legalnego ob-
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rotu na dużą skalę, zarówno na rynku regionalnym, jak i globalnym. 
Sprzyja to łatwemu ich  pozyskaniu i wykorzystaniu w nielegalnych 
wytwórniach środków odurzających i substancji psychotropowych. 
Mogą być także produkowane  przez samych przestępców, a następ-
nie użyte przy wytwarzaniu narkotyków czy  prekursorów. Jednak 
na ogół  przestępcy przemycają takie substancje lub nielegalnie po-
zyskują  z legalnych  źródeł.

Z analizy rozwoju przestępczości narkotykowej wynika, że nie-
legalne pozyskanie substancji znajdujących się w legalnym obrocie 
może przybierać różnorakie formy i  nie musi koniecznie dotyczyć 
dużych ilości. Prekursory są przemycane tymi samymi kanałami 
co narkotyki, często również przez te same grupy przestępcze. Od 
kilku lat obserwuje się  wzrost zainteresowania grup przestępczych 
efedryną i pseudoefedryną, które są wykorzystywane do produk-
cji metamfetaminy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, 
w krajach Ameryki Południowej i w Australii. 

W Polsce kontrolę i nadzór nad prekursorami  kategorii I sprawu-
je Główny Inspektorat Farmaceutyczny (zgodnie z  ustawą   z dnia 
6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne). Do jego zadań na-
leży m.in. monitorowanie obrotu środkami odurzającymi, substan-
cjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R. Zgodnie z art. 
44 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu nar-
komanii, nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, 
przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, 
substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii I sprawu-
je wojewódzki inspektor farmaceutyczny – właściwy ze względu na 
siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzające-
go te prekursory do obrotu – poprzez kontrolę realizacji obowiązków 
wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 
i przepisów prawa farmaceutycznego. Natomiast w myśl art. 44 ust. 
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, nadzór nad prekursorami kategorii II i III sprawuje państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny – właściwy ze względu na siedzibę 
wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego te pre-
kursory do obrotu – poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożo-
nych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do 
obrotu wynikających z ustawy, rozporządzenia 273/2004 i rozporzą-
dzenia 111/2005 oraz wydawania pozwoleń (na zasadach i w trybie 
określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, roz-
porządzeniu 273/2004 i rozporządzeniu 111/2005).

Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z po-
wiadomieniem przed wywozem, w zakresie prekursorów kategorii 
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II i III, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia 111/2005, 
jest Główny Inspektor Sanitarny (art. 44 ust. 3). Inspektor do Spraw 
Substancji i Preparatów Chemicznych prowadzi rejestr producentów, 
importerów i innych podmiotów wprowadzających do obrotu prekur-
sory kategorii II, uwzględniający dane, o których mowa w art. 3 ust. 6 
rozporządzenia 273/2004, oraz powiadamia o zgłoszeniu właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 44 ust. 4).

7.2. Charakterystyka prekursorów wg kategorii (I–III)

Prekursory – kategoria I

•  Efedryna
Efedryna (C10H15NO) to alkalo-

id roślinny, pochodna fenyloetylo-
aminy. 

Zastosowanie legalne: środek 
obkurczający naczynia krwiono-
śne, zwiększający siłę skurczu 
mięśnia sercowego, zmniejszający 
napięcie mięśni gładkich oskrzeli. Najczęściej dostępna jest w po-
staci chlorowodorku i siarczanu.

Zastosowanie nielegalne: produkcja metamfetaminy.
Występuje w roślinach z rodzaju przęśl (Ephedra equisetina, 

Ephedra sinica, Ephedra olistachya) oraz w cisie (Taxus baccata). 
Preparaty roślinne zawierające efedrynę były stosowane od tysięcy 
lat w medycynie chińskiej, np. przy  leczeniu przeziębień i astmy. 
Obecnie efedryna jest produkowana syntetycznie.

Efedryna działa bezpośrednio – pobudzająco na układ współczul-
ny, na receptory α-adrenergiczne i β-adrenergiczne oraz pośrednio 
– poprzez uwalnianie noradrenaliny z zakończeń nerwowych. Z tego 
względu, przy powtarzanym podawaniu, występuje zjawisko tachy-
fi laksji: każda następna dawka, podawana po krótkim odstępie cza-

su, powoduje mniejszy skutek farmakologiczny. 
Stosowana jest jeszcze w leczeniu niedociśnienia 
– powoduje bowiem zwężenie naczyń tętniczych. 
Zmniejsza również napięcie mięśni gładkich 
oskrzeli, dlatego  stosowana bywa przy leczeniu 
astmy. Obecnie efedrynę stosuje się coraz rza-
dziej w lecznictwie;  jest  zastępowana środkami 
o bardziej specyfi cznym działaniu.

OH

CH3

N
CH3

H

Efedryna działa pobudzająco 
na ośrodkowy układ nerwo-

wy. Zwiększa siłę skurczu 
mięśnia sercowego oraz 
przyspiesza jego akcję.
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• Pseudoefedryna
Pseudoefedryna (C10H15NO) to syn-

tetyczna substancja z rodziny fenetyla-
min.

Zastosowanie legalne: środek roz-
szerzający oskrzela i obkurczający 
naczynia krwionośne, dlatego jest po-
wszechnie podawany przy zapaleniach: 
górnych dróg oddechowych (błony śluzowej 
nosa, zatok) oraz oskrzeli.  Najczęściej używana 
w postaci chlorodoworku i siarczanu.

Zastosowanie nielegalne: produkcja metam-
fetaminy.

Pseudoefedryna obwodowo działa podobnie 
do adrenaliny, ośrodkowo – o wiele słabiej sty-
mulująco od efedryny i amfetaminy. 

• Norefedryna (PPA)
Zastosowanie legalne: środek ob-

kurczający naczynia krwionośne oraz 
hamujący łaknienie. 

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja amfetaminy.

Norefedryna (fenylpropanolamina) 
to syntetyczna substancja z rodziny 
fenetylamin. Jest bardzo selektyw-
nym stymulatorem receptorów naczyniowych i cechuje się jedynie 
śladowym wpływem na OUN (ośrodkowy układ nerwowy) i serce. 
W procesie wpływu na organizm człowieka nie powoduje wzrostu 
ciśnienia tętniczego krwi, jednak substancja ta może być czynni-
kiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu –  szczególnie dotyczy to  ko-
biet, u których  ryzyko wzrasta, gdy  jednocześnie zażywają one lek 
i piją kawę, napoje zawierające kofeinę lub stosują farmaceutyki 
o podobnym działaniu. 

• Ergometryna
Zastosowanie legalne: środek przyspieszający akcję porodową.
Zastosowanie nielegalne: używana przy produkcja LSD-25.
Ergometryna (ergometrinum), zwana też ergobazyną lub er-

gonowiną,  jest metylokarbinoiloamidem kwasu D-lizergowego, 
rozpuszczalnym w wodzie. Ergometryna została wyizolowana ze 
sporyszu (grzyba buławianki czerwonej, pasożytującego w kłosach 

OH

CH3

N
CH3

Do niepożądanych  działań 
pseudoefedryny zalicza się: 
pobudzenie, bóle głowy, 
nudności, drgawki, tachykar-
dię, podwyższone ciśnienie 
tętnicze, udar mózgu.

NH2

CH3

OH
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dojrzałego zboża). Ma silny wpływ kurczący na mięsień macicy 
– silniejszy niż inne alkaloidy sporyszu. Ergometrynę stosuje się 
w postaci różnych soli: z kwasem winowym (ergobasine tartrate), 
maleinowym (ergotrate maleate).

• Ergotamina
Zastosowanie legalne: środek przeciwmigrenowy, środek przy-

spieszający akcję porodową.
Zastosowanie nielegalne: produkcja LSD-25.
Ergotamina (Ergotamine tartrate), czyli winian ergotaminy, to wiel-

kocząsteczkowy alkaloid sporyszu o budowie strukturalnej zbliżonej 
do amin biogennych (noradrenaliny, serotoniny i dopaminy). Alkaloid 
ten posiada zdolność do wiązania się z receptorami amin biogennych. 
Powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i naczyń krwionośnych. Er-
gotamina znalazła zastosowanie w medycynie jako lek powstrzymu-
jący krwawienie z dróg rodnych; stosowana jest również, w połącze-
niach z innymi farmaceutykami, przy leczeniu migreny. Otrzymuje się 
z niej kwas lizergowy, którego używa się do produkcji LSD-25.

•  Kwas lizergowy
Zastosowanie legalne: otrzymywanie pochodnych tego kwasu.
Zastosowanie nielegalne: produkcja LSD-25.
Kwas lizergowy został wyodrębniony w postaci kwasu ze spo-

ryszu.  Jest podstawowym prekursorem do produkcji LSD – dwu-
etyloamid kwasu lizergowego (niem. Lyserg Saure Diethylamid), 
używany do otrzymywania wielu alkaloidów ergolinowych, wystę-
pujących w Claviceps purpurea. 

•  BMK
Zastosowanie legalne: produkcja 

środków czyszczących.
Zastosowanie nielegalne: produkcja 

amfetaminy. Fenyloaceton (fenylopropa-
non, BMK, P2P)  jest to organiczny zwią-
zek chemiczny. BMK jest bezbarwną lub 
lekko żółtawą cieczą, o gęstości zbliżonej 
do wody i przyjemnym zapachu. BMK pochodzące z nielegalnej pro-
dukcji  może mieć kolory  od żółtego do brunatnego. Jest to najczęściej 
wykorzystywany prekursor do produkcji amfetaminy. Inne nazwy tej 
substancji to benzylometyloketon (BMK), 3-fenylopropan-2-on. W Pol-
sce BMK nie wydano zgody na jego  używanie w jakiejkolwiek produk-
cji. W innych krajach może być legalnie stosowany: w przemyśle farma-

OO

O
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ceutycznym, do syntezy amfetaminy, metamfetaminy i ich pochodnych, 
w syntezie organicznej, do otrzymywania rodników benzylowych na 
drodze fotolizy, do produkcji propyloheksedryny.

W przeszłości, zanim został wprowadzony na listę substancji 
kontrolowanych, był stosowany do produkcji środków czyszczących  
silniki spalinowe oraz jako plastifi kator przy produkcji tworzyw 
sztucznych. Ze względu na brak szerszego, zgodnego z prawem, za-
stosowania, BMK jest substancją trudną do pozyskania w legalnym 
obrocie.

Fenyloaceton można otrzymać, przepuszczając mieszaninę kwa-
sów octowego i fenylooctowego przez warstwę tlenku toru (IV) w wy-
sokich temperaturach. Produktami ubocznymi tego procesu są dwu-
tlenek węgla i woda. Z tego też powodu rozwijają się metody jego 
nielegalnego syntezowania. Najczęściej spotykane metody syntezy 
BMK w nielegalnych laboratoriach to produkcja z kwasu fenyloocto-
wego, cyjanku benzylu, benzaldehydu (metoda nitrostyrenowa).

•  PMK
Zastosowanie legalne: synteza organiczna.
Zastosowanie nielegalne: produk-

cja MDA i MDMA.
MDP2P (piperonylometyloketon – 

PMK ) – jest to organiczny związek che-
miczny, prekursor używany do syntezy 
MDMA i  MDEA. Substancja ta jest czę-
sto wytwarzana w nielegalnych labora-
toriach z izosafrolu lub safl oru, które są 
dość łatwe do pozyskania, z uwagi na szerokie zastosowanie w prze-
myśle perfumeryjnym. PMK może też być wytwarzane z piperonalu 
(heliotropina). Znanym sposobem jest również wykorzystywanie do 
produkcji PMK (a w konsekwencji MDMA) olejów sassafrasowych, 
zawierających od 30 do 80% safrolu. 

•  Safrol
Zastosowanie legalne: otrzymywa-

nie piperonalu, w produkcji perfum oraz 
mydeł toaletowych, a także jako środek 
przeciw wszawicy.

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja MDA, MDMA.

Safrol jest nienasyconym, organicz-
nym związkiem chemicznym z grupy 

O

O

O

O

O
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cyklicznych eterów. Safrol jest głównym prekursorem do syntezy 
MDP2P, używanego do otrzymywania MDMA i MDEA. Zwykle jest 
ekstrahowany z kory korzenia i owoców sassafrasu w formie olejku 
sassafrasowego. Stosowany jest jako surowiec w przemyśle perfu-
meryjnym oraz w syntezach organicznych, np. do otrzymywania 
heliotropiny.

Oleje safrolowe, zawierające ponad 80% safl oru, znajdują się pod 
kontrolą (wg INCB – International Narcotic Control Bard). Należą 
do nich: olej kamforowy, olej ocotea, olej sassafrasowy, olej z piper 
hispidinervium, olej z cinnamomum/sassafras parthenoxylon, olej 
z sho-gyu, olej ohba-kusu (olej pha-chium), olej pla-chiuri, olej z il-
licium parvifl orum.

•  Izosafrol    
Zastosowanie legalne: w procesach 

produkcji perfum, mydeł toaletowych, 
piwa korzennego, otrzymywania pipe-
ronalu.

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja MDA oraz MDMA.

Izosafrol jest organicznym związ-
kiem chemicznym, głównym prekursorem do syntezy MDP2P, uży-
wanego do otrzymywania MDMA i MDEA. Izosafrol uzyskuje się 
zwykle przez izomeryzację safrolu.

•  Piperonal
Zastosowanie legalne: w procesie 

produkcji perfum, aromatu wiśniowe-
go i waniliowego, w weterynarii jako 
środek przeciw wszawicy.

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja MDA, MDMA.

Piperonal (C8H6O3) (heliotropina, 
aldehyd piperonylowy lub aldehyd 3-, 4-metylenodioksybenzoeso-
wy) to organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów, występu-
jący w olejkach eterycznych. Jest stosowany w przemyśle perfume-
ryjnym jako składnik kompozycji zapachowych oraz w przemyśle 
spożywczym, np. do aromatyzowania likierów. Jest również używa-
ny w nielegalnych laboratoriach jako prekursor do produkcji MDA 
i MDMA.

O
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• Kwas N-acetyloantranilowy
Zastosowanie legalne: w przemyśle 

farmaceutycznym, w procesie produk-
cji tworzyw sztucznych oraz w syntezie 
organicznej.

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja metakwalonu.

Prekursory – kategoria II

•  Nadmanganian potasu
Zastosowanie legalne: wybielacz 

żywic, wosków, olejów, tłuszczy, ba-
wełny, jedwabiu. Jest popularnym 
środkiem odkażającym akwaria, popu-
larnym reagentem oraz odczynnikiem 
analitycznym. Nadmanganian potasu 
jest wykorzystywany również w proce-
sie garbowania skór.

Zastosowanie nielegalne: przy produkcji kokainy.
Nadmanganian potasu (manganian VII potasu, KMnO4) – jest to 

nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu mangano-
wego (VII). W warunkach standardowych jest ciałem stałym o gę-
stości 2,7 g/cm³. Nie jest higroskopijny, w przeciwieństwie do nad-
manganianu sodu. Tworzy charakterystyczne niebiesko-fi oletowe 
kryształki. Stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie. Jest silnym 
utleniaczem. Roztwory wodne nadmanganianu potasu posiadają, 
w zależności od stężenia, barwę od jasnoczerwonej do ciemnofi o-
letowej, przy czym barwa pojawia się już przy bardzo małych stę-
żenia tego związku. Ze względu na trwałość, łatwość manipulacji 
i silne własności utleniające, nadmanganian potasu stosowany jest 
powszechnie w rozmaitych dziedzinach, np. jako utleniacz w wielu 
reakcjach chemicznych, szczególnie w chemii organicznej. 

Mieszanina nadmanganianu potasu z glicerolem ulega samo-
zapłonowi. Zjawisko to wykorzystywane jest do rozpalania ognia 
w trudnych warunkach (np. w podręcznych zestawach ratunko-
wych) oraz do inicjacji termitu. Nadmanganian potasu posiada sil-
ne właściwości bakterio- i grzybobójcze (zapalenie błony śluzowej 
nosa, zapalenie zatok oraz przy zapaleniu oskrzeli). Pastylki z tym 
związkiem są m.in. stosowane do odkażania wody do mycia (np. do 
kąpieli noworodków); składnik aktywny w maściach do odkażania 
gardła oraz w preparatach do odkażania ran. Rozcieńczonego roz-
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tworu używa się do płukania jamy ustnej. Nadmanganian potasu 
służy również do uzdatniania wody pitnej i sterylizacji narzędzi 
metodą „polową”. Roztwór o odcieniu intensywnie różowym to sub-
stancja odkażająca. Może służyć jako środek do wytwarzania tlenu 
– poprzez zalanie go wodą utlenioną, perhydrolem lub ogrzewanie 
do wysokich temperatur. Można go także użyć do otrzymania pier-
wiastkowego chloru – zalewając go stężonym kwasem solnym.

Nadmanganian potasu jest wykorzystywany jako prekursor do 
produkcji kokainy.

•  Bezwodnik octowy
Zastosowanie legalne: czynnik ace-

tylujący oraz odwadniający w syntezie 
organicznej, wykorzystywany w pro-
dukcji octanu celulozy, materiałów wy-
buchowych.

Zastosowanie nielegalne: w proce-
sie wytwarzania heroiny.

Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) (CH3CO2O) – 
jest to organiczny związek chemiczny, należący do klasy bezwod-
ników kwasów karboksylowych. W temperaturze pokojowej jest to 
bezbarwna ciecz o ostrym zapachu octu. Miesza się, bez ograniczeń, 
z alkoholem etylowym, eterem dietylowym i wodą w temperaturze 
pokojowej (w 100°C zachodzi gwałtowna hydroliza do kwasu octo-
wego). Stosowany jest jako środek acetylujący, np. do otrzymywa-
nia kwasu acetylosalicylowego, octanu celulozy, włókien sztucz-
nych (poli-octan winylu), błony fi lmowej, taśmy magnetofonowej, 
barwników, materiałów wybuchowych. Jest jednym z prekursorów 
służących do produkcji heroiny. Może też być wykorzystywany do 
nielegalnej syntezy BMK – kluczowego prekursora do produkcji 
amfetaminy. Z uwagi na to, bezwodnik octowy znajduje się na liście 
substancji objętych obrotem kontrolowanym.

•  Kwas fenylooctowy
Zastosowanie legalne: w przemy-

śle chemicznym i farmaceutycznym: 
w procesie produkcji perfum, herbicy-
dów, pencyliny, środków czyszczących 
oraz dodatków smakowych.

Zastosowanie nielegalne: do wywa-
rzania BMK, amfetaminy oraz metam-
fetaminy.
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Kwas fenylooctowy (PAA z ang. phenylacetic acid) to organicz-
ny związek chemiczny z grupy aromatycznych kwasów karboksylo-
wych o wzorze: C6H5-CH2-COOH. Należy do fi tohormonów z grupy 
naturalnych auksyn.

•  Piperydyna
Zastosowanie legalne: jest rozpusz-

czalnikiem wykorzystywanym w prze-
myśle farmaceutycznym oraz w proce-
sie produkcji gumy i tworzyw sztucz-
nych.

Zastosowanie nielegalne: do uzy-
skiwania fencyklidyny (PCP).

Wzór chemiczny C5H11O. Substancja wykorzystywana podczas 
produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym, w procesach wul-
kanizacji gumy, jako utwardzacz do żywic epoksydowych i rozpusz-
czalnik. W nielegalnych wytwórniach narkotyków stosowana do 
otrzymywania fencyklidyny.

•  Kwas antranilowy
Zastosowanie legalne: w procesie 

produkcji farb i lakierów, w weteryna-
rii sól kadmu jako środek przeciw ro-
bakom dla świń, stosowany w przemy-
śle barwników oraz do syntezy indyga.

Zastosowanie nielegalne: produk-
cja metakwalonu.

Prekursory – kategoria III

•  Aceton
Zastosowanie legalne: doskona-

ły rozpuszczalnik, wykorzystywany 
w procesie produkcji farb, lakierów, 
tworzyw sztucznych, a także materia-
łów wybuchowych oraz podczas spa-
wania z acetylenem.

Zastosowanie nielegalne: wytwa-
rzanie kokainy, heroiny, amfetaminy, metamfetaminy, LSD.

Aceton (dwumetyloketon, nazwa systematyczna propanon) – jest 
to najprostszy przedstawiciel grupy ketonów. Posiada ostry, koja-
rzący się z owocami zapach. Aceton występuje, w niewielkich ilo-
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ściach, we krwi i moczu; większe od normy stężenie pojawia się 
przy zaawansowanej i nie leczonej cukrzycy. Aceton jest naturalnie 
obecny w tkankach wielu roślin, gazach wulkanicznych i spalino-
wych. Tworzy się on, w dużych ilościach, w trakcie suchej destyla-
cji drewna, która była niegdyś głównym sposobem jego produkcji. 
Obecnie, w przemyśle, produkuje się go najczęściej metodą kume-
nową – przy okazji otrzymywania fenolu. W laboratorium można 
go uzyskać przez suchą destylację octanu wapnia. Jest używany 
w wielu działach przemysłu chemicznego jako rozpuszczalnik i roz-
cieńczalnik. Jest szeroko stosowany w nielegalnych wytwórniach 
narkotyków na wielu etapach produkcji m.in. heroiny i kokainy.

•  Eter etylowy
Zastosowanie legalne: jako rozpusz-

czalnik żywic, wosków, tłuszczy, olejów 
oraz przy ekstrakcji alkaloidów i gum 
z roślin; ponadto jako rozpuszczal-
nik nitrocelulozy (proch strzelniczy); 
w syntezie organicznej oraz w labora-
toriach do anestezji.

Zastosowanie nielegalne: w procesie produkcji heroiny, kokainy, 
amfetaminy, metamfetaminy, metakwalonu, LSD. W nielegalnych 
laboratoriach wykorzystywany jako uniwersalny rozpuszczalnik.

•  MEK (Metyloetyloketon, Butanon)

Zastosowanie legalne: jest rozpusz-
czalnikiem wykorzystywanym przy pro-
dukcji farb, lakierów, powłok ochron-
nych, bezbarwnych żywic syntetycz-
nych oraz prochu bezdymnego.

Zastosowanie nielegalne: w procesie wytwarzania heroiny i ko-
kainy.

•  Kwas siarkowy
Zastosowanie legalne: w procesie 

produkcji nawozów sztucznych, barw-
ników, klejów, pergaminu, materiałów 
wybuchowych, przy otrzymywaniu 
siarczanów, innych kwasów, jak rów-
nież przy oczyszczaniu ropy naftowej 
i jako odczynnik analityczny.
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Zastosowanie nielegalne: przy uzyskiwaniu kokainy, heroiny, 
amfetaminy, metamfetaminy.

•  Kwas chlorowodorowy (solny) H-Cl 
Zastosowanie legalne: jako odczynnik analityczny, do neutrali-

zacji zasad, w  przemyśle spożywczym przy hydrolizie skrobi i bia-
łek, przy otrzymywaniu cyny i tantalu z rud, w celu otrzymania soli 
– chlorków, do wytrawiania i oczyszczania metali.

Zastosowanie nielegalne: przy produkcji metamfetaminy, koka-
iny.

•  Toluen (metylobenzen)
Zastosowanie legalne: doskonały rozpuszczalnik, wykorzysty-

wany w procesie wytwarzania trotylu, podczas ekstrakcji substan-
cji z roślin, w syntezie organicznej, jak również jako rozpuszczalnik 
do farb i lakierów oraz dodatek do paliw.

Zastosowanie nielegalne: produkcja kokainy, heroiny, amfetami-
ny, metamfetaminy, LSD, metakwalonu.
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Jarosław Korczak

Współczesne „dopalacze” 
– zjawisko i zagrożenia

Czytelnika, który sięgnął po tę pozycję, sugerując się jej tytu-
łem, i zapewne spodziewał się odnaleźć w niej treści dotyczą-
ce najważniejszych problemów narkomanii, zapewne zdziwi 

umieszczenie w niej rozdziału, który, wydawać by się mogło, nie ma 
nic wspólnego z narkotykami. Jak wykażemy w dalszej części roz-
działu, w naszej decyzji nie ma żadnego przeoczenia ani pomyłki.  

Problem tzw. dopalaczy znany jest szerzej naukom medycznym 
od lat 70. XX wieku. Na ten okres przypadają pierwsze opracowania 
naukowe odnoszące się do wpływu na zdrowie człowieka substancji 
działających podobnie do narkotyków. Jednak 
już od początku diagnozy problemu dopalaczy, 
nazywanych także paranarkotykami, zauwa-
ża się daleko posuniętą konsekwencję prawną 
w podejściu do uregulowania tej problematyki. 
U przyczyn takiego stanu leży przede wszyst-
kim odmienność krajowych, a często kulturo-
wych uregulowań posiadania i używania takich 
substancji. Do dzisiaj w wielu regionach świata 
używa się w sposób dozwolony substancji, któ-
re w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 
objęte są ścisłą kontrolą prawną. Od czasu ujęcia 
w 1970 roku w United States Codes (1970) takich 
substancji, jak LSA i meskalina, lista środków, 
które nie są narkotykami, a wywołują podobne 
reakcje psychofi zyczne jak one, urosła do ponad 
120 substancji naturalnych i syntetycznych. Jak 

Niemal 15% amerykańskich 
studentów, bez konsultacji 
z lekarzami, sięga po środki, 
których używanie jest zaleca-
ne jedynie osobom poważnie 
chorym. Amerykański kon-
cern Johnson & Johnson 
zarobił w 2007 roku 
ponad miliard dolarów na 
preparatach zawierających 
metylofenidad. W Niemczech 
liczba menagerów 
uzależnionych od EPO 
podwaja się każdego roku. 
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wynika z najnowszych analiz, każdego roku na polski rynek wpro-
wadza się 5–10 nowych substancji pochodzenia roślinnego wykazu-
jących silne oddziaływanie na psychikę człowieka. I tak obok niele-
galnych kokainy i marihuany mamy legalny bieluń dziędzierzawę, 
powój hawajski, kaktusy San Pedro i nasionek powoju. 

Używanie „dopalaczy” ma wyraźne uwarunkowania kulturo-
we i religijne. Po takie substancje sięgali Majowie i Inkowie, a już 
współcześnie spotykamy je u wielu plemion żyjących w rejonie do-
rzeczy Orinoko i Amazonki. Na przełomie XX i XXI wieku pojawił 
się zupełnie nowy kontekst sięgania po substancje wzmacniające 
psychofi zycznie i wywołujące odmienne stany świadomości. Może-
my nawet mówić o trzech wyraźnych grupach, gdzie sięganie po 
takie substancje i środki jest dużo wyższe niż średnia społeczna.  Są 
to: grupa aktywnych zawodowo młodych ludzi w wieku 20–35 lat, 
często o stabilnej sytuacji zawodowej, która sięga po „dopalacze” 
dla zwiększenia wydolności (dłuższa praca, oczekiwanie wyższej 
efektywności i sprawności), uczniowie i studenci oczekujący, że ta-
kie substancje pozwolą im na efektywniejsze opanowanie wiedzy, 
oraz młodzi ludzie w trakcie zabaw i rekreacji. 

Nie znając jeszcze wszystkich przyczyn ewidentnego wzrostu po-
pularności „dopalaczy”, zwracamy uwagę Czytelnika na dwa waż-
ne zjawiska – procesy charakterystyczne dla przełomu wieków. Po 
pierwsze, jest to medialnie umacniany pęd do sukcesu, w którym to 
jego odniesienie jest jednym z kluczowych kryteriów środowisko-
wej oceny człowieka oraz jego pozycji społeczno-zawodowej. Trend 
określany nierzadko jako „wyścig szczurów” kreuje nieznany do tej 
pory model życia, w którym efektywna (nierzadko też efektowna) 
praca i awans w niej urastają do roli modelu idealnego. Drugim 
zjawiskiem jest silne oddziaływanie wzorów medialnych i rówie-
śniczych na zachowania i postawy młodych ludzi. Model naśla-
downictwa, nierzadko bezrefl eksyjnego, jest jednym z wyróżników 
współczesnych czasów. 

Jak pewnie Czytelnik zauważył, od wielu lat na polskim rynku 
dostępna jest duża liczba publikacji, których tematem są narkotyki. 
Z terminami, takimi jak narkomania, uzależnienie czy współuza-
leżnienie, spotykamy się bardzo często, a najczęściej kojarzą się 
nam one z określoną grupą społeczną. Słowo „narkoman” najczę-
ściej jest kojarzone z człowiekiem uzależnionym od jednego ze zna-
nych narkotyków, takich jak heroina czy amfetamina. Co więcej, za 
terminem „narkoman” podąża natychmiast społeczne naznaczenie, 
etykieta czy stygmat. Bardzo często osoba uzależniona od narkoty-
ków jest porównywana z kimś, kto porusza się na tzw. marginesie 
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społecznym. We współczesnej socjologii i pedagogice pojawiły się 
specjalne określenia dla ludzi spełniających podobne „kryteria” jak 
narkomani – wykluczeni, naznaczeni, zmarginalizowani. Pierwsze 
z określeń weszło do współczesnych nauk społecznych za teorią de-
wiacji Roberta Mertona, gdzie narkomanów zaliczył on do ścieżki 
społecznego wykluczenia (jednej z anomicznych dróg, jakimi postę-
puje człowiek). Tymczasem to, co jeszcze 20–30 lat temu uznawano 
za klasyczne naruszanie norm społecznych, w wielu kręgach trak-
towane jest jako działanie na granicy normy lub wręcz jako zwy-
kła odmienność, fanaberia, okresowy wyskok. Zauważmy np., że 
w przypadku marihuany określanie jej mianem narkotyku w pew-
nych środowiskach jest uważane za obrazę1, a w kręgach tych 
człowieka palącego marihuanę nie można nazwać narkomanem ani 
ćpunem. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej wiedza o szkodli-
wości marihuany zdaje się być marginalizowana. Słowo „narkotyk” 
nabrało współcześnie innego znaczenia, mniej jednoznacznego.

Rys. 44. Plakat nawołujący do depenalizacji marihuany2

Dodatkowym niebezpieczeństwem, które jest wynikiem postę-
pującej destygmatyzacji narkotyków, jest pojawienie się mody na 
używanie substancji, które do niedawna nie były bądź nadal nie są 
sklasyfi kowane jako narkotyki bądź substancje zabronione3. Tym-
czasem ich działanie jest podobne do działania narkotyków i są one 

1  Kampania „Wolne Konopie”.
2  „Spliff Gazeta Konopna” grudzień 2008 – styczeń 2009, nr 14.
3  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

załączniki do ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku (poz. 468), załącznik nr 1, 
w którym został zawarty „Wykaz prekursorów narkotyków”, załącznik nr 2: 
„Wykaz środków odurzających” oraz  załącznik nr 3: „Wykaz substancji psy-
chotropowych”

Plakat promujący palenie marihuany umiesz-
czony w czasopiśmie „Spliff Gazeta Konop-
na” grudzień 2008 – styczeń 2009, nr 14, 
dostępnym na stronie: http://www.spliff.pl/
spliff_pdf/spliff_nr14.pdf. 
W grafi ce wykorzystano „kreskę” charaktery-
styczną dla amerykańskiego plakatu fi lmowe-
go z lat 50. i 60. XX wieku.
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używane w celu odurzania się lub przeżycia euforycznych doznań. 
O ile jednak w przypadku większości narkotyków możemy przewi-
dzieć zachowania osoby znajdującej się pod ich wpływem, o tyle 
działanie wielu nowych substancji, zwłaszcza w połączeniu z alko-
holem lub innymi środkami, nie jest wystarczająco rozpoznane.

Celem kolejnego rozdziału jest właśnie przedstawienie analizy 
takich środków, w zakresie, jaki może być przydatny w pracy peda-
goga i psychologa. Podejmujemy tę problematykę ze względu na jej 
społeczną wagę, w tym ze względu na skalę sięgania – już nie tylko 
przez młodzież – po tzw. dopalacze.

 Problem oddziaływania na organizm człowie-
ka nowych substancji o działaniu paranarkotycz-
nym jest stosunkowo mało znany, a jednocześnie 
jest marginalizowany. Istnieje stosunkowo nie-
wiele informacji na temat tych produktów i ich 
składu4. Praktycznie jakakolwiek szersza wie-
dza społeczno-medyczna jest niedostępna, bo-
wiem często producenci podają niepełne lub nic 
nie mówiące informacje o składzie i możliwych 
niebezpieczeństwach związanych z używaniem 
tychże substancji. Ze wstępnej analizy problemu 
używania substancji wzmacniających wynika 
niewątpliwy wniosek o potrzebie prowadzenia 
szerszych badań na temat tendencji w spożywa-
niu tego typu środków, jako że badania, takie jak 
EPSAD5, już z samego założenia nie skupiają się 

na monitorowaniu spożycia substancji, które nie są uważane za nie-
legalne. 

Problem, o którym piszemy w tym rozdziale, ma dwa konteksty. 
Po pierwsze, wchodzące w skład napojów energetyzujących sub-
stancje przynoszą pozytywne efekty – oczywiście jeśli są stosowa-
ne w odpowiednich ilościach. Ich używanie może przynieść skutki 
pozytywne np. poprzez wzmocnienie organizmu lub przyspiesze-
nie jego regeneracji. Z drugiej jednak strony z najnowszych badań 
wynika6, że przyjmowanie różnego rodzaju płynów i cukierków za-

4  Zob. Narkotyki – Vademecum, red. M. Jędrzejko, Fundacja Pedagogium, 
Warszawa 2008 oraz Narkomania – zjawisko i zagrożenia, red. M. Jędrzejko, W. 
Bożejewicz, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa–Pułtusk 2007. 

5  Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogól-
nopolskich badań ankietowych, Badania European School Survey Project on 
Alcohol and Drugs (ESPAD). 

6  Por. M. Jędrzejko, Dzieci na dopalaczach, wyniki sondażu społecznego wśród 
uczniów szkół na Mazowszu, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007, s. 4–7.

Można przyjąć, że około 
500 tys. Polaków spożywa 

systematycznie, a ok. 2 mln 
okresowo różne substancje 

wzmacniające, zwłaszcza na-
poje energetyczne. Mamy do 
czynienia (2009 rok) z praw-
dziwą modą na takie środki. 
Każdego roku w Niemczech 
sprzedaje się ponad 40 mln 
tabletek ritalinu, leku, który 

powinien być używany jedy-
nie przez osoby z ADHD.
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wierających substancje witalizujące i energetyzujące przekracza 
zdrowy rozsądek. Wiosną 2007 roku przeprowadzono sondaż wśród  
ponad tysiąca studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
młodych pracowników  z Warszawy i Mazowsza – uzyskano nie-
mal 16-procentowy wskaźnik używania napojów energetyzujących 
i środków wzmacniających. W badanej populacji ponad 7% respon-
dentów wskazało, że wypija co najmniej jeden taki napój dziennie, 
a 3% – że więcej niż dwa. 

Co zatem powoduje, że ludzie szukają tego typu „dopalaczy”? 
Jednym z głównych motorów napędowych rozwoju nowej mody 
(czy tylko mody?) jest reklama. Napoje energetyzujące, tabletki 
typu „no-sleep” czy „sesja” są masowo reklamowane w mediach 
adresowanych do dzieci i młodzieży, co wywołuje skojarzenia, że 
ich przyjmowanie będzie pomocne w  nauce, pracy lub aktywnym 
wypoczynku. 

Rys. 45. Najpopularniejsze substancje psychoaktywne w Polsce

Wybór tej, a nie innej substancji jest podyktowany potrze-
bą przeżycia określonego stanu, jaki towarzyszy jej spożyciu. 
Jak wiadomo, narkotyki powodują specyfi czne efekty, odbierane 
przez ośrodkowy układ nerwowy (OUN): halucynogenny (LSD czy 
grzybki halucynogenne), pobudzający (amfetamina i kokaina), 
otępiający (benzodiazepiny), euforyczno-otępiający (heroina), 
otępiająco-halucynogenny (marihuana) i pobudzająco-halucyno-
genny (ecstasy).

Mimo że wymienione wyżej substancje są znane i w dalszym 
ciągu używane, zauważmy, że na polski rynek napływa coraz wię-
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Naturalne: marihuana, haszysz, grzybki 
halucynogenne

Półsyntetyczne i syntetyczne: amfetamina, 
ecstasy, kokaina, leki uspokajające 

i nasenne (barbiturany i benzodiazepiny)
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cej nowych substancji, których działanie jest 
zbliżone do tych sprzedawanych nielegalnie. 
Analiza rynku nowych środków pozwala na 
stwierdzenie, iż wiele z nich ma jedynie lekko 
zmodyfi kowany skład chemiczny i dzięki temu 
nie są uznane za substancje nielegalne. Inne 
substancje są mieszanką roślin występujących 
w naturze, a pozostałe są związkami chemicz-
nymi używanymi wcześniej do innych celów. 
Ich wprowadzenie na rynek, przy szerokiej 

kampanii reklamowej, doprowadziło do wyraźnego trendu poszu-
kiwania legalnego narkotyku.

Opisywane w tej części pracy substancje, po pierwsze, są legal-
ne, co sprawia, że sięgnąć może po nie praktycznie każdy, po dru-
gie, ich ilość w żaden sposób nie jest reglamentowana, co sprzyja 
ich popularyzacji oraz używaniu w ilościach, które mogą być nie-
bezpieczne. Nie bez znaczenia będzie także wskazanie na kolejne 
aspekty tego problemu: od kilku lat można zaobserwować niega-
snącą modę na zażywanie tego typu używek, a także stosowanie 
niezwykle wyszukanych sposobów ich promowania, np. poprzez 
opisy typu „Środek nie jest przeznaczony do używania przez lu-
dzi”, „Egzemplarz kolekcjonerski”. Dodatkowo w ramach kampa-
nii promocyjnych tych substancji stosuje się najnowocześniejsze 
techniki marketingowe z szerokim wykorzystaniem czynnika „nie-
pełnej informacji” lub manipulacji. Nie bez znaczenia – w aspek-
cie bezpieczeństwa odbiorcy – jest także zwiększanie pojemności 
opakowań, np. napojów energetycznych (do 1 litra), bądź stosowa-
nie opakowań, które po otwarciu nie mają możliwości ponownego 
zamknięcia, co zmusza klienta do spożycia całej porcji.

Opisując tę problematykę, chcielibyśmy zwrócić uwagę Czytel-
nika na jeszcze dwie kwestie: pierwszą jest cena (walka cenowa), 
która jest nierzadko niższa od ceny substancji o podobnym dzia-
łaniu dostępnych nielegalnie, a w przypadku napojów, nierzadko 
nawet niższa od ceny innych napojów dostępnych w sklepie, typu 
soki czy „…cola”; drugą kwestią natomiast, bardzo ważną, jest two-
rzenie atmosfery sprzyjającej postrzeganiu tych substancji jako 
przydatnych dla właściwego funkcjonowania organizmu oraz nie-
groźnej alternatywy dla narkotyków.

Na polskim rynku jest dostępna szeroka gama substancji, które 
są zażywane w celu zmiany stanu psychofi zycznego. Na podstawie 
przeprowadzonych badań i obserwacji można dokonać trójpodziału 
dostępnych substancji, co prezentuje kolejna grafi ka.

Wartość sprzedaży napojów 
energetyzujących i izoto-

nicznych wg fi rmy Nielsen 
za okres grudzień 2006 – 

styczeń 2007 roku wyniosła 
blisko 58 mln zł. Z kolei 

w roku 2007 sprzedaż leków 
miała wartość 12 mld zł.  



273

Współczesne „dopalacze” – zjawisko i zagrożenia

Rys. 47. Próba typologii współczesnych dopalaczy

• Napoje energetyzujące dzielimy na dwie grupy: napoje izoto-
niczne przeznaczone do regeneracji w trakcie lub po intensyw-
nym wysiłku fi zycznym i napoje energetyczne, używane w celu 
pobudzenia organizmu do wzmożonego wysiłku. W tej grupie 
wyróżniamy napoje:
 napoje izotoniczne – dostępne są  głównie w sklepach spożyw-

czych i sportowych. Używane są w celu wyrównania poziomu 
wody i elektrolitów traconych przez organizm w procesie wy-
dzielania potu oraz uzupełnienia w witaminy i minerały, tak-
że w niewielkim stopniu w węglowodany. Napoje izotoniczne  
stosowane są głównie przez sportowców – po wyczerpujących 
treningach i zawodach oraz przez osoby wykonujące ciężkie 
prace fi zyczne, w celu uzupełnienia utraconej energii, płynów 
oraz elektrolitów (sole mineralne). Coraz częściej  sięgają po 

Rys. 46. Zasadnicze powody używania współczesnych dopalaczy

Cena
Moda

Wzorce reklamowe
Działanie na organizm

Współczesne środki 
wzmacniające

Napoje energetyzujące

Dopalacze

Tabletki i syropy na kaszel 
oraz łagodzące bóle

Dostępność

Legalność
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nie osoby uprawiające sporty wymagające spo-
rego wysiłku, np.: rowerzyści, tenisiści, kultury-
ści. 
 napoje energetyczne – dostępne praktycznie 

w każdym sklepie spożywczym, na stacji benzy-
nowej, w pubie (dość często serwowane w połą-
czeniu z alkoholem), jak również, co jest bardzo 
niepokojące, w sklepikach szkolnych.  Głównym 
składnikiem tychże napojów jest kofeina. Ilość 
kofeiny w jednej puszce o poj. 200–250 ml, jest 
porównywalna z dwiema fi liżankami kawy (często 
znacznie więcej).  Napoje energetyczne powodu-
ją poprawę nastroju, wzrost witalności i dają po-
czucie większej wydolności fi zycznej i psychicz-
nej. Piją je głównie uczniowie i studenci przed 
egzaminami, kierowcy jadący w długie trasy, 
a także osoby pracujące w nocy. Zaobserwowano 
także wzrost spożycia tych napojów przez żołnie-
rzy, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz 
młodzież ćwiczącą na siłowaniach; są również 
bardzo popularne wśród bywalców dyskotek. 

Obok właściwości wzmacniających organizm, wymienione 
wyżej preparaty mogą wywoływać negatywne następstwa. 

Tab. 35. Najpopularniejsze napoje/środki  energetyczne oraz izotoniczne 
w Polsce

Nazwa Zasadniczy skład Cechy oddziaływania

Napoje i środki energetyczne
Redbul Kofeina, tauryna, niacyna (wi-

tamina PP), witamina B6, woda, 
cukier

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

Tiger kofeina, tauryna oraz witaminy 
z grupy B

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

MET-Rx Xtre-
me Creatine 
Blast

czysty monohydrat kreatyny 
HPLC, tauryna, dekstroza, fos-
foran dwusodu

jest używany przez 
osoby na siłowniach, 
jak i przez każdego, kto 
chce powiększyć roz-
miar i masę mięśni

Speed8 kofeina, wyciąg z ostrokrzewu 
paragwajskiego 

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

Napojów energetyzujących 
nie powinny spożywać: 

osoby z wysokim ciśnieniem 
krwi, chorujące na cukrzycę, 

z upośledzeniem wątroby 
(stany po procesach zapal-

nych), z zaburzeniami neuro-
logicznymi (padaczka); dzieci, 
kobiety w ciąży oraz karmiące 

piersią.

Napojów energetyzujących 
nie należy mieszać z alkoho-

lem, ponieważ zachodzące 
wówczas reakcje chemiczne 

potęgują  działanie alkoholu, 
aż do zatrucia włącznie. 
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Burn tauryna, kofeina, glukuronolak-
ton, teobromina, inozytol oraz 
ekstrakt z guarany, dodatkowo 
wzbogacony witaminami z gru-
py B

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

Kofex kofeina w formie tabletek do 
ssania

zmniejsza uczucie 
zmęczenia fi zycznego 
i psychicznego, pobu-
dza UON, działa pobu-
dzająco na układ od-
dechowy, co powoduje 
zwiększenie częstości 
i głębokości oddechów, 
oraz na układ krwiono-
śny rozszerzając na-
czynia krwionośne

XL Energy 
Drink

kofeina, tauryna i witaminy 
z grupy B

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

Energy Drink 
Ozone

cukier, glukoza, regulatory kwa-
sowości (kwas cytrynowy i cy-
trynian sodu), tauryna, kofeina, 
barwniki (karmel E150c), aro-
maty oraz witaminy (niacyna, 
B6, kwas pantotenowy, B2, B12)

pobudzenie organizmu 
do wysiłku

Olimp Taurinr
Mega Caps

tauryna, celuloza mikrokry-
staliczna – substancja wypeł-
niająca, stearynian magnezu 
– substancja przeciwzbrylająca, 
żelatyna wieprzowa – otoczka 
kapsułki

magazynuje azot w or-
ganizmie, stosowany 
jako suplement diety

Napoje izotoniczne
Isostar węglowodany (sacharoza, mal-

toza), sód, potas, wapń, magnez
uzupełnianie minera-
łów utraconych pod-
czas wysiłku

Gatorade sód, chlorki, potas, magnez uzupełnianie minera-
łów utraconych pod-
czas wysiłku

Powerade większe ilości węglowodanów, 
witaminy E, witamin z grupy B, 
elektrolitów i konserwantów

uzupełnianie minera-
łów utraconych pod-
czas wysiłku
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Inne środki wzmacniające dostępne w aptekach
Sesja Celuloza mikrokrystaliczna 

(subst. wypełniająca), mleczan 
magnezu, lecytyna, skrobia 
ziemniaczana, fosforan diwap-
niowy (subst. wypełniająca), 
ekstrakt z miłorzębu japońskie-
go, poliwinylopirolidon (subst. 
wypełniająca), kofeina, dwu-
tlenek krzemu (subst. przeciw-
zbrylająca), stearynian magne-
zu (subst. przeciwzbrylająca)

pobudzenie do wzmo-
żonego wysiłku, 
zmniejszenie potrzeby 
snu

PluszActive wit. C, wit. PP, wit. E, kwas pan-
totenowy, wit. B6, wit. B2, wit. 
B, biotyna, kwas foliowy, wit. 
B12, magnez, l-karnityna i fos-
fatydyloseryna

uzupełnianie diety

Ginkofar jedna tabletka zawiera 40 mg 
wyciągu suchego z liści miłorzę-
bu japońskiego (Ginkgo bilobae 
fol. extr. sicc.), zawierającego 
24% ginkgofl awonoglikozydów 
i 6% laktonów terpenowych 
oraz następujące substancje 
pomocnicze: laktoza, poliwinylo-
pirolidon, glikol polietylenowy, 
hydroksypropylometyloceluloza, 
stearynian magnezu, dwutlenek 
tytanu, koloidalny dwutlenek 
krzemu, tlenek żelaza*

uzupełnianie diety,
możliwe  objawy zabu-
rzeń żołądkowo-jelito-
wych oraz bóle głowy

* http://www.aptekaslonik.pl/prod_info.php?c=&products_id=2652.

• Syropy i tabletki na kaszel lub łagodzące ból (np. Tussipect, Tussi 
Drill). Dostępne są jedynie w aptece, a dzięki podjętym w latach 
2007–2008 działaniom informacyjnym i badaniom społecznym, 
większość z nich jest dostępna jedynie na receptę. Podział tychże 
substancji wynika z typu działania, jakie powoduje ich użycie:
 syropy lub tabletki o działaniu zbliżonym do amfetaminy, 

przyjmowane w celu uzyskania pobudzenia lub zatrzymania 
potrzeby snu. Głównym ich składnikiem jest jeden z analo-
gów strukturalnych efedryny;
 syropy lub kapsułki na kaszel mające działanie otępiające 

i halucynogenne zawierające w swoim składzie DXM (dek-
strometorfan). 
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Dawka lecznicza wyżej wymienionych substancji nie wywołuje 
w organizmie biorcy spodziewanego efektu, dopiero spożycie całej 
butelki (opakowania) powoduje, w zależności od typu substancji, 
która została użyta, albo działanie euforyczne, dysocjacyjne i ha-
lucynacje, albo wzrost pobudzenia psychoruchowego i zniesienie 
potrzeby snu.

• Środki określane jako dopalacze. Pod tą nazwą kryje się dość 
duża liczba produktów o zróżnicowanym składzie i działaniu, 
m.in. pobudzającym, euforyzującym i halucynogennym. Dostęp-
ne są w specjalnych sklepach tzw. funshopach oraz w sieci in-
ternetowej. Według producentów są to produkty nie do spożycia 
przez ludzi i nabywane powinny być jedynie w celach kolekcjo-
nerskich. Rzeczywistość jest zgoła inna. Dodatkowym niebez-
pieczeństwem przyjmowania tych substancji jest nie do końca 
znany skład tych produktów. Głównym składnikiem większości 
substancji jest BZP – benzylopiperazyna. 

8.1. Charakterystyka współczesnych dopalaczy

8.1.1. Krótka historia dopalaczy

Substancje wzmacniające w ofi cjalnym obie-
gu pojawiły się szerzej dopiero w XX wieku. 
Czynnikiem zwiększającym zainteresowanie 
tego typu substancjami były wojny, bowiem wie-
lu dowódców poszukiwało czynnika zwiększają-
cego odporność żołnierzy na zmęczenie. Poniżej 
prezentujemy – dla celów poznawczych – krótką 
historię dopalaczy, przede wszystkim dla zrozu-
mienia, że problem ten nie jest ani nowy, ani spe-
cyfi czny dla XXI wieku, choć niewątpliwie jego 
skala zaczyna nabierać wymiaru społecznego. 
 Przełom XVII i XIX wieku – wielki niemiecki badacz Aleksandr 

von Humboldt przywozi z podróży po Amerykach informacje 
o żuciu przez Indian liści koki. Wskazuje na ich właściwości 
zmniejszające apetyt i ułatwiające prace na dużych wysoko-
ściach.
 1859–1860 – korzystając z informacji Humboldta, aptekarz Al-

bert Niemann dokonuje wyodrębnienia czynnych związków z li-
ści koki. Powstałej w ten sposób substancji nadaje nazwę ko-

Napoje energetyczne to jeden 
z rodzajów żywności funk-
cjonalnej, a więc takiej, która 
wywiera pozytywny i po-
twierdzony medycznie wpływ 
na zdrowie, sprawność fi zycz-
ną i stan umysłu człowieka.
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kaina; w ciągu kilku lat kokaina znajduje szerokie zastosowanie 
jako środek znieczulający; trafi a do klinik psychiatrycznych jako 
lek wspomagający leczenie stanów depresyjnych.
 1883 – po raz pierwszy w historii kokaina zostaje podana żołnie-

rzom (niemieckim). Lekarze i dowódcy zauważają zwiększenie 
aktywności żołnierzy w walce – środek znajduje coraz szersze 
zastosowanie.
 Maj 1886 – na rynku pojawia się napój „Coca-Cola”, reklamowa-

ny jako idealny środek na leczenie histerii, bólów głowy i zmę-
czenia. Cola zyskuje coraz więcej klientów. Z dostępnych infor-
macji wynika, że do litra coli dodawano nawet 250 mg kokainy; 
staje się masowo kupowanym napojem, a do opinii publicznej 
trafi ają pierwsze informacje o uzależnieniu od niej.
 Grudzień 1914 – Stany Zjednoczone AP wprowadzają rygory-

styczne ograniczenia spożywczego stosowania kokainy; kokaina 
w coca-coli zostaje zastąpiona kofeiną.
 Lata 20. XX wieku – w Europie kwitnie handel kokainą, narkotyk 

zyskuje coraz większą popularność; w 1929 roku Niemcy zakazu-
ją obrotu kokainą.
 1927 – amerykański chemik Gordon Alles sprawdza na własnej 

osobie działanie amfetaminy; opisuje jej stymulujący i pobudza-
jący nastrój wpływ.
 1932 – na amerykańskim rynku farmaceutycznym pojawiają się 
środki zawierające benzedrynę (amfetaminę), jako środki łago-
dzące skurcze astmatyczne; w ciągu kilku lata amfetamina jest 
już stosowana przy leczeniu ponad 10 schorzeń.
 1936 – pojawiają się pierwsze doniesienia o stosowaniu amfetaminy 

przez niemieckich studentów jako środka znoszącego zmęczenie.
 Druga połowa lat 30. XX wieku – beznzydeyna w formie tabletek 

trafi a do aptek w Niemczech, masowo rośnie jej sprzedaż.
 1938 – w Niemczech wprowadzono do sprzedaży pervitin, środek 

zawierający metamfetaminę.
 1939–1945 – żołnierzom armii hitlerowskiej, pilotom alianckim 

i japońskim podaje się amfetaminę jako środek zwiększający wy-
trzymałość na sen i zmęczenie; w 1941 roku lekarze niemieccy 
stwierdzają liczne przypadki uzależnienia od pervitinu.
 1944 – po raz pierwszy dokonano syntezy metylofenitadu, który 

jako ritalin wchodzi na rynki medyczne.
 Po zakończeniu II wojny światowej – wojenne doświadczenia ze 

stosowaniem psychostymulantów przenoszone są na tzw. ciężkie 
zawody (kierowcy) oraz do wielu grup zawodowych i społecz-
nych (pisarze, studenci, lekarze).
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 Lata 50. XX wieku – w trakcie wojny koreańskiej żołnierze 
armii amerykańskiej i jej sojuszników szeroko stosują speed-
ball, mieszankę heroiny i amfetaminy; ponad 2 miliony Japoń-
czyków zażywa amfetaminę; w Stanach Zjednoczonych środki 
zawierające amfetaminę mogą być sprzedawane tylko na re-
ceptę.
 1953 – austriacki himalaista Herman Buhl zdobywa Nanga Par-

bat, wspomagając się pervitinem.
 1954 – prasa donosi, że niemiecka reprezentacja piłki nożnej 

zdobywa mistrzostwo świata w piłce nożnej, wspomagając się 
pervitinem.
 Lata 60. i 70. XX wieku – w szkoleniu sportowców NRD masowo 

wykorzystuje się środki amfetaminopodobne.
 1961 – Amerykanie przedstawiają na forum ONZ pierwszy pro-

jekt konwencji o środkach odurzających.
 1965 – tylko w tym roku wśród żołnierzy amerykańskich walczą-

cych w Wietnamie rozprowadzono ok. 200 mln tabletek amfeta-
miny.
 1967 – hitem wśród amerykańskich hipisów staje się pochodna 

amfetaminy (MDMA) – ecstasy.
 1968 – po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich przepro-

wadzone zostają kontrole antydopingowe.
 1969 – na skutek przedawkowania narkotyków zmarła Judy Gar-

land, która zasłynęła już jako dziecko rolą Dorotki w „Czarno-
księżniku z Oz”. 
 1970 – z wystąpienia amerykańskiego prezydenta Richarda Ni-

xona: narkotyki są pierwszym wrogiem USA.
 1971 – Niemcy zachodni wprowadzają ustawodawstwo antynar-

kotykowe.
 16 sierpnia 1977 – po przedawkowaniu narkotyków umiera Elvis 

Presley, król rock and rolla.
 Lata 70. i 80. XX wieku – od przedawkowania narkotyków umie-

rają Janis Joplin i Jim Morrison.
 1982 – John Belushi zmarł po zażyciu mieszanki różnych narko-

tyków.
 Lata 80. XX wieku – w Stanach Zjednoczonych gwałtownie ro-
śnie uzależnienie młodzieży od narkotyków; na rynku masowo 
pojawia się crystal meth; jak „grzyby po deszczu” powstają 
w Europie Zachodniej sklepy z substancjami wspomagającymi 
dla kulturystów.
 1985 – Stany Zjednoczone wprowadzają całkowity zakaz zażywa-

nia MDMA.
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 1993 – aktor River Phoenix, znany z fi lmów „Mały Nikita” (1988) 
i „Moje własne Idaho” (1991), zmarł po użyciu mieszanki me-
tamfetaminy i opiatów.
 1988 – Niemcy wycofują ze sprzedaży pervitin oraz ograniczają 

dostępność innych psychostymulantów.
 1998 – na Tour de France wybucha wielka afera związana z nad-

używaniem hormonu EPO.
 2000 – trener niemieckiej reprezentacji w piłkę nożną przyznaje 

się do zażywania kokainy.
 2001 – amerykańscy żołnierze biorący udział w operacji w Iraku 

otrzymują pigułki antydepresyjne – prozac.
 2005 – na  skutek nadużywania narkotyków wielką karierę mu-

zyczną rujnuje sobie Withney Houston.
 2006 – co drugi warszawski kulturysta deklaruje stałe używa-

nie środków wspomagających (za badaniem Akademii Humani-
stycznej im. A. Gieysztora); w Wielkiej Brytanii wydaje się mie-
sięcznie ponad 30 tys. recept na ritalin.
 2007 – tylko w Warszawie funkcjonuje ponad 30 sklepów ze środ-

kami wspomagającymi dla kulturystów.
 2007 – w Niemczech sprzedano 46 mln tabletek ritanalu; 802 mln 

dolarów zarobił amerykański koncern Cephalon na sprzedaży 
provigilu, leku na narkolepsję.
 2008 – aktor Brad Renfro, znany m.in. z fi lmu „Klient”, zmarł 

w wieku 25 lat z powodu przedawkowania heroiny i morfi ny.
 2008 – w sondażu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn 

„Nature” wśród 1,4 tys. naukowców z 60 krajów ponad 60% zadekla-
rowało korzystanie  z ritalinu, a 44% – przynajmniej raz z profi gilu.
 2008 – w Polsce rozpoczęła się szeroka medialna dyskusja nt. 

tzw. dopalaczy i społeczno-zdrowotnych skutków ich używania; 
w badaniu Fundacji Pedagogium 17% kierowców tzw. białych 
vanów zadeklarowało codzienne sięganie po „dopalacze”, głów-
nie środki psychostymulujące.
 2009 – w Polsce wprowadzono zakaz sprzedaży kilkunastu sub-

stancji określanych jako „dopalacze”; w ogólnodostępnej sprze-
daży znajduje się co najmniej 47 produktów, które zaliczyć moż-
na do „dopalaczy”.

8.1.2. Napoje energetyzujące

Od kilku lat napoje energetyzujące cieszą się rosnącą popularno-
ścią. Tego typu napoje zaliczane są do żywności funkcjonalnej, któ-
ra według defi nicji Krzysztofa Krygiera ze Szkoły Głównej Gospo-
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darstwa Wiejskiego w Warszawie, oznacza każdą żywność, która na 
skutek obecności składników biologicznie czynnych i/lub usunięcia 
składników antyżywieniowych, wywiera pozytywny i potwierdzony 
przez medyczne badania kliniczne wpływ na zdrowie człowieka, 
jego sprawność fi zyczną i stan umysłu7. Z badań rynkowych wyni-
ka, że dostępność do tego typu produktów nieustannie rośnie, a od 
wielu lat są one produkowane także w Polsce. W wydatki na żyw-
ność funkcjonalną w naszym kraju sięgają już ok.  5 mld euro rocz-
nie8, a więc jest to produkt o znaczącej pozycji rynkowej. 

Napoje izotoniczne, jak wynika z ich idei, powinny być spoży-
wane podczas lub po intensywnym wysiłku fi zycznym, głównie 
przy wykonywaniu ciężkiej pracy fi zycznej lub intensywnego upra-
wiania sportu, kiedy organizm intensywnie wydala z potem wodę 
i elektrolity. Zatem ich podstawowym celem jest szybkie uzupeł-
nienie niedoboru tych produktów, w celu zachowania sprawności 
organizmu. Napoje izotoniczne dostępne są w różnych formach, 
nie koniecznie płynnych, np. w postaci żelu, tabletek, batonów, jak 
również w proszku do samodzielnego przygotowania końcowego 
produktu. Na rynku dostępne są w sklepach spożywczych, sklepach 
z odżywkami dla sportowców oraz w Internecie. 

Do najpopularniejszych napojów izotonicznych należą: Isostar, 
który zawiera w swoim składzie m.in. węglowodany (sacharoza, 
maltoza), sód, potas, wapń, magnez. Ich producent zaleca stoso-
wanie napojów podczas rozgrzewki (150 do 300 ml), w trakcie i po 
wysiłku (150 ml co 15 minut)9. Kolejny napój, Gatorade, zawiera 
m.in. sód, chlorki, potas, magnez, natomiast Powerade – większe 
ilości węglowodanów, witaminy E, witamin z grupy B, elektrolitów 
i konserwantów.

Rys. 48. Główne składniki wchodzące w skład większości napojów izoto-
nicznych

7  P. Mazurkiewicz, Lifting z marmolady, kolagen do picia, „Rzeczpospoli-
ta” z 16.05.2008, nr  114, dodatek „Styl życia”. 

8  Na podstawie badań spółki badawczej Nielsen.
9  http://www.isostar.pl/produkty/n_puszka.asp. 

cukry biotyna

niacyna cytrynian sodu

witamina E

witamina B6 kwas pantotenowy

stabilizatory cytrynian potasu
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Napoje izotoniczne nie zyskały, w odróżnieniu od napojów ener-
getycznych, większej popularności, gdyż ich spożycie nie wywołuje 
żadnych zmian w zachowaniu, a ich rola ogranicza się jedynie do 
uzupełniania niedoborów wody i minerałów, powstałych w organi-
zmie po intensywnym wysiłku. Jak się wydaje, przyczyn mniejszej 
popularności tych napojów upatrywać należy także w ich specyfi cz-
nym smaku. 

Napoje energetyczne są substancją zyskującą największą popu-
larność wśród tzw. nowych produktów spożywczych. Producenci 
zalecają ich spożycie w celu odzyskania lub utrzymania na wyso-
kim poziomie energii fi zycznej i sprawności psychicznej. Z badań 
wynika, że piją je głównie uczniowie i studenci podczas przygo-
towań do egzaminu i bezpośrednio przed nim, kierowcy udający 
się w długie trasy, przedstawiciele zawodów biznesowych, a także 
osoby pracujące w godzinach nocnych. Nowym zjawiskiem jest 
spożywanie środków energetyzujących jeszcze przed intensyw-
nym wysiłkiem oraz przyjmowanie ich w trakcie spotkań towarzy-
skich (często  w połączeniu z alkoholem). Zaobserwowano także 
wzrost spożycia tych napojów przez żołnierzy, funkcjonariuszy 
służb bezpieczeństwa oraz młodzież ćwiczącą na siłowniach; są 
również bardzo popularne wśród bywalców dyskotek10. Połączone 
z alkoholem są wyjątkowo niebezpieczną mieszanką, gdyż składni-
ki zawarte w napojach energetycznych wzmagają działanie alko-
holu. Osoba pod wpływem tak sporządzonego płynu, mimo że jest 

w stanie nietrzeźwym i są u niej widoczne ozna-
ki upojenia alkoholowego, podejmuje dalsze ak-
tywne zachowania, mając błędną ocenę swojego 
stanu psychofi zycznego. Spożywanie napojów 
w większych ilościach niż zalecane może wywo-
łać, prócz bezpośredniego zagrożenia dla serca, 
także inne komplikacje ze strony centralnego 
układu nerwowego. Może pojawić się uczucie 
niepokoju, wysoka drażliwość oraz nadmier-
ne pobudzenie, zaś powrotowi do fi zjologicznej 
równowagi organizmu nierzadko towarzyszy 
stan rozstrojenia, stany lękowe i depresyjne, 
a także zaburzenia pamięci i koncentracji11.

Popularność napojów energetycznych utrzy-
muje się od kilku lat na bardzo wysokim pozio-

10  Narkotyki. Vademecum, s. 98.
11  D. Szukała, Napoje energetyzujące, „Biuletyn Agencji Promocji Zdro-

wia”, 02/05 (4), s. 9.

Mieszanie napojów energe-
tyzujących z alkoholem pro-
wadzi do zaburzenia oceny 
zdolności psychofi zycznych 

i podtrzymywania aktywnych 
zachowań. Spożywanie 

substancji energetyzujących 
w ilościach przekraczających 
normy dzienne prowadzi do 
zaburzenia funkcjonowania 
UON i innych układów czło-

wieka.
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mie, z wyraźną tendencją zwyżkową. Dostępność i różnorodność 
produktów jest tak duża, że nie sposób wymienić wszystkich marek 
i nazw. 

Napoje energetyzujące są dostępne w postaci płynnej, table-
tek musujących oraz gum do żucia. Jedno opakowanie zawie-
ra często dawkę substancji i minerałów przekraczających 
dzienne zapotrzebowanie człowieka.

8.1.3. Najpopularniejsze napoje energetyczne
 

Przedstawione poniżej oceny sporządzone zostały na podstawie 
analizy sprzedaży poszczególnych marek. Zaznaczenia wymaga, 
iż dynamika zmian na tym rynku jest wielka, jak również każdego 
roku do sprzedaży wprowadzane są nowe marki.

Red Bull – zawierający w swoim składzie 
m.in. kofeinę, taurynę, glukuronolakton, witami-
ny z grupy B oraz inozytol. Jego pierwotna re-
ceptura pochodzi z Azji12. W polskich sklepach 
sprzedawany od 1994 roku, a jego pojawieniu 
się towarzyszyła bardzo sugestywna telewizyjna 
kampania reklamowa, której przewodnim ha-
słem było: Red Bull doda Ci skrzydeł, które to 
miało na celu proste scharakteryzowanie działania napoju13. Obec-
nie w sprzedaży dostępne są dwa rodzaje tego produktu – „Red Bull 
Energy Drink”, czyli klasyczna wersja napoju, oraz „Red Bull Su-
gar Free” – wersja bez cukru. Sprzedawany jest w puszkach, a tak-
że w butelkach o pojemności 250 ml. Wielkość obrotu tego produktu 
na rynku światowym jest szacowana na ok. 2 mld puszek rocznie (są 
dostępne już w ponad 100 krajach). Z powodu zbyt wysokiej ilości 
tauryny i kofeiny napój ten został wycofany ze sprzedaży w Norwe-
gii, Dani oraz Francji.

Tiger energy drink – w którego składzie znajdują się substan-
cje, takie jak kofeina, tauryna oraz witaminy z grupy B. Swoją po-

12  http://www.redbull.pl/#page=CompanyPage.AsTimeGoesBy, data dostę-
pu: 21.01.2009.

13  J.A. Matysiakiewicz, K. Dobrowolska, R. Pudlo, P.W. Gorczyca, Uzależ-
nienie od tzw. energy drinks: opis przypadku, w: „Postępy psychiatrii i neurolo-
gii” 2000, nr 9, suplement 3 (11), s. 43–46. 

Ze względu na zbyt wysoką 
zawartość tauryny i kofeiny 
napój „Red Bull” został wyco-
fany ze sprzedaży w Norwe-
gii, Danii i Francji.
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pularność zawdzięcza stosunkowo niewielkiej cenie w stosunku do 
podobnych produktów, a także skutecznej telewizyjnej kampanii 
reklamowej promującej produkt pod hasłem: Tiger – power is back. 
Dostępny jest w puszkach (250 ml), szklanych i plastikowych bu-
telkach (do poj. 1 litra) oraz formie tabletek musujących o różnych 
smakach. W litrowych butelkach napój zawiera ilości substancji 
aktywnych wielokrotnie przekraczające dzienne zapotrzebowanie 
człowieka. 

Rys. 49. Różne postacie  napoju energetycznego Tiger

Źródło: http://www.e-drinks.com.pl/images/energy_drink.jpg.

Burn – napój zawierający w swoim składzie 
taurynę, kofeinę, glukuronolakton, teobromi-
nę, inozytol oraz ekstrakt z guarany, dodatkowo 
wzbogacony witaminami z grupy B. Popularność 
swą zdobył dzięki intensywnej kampanii rekla-
mowej nakierowanej na odróżnienie go od innych 
napojów w tej kategorii. Reklamowany jest pod 
hasłem: Burn – niech cię pochłonie. Dostępny 
jest w większości polskich sklepów spożywczych 
w wersji butelkowej (250 ml) oraz w puszkach 
o tej samej pojemności. 

R20+ – zawierający oprócz kofeiny, tauryny i witamin z grupy B, 
również ekstrakty z roślin wykorzystywanych na co dzień w medy-
cynie naturalnej, np. guarany, miłorzębu japońskiego i korzenia że-
ń-szeń. Dostępny jest w puszkach i butelkach o pojemności 250 ml.

Cocaine Stimulatnion – napój ten charakteryzuje się aż dwukrot-
nie większą dawką kofeiny niż inne napoje tego typu (64 mg na 100 
ml napoju). Pozostały skład jest podobny jak w prezentowanych 
wyżej napojach, czyli: tauryna, guarana, inozytol, witaminy z grupy 
B oraz dekstroza (glukoza), która ma sprawić, że działanie napo-
ju odczuwalne jest już po kilku minutach, a nie, jak w przypadku 

Wykorzystywanie do nazw 
i wizerunków grafi cznych ter-
minologii charakterystycznej 
dla narkotyków ma wywołać 

w potencjalnym kliencie 
przekonanie o sile działania 

substancji. Stosowanie takich 
chwytów reklamowych uznać 

należy za niebezpieczne 
społecznie.
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innych napojów tego typu, po 30, 40 minutach. Jedną z przyczyn 
dużego szumu wokół tego napoju jest jego nazwa, która kojarzy się 
z kokainą – nielegalnym narkotykiem o działaniu pobudzająco-eu-
foryzującym, oraz szata grafi czna przedstawiająca białe „ścieżki” 
na czarnym tle puszki, podobne do „ścieżek” formowanych w celu 
zażycia narkotyku. Hasłem przewodnim reklamy tego napoju jest:  
Cocaine – dwa razy więcej. Produkt jest dostępny w puszkach o po-
jemności 250 ml.

Rys. 50. Puszka napoju Cocaine Stimulation z charakterystycznymi biały-
mi „ścieżkami” sugerującymi działki narkotyku

XL Energy Drink –  napój zwierający m.in.  kofeinę, taurynę 
i witaminy z grupy B.  Kampania reklamowa tego produktu nasta-
wiona jest przede wszystkim na osoby studiujące oraz chodzące na 
dyskoteki.

Rys. 51. Plakat reklamujący napój energetyczny XL Energy Drink

Źródło: http://mediarun.pl/fi les/images/ 
cache/1e26146ae1b7762d2fa52f0e37 f66ff0/ 
900140resizeBigger001_1208351935.jpg.

Shell V-Power Energy Drink – napój nie róż-
niący się zasadniczo składem od innych napojów, 
należy to tzw. grupy napojów fi rmowych, wyko-
rzystując znane powszechnie logo koncernu pe-
trochemicznego Shell oraz ich wzmocnione pa-
liwa V-Power.  Sprzedawany jest jedynie na sta-

Kofeina działa pobudzająco 
na ośrodkowy układ nerwo-
wy, rozszerza naczynia krwio-
nośne, zwiększa wydzielanie 
serotoniny, dopaminy, 
adrenaliny i norepinefryny. 
Kofeina zwiększa spraw-
ność myślenia opóźnia sen, 
zmniejsza uczucie zmęczenia,  
zwiększa przemianę materii, 
pobudza wydzielanie soku 
żołądkowego oraz działa 
moczopędnie.
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cjach benzynowych tej fi rmy. Produkt został pomyślany jako napój 
adresowany do kierowców.

Energy Drink Ozone – jego głównymi składnikami są woda na-
sycona CO2, cukier, glukoza, regulatory kwasowości (kwas cytryno-
wy i cytrynian sodu), tauryna, kofeina, barwniki (karmel E150c), 
aromaty oraz witaminy (niacyna, B6, kwas pantotenowy, B2, B12). 
Napój jest dostępny w puszkach o pojemności 250 ml.

Do innych popularnych tego typu produktów zalicza się napoje 
Bullit, Carrefour, Black Dragon, Kick i RX.

8.1.4. Związki chemiczne wchodzące w skład napojów 
energetyzujących

Aby dokładnie scharakteryzować działanie tych napojów, niżej 
zostaną opisane poszczególne składniki wchodzące w ich skład. 
Przedstawiona niżej lista nie wyczerpuje w pełni wszystkich skład-
ników dostępnych w napojach energetycznych. Opisane zostały je-
dynie najpopularniejsze.

• Kofeina
Kofeina należy do alkaloidów roślinnych wy-

stępujących w liściach, nasionach i owocach ta-
kich roślin, jak kawa, herbata czy ziarno kaka-
owe. Kofeina została wyodrębniona z nasion kawy 
w 1820 roku, a zsyntetyzowana w 1895 roku14. 

Właściwości kofeiny
• Maksymalne stężenie kofeiny we krwi na-

stępuje po ok. 20–30 minutach od momentu spo-
życia. Czas połowicznego rozpadu kofeiny u osób 
dorosłych wynosi 4–5 godzin. 

• U osób palących czas rozkładu kofeiny jest 
o 30–50% krótszy niż u osób nie palących.

• U kobiet stosujących doustne środki anty-
koncepcyjne jest 2-krotnie wyższy, a u kobiet cię-
żarnych – nawet 3-krotnie i dochodzi do 18 go-
dzin w zaawansowanej ciąży. W przypadku osób 
uzależnionych od alkoholu, okres połowicznego 
wydalania kofeiny wydłuża się kilkukrotnie.

14  „Żywienie człowieka i metabolizm” 2003, t. 30, nr 3/4, red. Instytut Żyw-
ności i Żywienia, s. 1234. 

Pozytywne działanie kofeiny: 
pobudza ośrodkowy układ 
nerwowy (wpływa bezpo-
średnio na korę mózgową), 

likwiduje zmęczenie psychicz-
ne i fi zyczne, przyspiesza 

reakcje psychiczne, polepsza  
koordynację myśli, usprawnia 
pamięć. Jednocześnie kurczy 

naczynia mózgowe i może 
być stosowana przy migreno-
wych bólach głowy. Podnosi 

także nieznacznie ciśnienie 
krwi, co bywa  niekiedy zba-
wienne dla  niskociśnieniow-

ców lub meteoropatów.
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• U osób z wrażliwością na kofeinę można zaobserwować zbytnią 
pobudliwość, uczucie niepokoju czy przyspieszone oddychanie. 

• Nadużywanie kofeiny prowadzi do przyzwyczajenia z objawa-
mi niewielkiego zwiększenia tolerancji.

Kofeina jest najbardziej rozpowszechnionym, pobudzającym al-
kaloidem na całym świecie,  także w Polsce. Głównym źródłem tego 
alkaloidu jest kawa i herbata, ale może być syntetyzowany przez 63 
gatunki roślin. Alkaloidy są to naturalne substancje pochodzenia 
roślinnego. Występują w nasionach, liściach, łodygach i korzeniach 
roślin. Nie posiadają właściwości odżywczych, a spożywane są 
z powodu właściwości pobudzających. Uznaje się, że dominujący-
mi czynnikami sprzyjającymi rozpowszechnieniu się picia kawy są 
jej walory smakowe oraz efekty pobudzające. W ziarnie kawy, poza 
kofeiną, znajduje się: błonnik (25%), substancje żywiczne (20%), 
tłuszcze (13%), białko (12%) oraz cukier, garbniki, sole mineralne 
i woda. Przyjemny zapach kawy świeżo palonej, zachęcający do pi-
cia, zależy od ulotnej i nietrwałej substancji zwanej kofolem (olejek 
eteryczny). Filiżanka kawy zawiera 100–200 mg kofeiny i działa 5–6 
godzin. Wypita po godzinie 17.00 może być przyczyną bezsenności.

Wystąpienie negatywnych następstw przy nadmiernym dawko-
waniu kofeiny ma charakter osobniczy i jest uzależnione od takich 
czynników, jak dzienna dawka, wielkość ciśnienia tętniczego czy na-
łóg związany z piciem kawy15. Najczęściej występującymi objawami 
działania kofeiny są choroby serca, nadciśnienie tętnicze, osteoporo-
za (wypłukiwanie wapnia i magnezu), zwiększenie wydzielania kwa-
su solnego w żołądku, bóle w nadbrzuszu, nudności i zgaga, choroba 
refl eksowa przełyku (zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza prze-
łyku powodujące zarzucanie treści żołądkowej do przełyku).

Przy zatruciach kofeiną pojawia się uczucie silnego pobudzenia 
psychicznego i ruchowego połączonego z drżeniem mięśni, nudno-
ściami, bólem głowy, bezsennością, tachykardią. Widoczne objawy 
zatrucia to: światłowstręt, bóle głowy, rozszerzenie źrenic, lek, po-
budzenie, bezsenność.

Kawy nie powinny pić osoby, które mają zaawansowaną miaż-
dżycę, zaburzenia czynności serca (częstoskurcz, niemiaro-
wość), nerwicę (nadpobudliwość), nadciśnienie tętnicze, 
osteoporozę; będące w okresie przekwitania, cierpiące na 
chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, zapalenie żył, he-
moroidy oraz mające niedobór magnezu.

15  Toksykologia współczesna, red. W. Semczuk, PZWL, Warszawa 2005, s. 305.
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Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem 
kofeiny w organizmie:
• wysokie spożycie kofeiny powoduje trudności 
z zajściem w ciążę i zagrożenie ciąży;
• kofeina działa niekorzystnie na osoby chore na 
jaskrę lub z nadciśnieniem ocznym;
• prowadzone są badania, czy kofeina nie przy-
czynia się do powstania niektórych nowotwo-
rów;
• systematyczne, codzienne przyjmowanie kofe-
iny przez dłuższy czas w dawce większej niż 500 
mg może spowodować uzależnienie psychiczne 
i fi zyczne16. Śmiertelna doustna dawka kofeiny 

wynosi 10–12 g. Zgon następuje w wyniku porażenia układu 
ośrodka oddechowego17.

• Tauryna
Właściwości tauryny

Tauryna ogranicza produkcję hormonów od-
powiedzialnych za spalanie i wydalanie tłusz-
czów, m.in. serotoniny, która – w warunkach fi -
zjologicznych – przenosi do mózgu informacje 

z pracujących mięśni o ich przeciążeniu. Tauryna, blokując tę in-
formację, sprawia, że nawet podczas dużego wysiłku nie odczuwa-
my zmęczenia, co jest niebezpieczne dla układu krążenia. Tauryna 
spełnia w organizmie szereg funkcji, w tym: modulacji wewnątrz-
komórkowej homeostazy wapnia; stabilizacji błon komórkowych; 
osmoregulacji; zmiatania wolnych rodników; ochrony komórek 
nerwowych przed uszkodzeniami; hamowania neurotransmisji.

Liczne badania wykazały, że tauryna jest konieczna do prawi-
dłowego rozwoju i funkcjonowania siatkówki ssaków. Tauryna bie-
rze udział w mechanizmie termoregulacji, wykazując działania 
hipotermiczne oraz nasila podstawowe wydzielanie wazopresyny 
i oksytocyny w części nerwowej przysadki przez pobudzenie recep-
torów GABA-ergicznych. Tauryna chroni również komórki przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez niektóre ciężkie metale, a ekspo-
zycja organizmu na te metale, np. ołów, zmniejsza stężenie tauryny 
w osoczu. Niektórzy autorzy uważają, że tauryna wspomaga wchła-
nianie wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

16  Z. Juczyński, Narkomania – podręcznik dla nauczycieli, wychowawców 
i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 98.

17  Toksykologia współczesna, s. 305.

Działanie kofeiny w połącze-
niu z innymi substancjami:

– potęgowanie działania 
leków przeciwbólowych,

– zmniejsza skuteczność środ-
ków uspokajających,

– niektóre antybiotyki powo-
dują zmniejszenie lub ha-

mowanie wydalania kofeiny 
z organizmu.

Tauryna dodatkowo 
wzmacnia działanie kofeiny.
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Tauryna jest kwasem aminoetylosulfonowym (produkt dekar-
boksylacji kwasu cysteinowego) i naturalnie występuje w organi-
zmie ludzkim w mięśniach, wątrobie i mózgu, w płytkach krwi i żół-
ci, gdzie z kwasami żółciowymi tworzy kwasy taurocholowe. 

• Witaminy z grupy B
Witaminy dodawane do napojów pełnią różne funkcje, m.in. 

są wykorzystywane jako substancje barwiące (np. witamina B2 – 
E101), jako element „wabiący” odbiorców, sugerujący lecznicze 
działanie danej substancji, ze względu na jej pozytywny wpływ na 
organizm. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest dodawanie 
przez producentów do napojów takiej ilości witamin, która wielo-
krotnie przekracza zalecane dzienne spożycie RDA18. Ma to miejsce 
szczególnie w sytuacjach produkcji napojów w pojemnikach jedno-
razowych (np. puszki), które po otwarciu „zmuszają” do spożycia 
całej zawartości. Przekraczaniu spożywania dozwolonych dawek 
sprzyja także niewłaściwe informowanie o ilości witamin – bardzo 
małe literki na opakowaniach lub informowanie w przeliczeniu na 
100 ml. 

• Witamina B1 (tiamina)  
Witamina B1 w połączeniu ze specyfi cznymi białkami enzyma-

tycznymi uczestniczy głównie w przemianie pośredniej węglowo-
danów. Jedną z najważniejszych reakcji jest oksydacyjna dekarbok-
sylacja alfa-ketokwasów, a szczególnie kwasu pirogronowego i alfa-
ketoglutarowego. Jako koenzym układu transketolazy pirofosforan 
tiaminy uczestniczy w reakcjach cyklu pentozowego, w którym po-
wstaje ryboza niezbędna do syntezy nukleotydów. 

Właściwości witaminy B1
Witamina B1 jest składnikiem tkankowych układów enzyma-

tycznych (np. kwasu pirogronowego i ketoglutarowego): 
• współuczestniczy w prawidłowym działaniu układu nerwowego;
• wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego;
• wpływa na układ pokarmowy (uczestniczy w procesie spalania 

cukrów);
• wspomaga proces wzrostu.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy B1 w or-
ganizmie:
• zawroty głowy;
• nadwrażliwość; 

18  RDA (Recommended Daily Allowance) na podstawie: S. Ball, Toksykolo-
gia. Żywność bez tajemnic, Ofi cyna Medyk, Warszawa 1998. 
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• drżenie mięśni;
• zaburzenia rytmu serca;
• pojawienie się reakcji alergicznych.

Z badań medycznych wiemy, że witaminy są niezbędnym pro-
duktem do właściwego funkcjonowania organizmu. Istotne jest nie 
tylko dostarczenie odpowiedniej ilości witamin, ale również nie 
przekraczanie ich dobowego, jak i całkowitego poziomu. Poniżej 
prezentujemy tabelaryczne zestawienie dobowych ilości witamin.

Tab. 36. Zalecane dzienne spożycie RDA19

Zalecane dzienne spożycie (RDA) dla witamin i składników mineralnych 
–  wartości referencyjne przyjęte przez Unię Europejską

Nazwa Jednostka RDA
Witamina A μg 800
Witamina D μg 5
Witamina E mg 10
Witamina C mg 60
Tiamina mg 1,4
Rybofl awina mg 1,6
Niacyna mg 18
Witamina B6 mg 2
Kwas foliowy μg 200
Witamina B12 μg 1
Biotyna mg 0,15
Kwas pantotenowy mg 6
Wapń mg 800
Fosfor mg 800
Żelazo mg 14
Magnez mg 300
Cynk mg 15
Jod μg 150

• Witamina B2 (rybofl awina)
Witamina B2 (dodawana do produktów spożywczych i oznacza-

na symbolem E101) jest zaliczana do witamin z grupy B, gdyż jest 
prekursorem dwóch ważnych koenzymów: FMN – mononukleotyd 
fl awinowy, powstały wskutek fosforylacji rybofl awiny; FAD – dinu-
kleotyd fl awoadeninowy, powstały wskutek reakcji FMN z ATP. B2 

19  Dyrektywa KE  90/496/EEC z 24 września 1990 roku dotycząca znako-
wania produktów spożywczych.
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odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego oraz przebiegu procesów utleniania i redukcji. 

Właściwości witaminy B2
Rybofl awina:

• współuczestniczy z witaminą A w prawidłowym funkcjonowaniu 
błon śluzowych, dróg oddechowych, śluzówki przewodu pokar-
mowego, nabłonka naczyń krwionośnych i skóry, 

• uczestniczy w przemianach aminokwasów i lipidów, 
• odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu narządu wzroku.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy B2 (rybo-
fl awiny) w organizmie: 
• nudności, 
• wymioty.

• Witamina B5 (kwas pantotenowy)
Kwas pantotenowy składa się z beta-alaniny oraz z kwasu pan-

toinowego. Jako jeden z elementów składowych koenzymu A bie-
rze udział w syntezie i rozkładzie kwasów tłuszczowych, syntezie 
cholesterolu i hormonów steroidowych. Witamina B5 uczestniczy 
także w syntezie hemu do hemoglobiny i cytochromów. Do innych 
zadań B5 zalicza się udział w regeneracji komórek skóry i błon ślu-
zowych.

Właściwości witaminy B5
Witamina B5 jest jedną z kluczowych witamin dla zrównoważo-

nego funkcjonowania organizmu człowieka. Obok wymienionych 
wyżej zadań:
• uczestniczy w wytwarzaniu przeciwciał;
• wspomaga proces pigmentacji włosów; 
• wpływa na prawidłowy wzrost.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy B5 w or-
ganizmie:
• nieznaczny rozstrój układu pokarmowego;
• biegunka;
• pojawienie się objawów uczulenia.

• Witamina B6
Nazwa witamina B6 obejmuje grupę trzech naturalnych związ-

ków pirydynowych ulegających w organizmie wzajemnym prze-
kształceniom i wykazujących podobne działanie biologiczne.

Właściwości witaminy B6
• uczestniczy w przemianie aminokwasów i syntezie białek oraz 

w metabolizmie kwasów tłuszczowych;
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• jest niezbędna w syntezie porfi ryn (synteza hemu do hemoglobiny 
– niezbędnej w produkcji krwinek czerwonych) i hormonów (np. 
histaminy, serotoniny),

• wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego,
• podnosi odporność immunologiczną organizmu i uczestniczy 

w tworzeniu przeciwciał.
Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy B6 w orga-

nizmie. Spożywana w ilościach większych niż 2 g dziennie może być 
przyczyną zaburzeń neurologicznych, takich jak: 
• brak koordynacji mięśni;
• zwyrodnienia tkanki nerwowej;
• słabość mięśni;
• niepewny chód;
• uczucie mrowienia;
• nadmiar witaminy B6 odbija się niekorzystnie na obecności

aminokwasów we krwi. 

• Witamina B12
Witamina B12 jest ogólną nazwą związków określanych jako kry-

noidy, o zbliżonej budowie chemicznej i podobnej funkcji fi zjologicz-
nej. Wspólnym elementem budowy tych związków jest układ pier-
ścieniowy, składający się z czterech zredukowanych pierścieni piro-
lowych połączonych trzema mostkami węglowymi, tzw. koryna. B12 
bierze udział w przemianie węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej 
oraz innych ważnych procesach funkcjonowania organizmu. 

Właściwości witaminy B12
Witamina B12 uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych ciałek 

krwi, przeciwdziała niedokrwistości, umożliwia syntezę kwasów nu-
kleinowych w komórkach, przede wszystkim szpiku kostnego; wpły-
wa na funkcjonowanie układu nerwowego, uczestniczy w tworzeniu 
otoczki mielinowej ochraniającej komórki nerwowe i neuroprzekaź-
ników nerwowych, zapewnia dobry nastrój, równowagę psychiczną, 
pomaga w uczeniu się, skupieniu uwagi; odgrywa ważną rolę przy 
odtwarzaniu kodu genetycznego; dzięki niej zmniejsza się poziom li-
pidów we krwi; wpływa na układ kostny, pobudza apetyt.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy B12 w or-
ganizmie:
• objawy uczuleniowe przy długotrwałym używaniu;
• krwotok z nosa;
• wyjątkowo wstrząs anafi laktyczny20.

20  W. Seńczuk, Toksykologia, PZWL, Warszawa 1999, s. 384.
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• Witamina PP (niacyna, kwas nikotynowy)
Jest to witamina niezbędna do syntezy hormonów płciowych: 

estrogenów, progesteronu, testosteronu oraz do syntezy kortyzonu, 
tyroksyny i insuliny.21 Witamina PP uczestniczy także w procesach 
utleniania i redukcji w organizmie (jako składnik koenzymów)22.  

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem witaminy PP w or-
ganizmie to:
• uszkodzenie wątroby;
• arytmia serca;
• dolegliwości skórne (pieczenie i swędzenie)23;
• podniesienie poziomu glukozy we krwi;
• bóle i zawroty głowy;
• wymioty;
• hipotonia ortostatyczna24.

• Karnityna
Karnityna jest pochodną aminokwasu lizyny. Po raz pierwszy zo-

stała wyizolowana z mięsa, od czego pochodzi jej nazwa (łac. car-
nis – mięso). Jest związkiem optycznie czynnym, posiada więc dwa 
izomery, z których tylko jeden – L-karnityna – jest biologicznie ak-
tywny25. Jako organiczny związek chemiczny, który jest syntetyzo-
wany w wątrobie, nerkach i mózgu, pełni rolę w transporcie kwasów 
tłuszczowych. Stosuje się ją w celu redukcji tłuszczu w organizmie 
przez zwiększone jego spalanie. Karnityna ma również eliminować 
wolne rodniki, wspomagać witalność, spowalniać procesy starzenia 
i przyspieszać regenerowanie organizmu po wysiłku. Jednak te wła-
ściwości nie znajdują pełnego potwierdzenia medycznego. W niektó-
rych zastosowaniach medycznych pojawiły się objawy wskazujące 
na poprawę koncentracji i zdolności motorycznych. Ma pewne cechy 
sprzyjające uzyskiwaniu poprawy przy leczeniu stanów depresyj-
nych26. Obecnie jest promowana jako substancja witaminopodobna, 
co może wprowadzać w błąd odbiorców. Współczesne badania nie 
potwierdzają jej znaczącego wpływu na spalanie tłuszczu.

21  E. Mindel, Biblia Witamin, Wiedza i życie, Warszawa 1993, s. 75.
22  http://www.zdrowie.med.pl/witaminy/witpp_2.html.
23  E. Mindel Biblia Witamin, s. 76.
24  C.J. Gean, G.F.S. Hiatt, F.H. Meyers, Podręczny spis leków, Wydawnic-

two Kram, Warszawa 1997, s. 302–303.
25  Na podstawie artykułu autorstwa Elizy Łącznej pod tytułem Być jak Schwa-

rzenegger..., czyli biochemiczna strona popularnych składników odżywek dla spor-
towców. Umieszczonego na stronie http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Laczna06.

26  Tamże; P. Derentowicz, Moc karnityny, „Żyjmy dłużej” z 04.04.2001, ar-
tykuł dostępny na stronie: http://www.resmedica.pl/zdart4015.html.
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Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem karnityny w organi-
zmie:
• chociaż karnityna jest ogólnie dobrze tolerowana przez organizm, 

w niektórych przypadkach może powodować zaburzenia ze stro-
ny układu pokarmowego (wymioty, nudności, biegunka i skurcze 
brzuszne);

• stosowanie nadmiernej dawki może powodować, że ciało zaczyna 
wydzielać „rybi zapach”, co ma znaczenie estetyczne27.

• Guarana
Guarana jest zielonym krzewem wytwarzają-

cym owoce mające czarne nasiona, które zawie-
rają dużą ilość kofeiny (4%), trzykrotnie więcej 
niż kawa. Rośnie w całym dorzeczu Amazonki 
i  Orinoko.  Jej odkrywcą jest, żyjący w  XVIII 
wieku, niemiecki botanik Paullini. Ludność tu-
bylcza zażywała ją pod różnymi postaciami dla 
poprawienia sprawności fi zycznej i psychicznej 
po dużym wysiłku. Wysoka zawartość kofeiny 
powoduje, że jest coraz częściej stosowana w róż-
nych produktach wzmacniających28.

Właściwości guarany
• Guarana posiada potwierdzone naukowo właściwości energety-

zujące i witalizujące oraz podnoszące poziom odporności im-
munologicznej, a także inne – w odpowiednich ilościach – cen-
ne walory lecznicze (np. analgetyczne i łagodzące migrenę, co 
znalazło zastosowanie w tabletkach przeciwbólowych), a także 
antydepresyjne czy psychostymulacyjne, które stawiają tę rośli-
nę w rzędzie najbardziej interesujących leczniczych roślin zie-
larskich i używek;

• Guarana jest środkiem bardzo silnie pobudzającym ośrodkowy 
układ nerwowy, a zwłaszcza korę mózgu. Zawarta w niej kofeina 
ułatwia percepcję wrażeń i ich kojarzenie;

• Wskutek stosowania guarany postrzeganie staje się łatwiejsze, 
procesy myślowe przebiegają szybciej i sprawniej. W większych 
dawkach upośledza jednak koncentrację, powoduje tzw. gonitwę 
myśli – kojarzenie jest tak szybkie, że przy braku możliwości 
koncentrowania uwagi na jednym przedmiocie, dochodzi do sta-
nu ogólnego rozbicia myślowego;

27  Na podstawie artykułu autorstwa E. Łącznej, Być jak Schwarzenegger. 
28  Dane za stroną internetową: http://www.psychologia.edu.pl (data dostępu: 

12.11.2008).

Guarana to jak wywar wiedź-
my. Igramy z rzeczami, któ-
rych dobrze nie rozumiemy, 
a odległe konsekwencje ich 

użycia są nieznane – ostrzega 
dr Michael Hirt, kierownik 

medyczny Centrum Medycyny 
Integralnej w Regionalnym 

Centrum Medycyny w Encino 
(Kalifornia).
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• W zbyt dużych dawkach powoduje długotrwałą, męczącą bezsen-
ność.
Działanie guarany na inne ośrodki przejawia 

się głównie w pobudzeniu ośrodka naczynioru-
chowego, skurczu naczyń krwionośnych jelit, 
nieznacznym podwyższeniu ciśnienia tętniczego 
krwi, skurczu naczyń mózgowych29. W badaniach 
naukowych dowiedziono, że przedawkowanie 
guarany może wywoływać bardzo niebezpieczne 
konsekwencje dla zdrowia człowieka. Szczegól-
nie na negatywny wpływ guarany narażone jest 
serce (zaburzenia rytmu pracy). 

Niebezpieczeństwa związane z przedawkowaniem guarany:
•  zatrucie guaraną (dokładniej kofeiną) charakteryzuje się silnym 

pobudzeniem psychoruchowym, przyspieszeniem akcji serca, 
biegunką i wymiotami. W literaturze tematu zostały opisane 
przypadki wystąpienia silnych zaburzeń rytmu serca nawet po 
niewielkich ilościach guarany30.

• Inozytol
Inozytol w postaci naturalnej występuje w cielęcinie, fasoli, 

grochu, mleku, orzechach, owocach cytrusowych, ryżu, soczewicy, 
wieprzowinie i produktach pełnoziarnistych. Inozytol jest alkoho-
lem cukrowym zaliczanym do witaminy z grupy B31.

Właściwości inozytolu
•  Inozytol bierze udział w metabolizmie tłuszczów i cholesterolu; 
•  Uruchamia przemiany tłuszczu, bierze udział w przekazywaniu 

bodźców nerwowych, tworzy ważną część fosfolipidów wytwa-
rzanych w organizmie, zwiększa energię organizmu.

• Węglowodany (sacharydy, cukry)
Węglowodany są związkami organicznymi, wielowodorotlenowy-

mi alkoholami składającymi się z węgla, wodoru i tlenu, w których 
stosunek wodoru do tlenu jest taki sam jak w wodzie (H2O), czyli 
2:1. Znajdują się we wszystkich powszechnie występujących ro-

29  „Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii” 2007, nr 2, s. 84.
30  M.E. Cannon, C.T. Cooke, J.S. McCarthy w: „Medical Journal of Austra-

lia” 2001, nr 174 (10), s. 520–521.
31  Narkotyki i narkomania, red. M. Jędrzejko, W. Bożejewicz, Wydawnic-

two Pedagogium, Warszawa 2007, s. 107;  E. Mindel, Biblia Witamin, s. 72; Lek-
sykon nauki o żywności i żywieniu człowieka, red. P. Lewicki, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2008, s. 185.

Już niewielkie przedawkowa-
nie guarany, a w niektórych 
przypadkach nawet zażycie 
niewielkiej ilości,  może być 
przyczyną wystąpienia silnych 
zaburzeń rytmu serca.
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ślinach: zbożach, ziemniakach, roślinach strączkowych, owocach, 
a także w organizmach zwierzęcych. Każdy węglowodan zawarty 
w napojach zamieniany jest ostatecznie w organizmie w glukozę. 
Glukoza jest zasadniczym paliwem dla pracujących mięśni, jej brak 
negatywnie wpływa na ich pracę. Dla człowieka są podstawowym 
źródłem energii, koniecznej do podtrzymania procesów życiowych. 
Organizm ludzki może tworzyć niewielkie zapasy tych związków 
w postaci glikogenu. Węglowodany, spożyte w napojach razem z ko-
feiną, dają szybko duży przypływ energii. 

Węglowodany dzielimy na 3 grupy:
•  Cukry  proste (np. glukoza, fruktoza, galaktoza)
 Są najprostszą formą węglowodanów. Najszybciej absorbują do 

organizmu przez jelita;
•  Dwucukry (np. sacharoza, laktoza, maltoza)
 Dwucukry składają się z dwóch połączonych wzajemnie poje-

dynczych cząsteczek cukru (cukru prostego). Przed absorpcją 
do organizmu cząsteczka dwucukru musi być rozbita do postaci 
jednocukru;

•  Cukry  złożone, wielocukry (np. skrobia, glikogen)
 Wielocukry składają się z wielu połączonych ze sobą cząsteczek 

cukrów prostych (najczęściej glukozy).
Trawienie i absorpcja węglowodanów przebiega bardzo szybko. 

Gdy glukoza absorbowana jest do krwioobiegu, od razu dostępna 
jest dla komórek jako źródło energii. Glukoza jest również nie-
zbędnym źródłem energii dla mózgu, systemu nerwowego, a tak-
że czerwonych komórek krwi, dlatego jej regularne dostarczanie 
jest niezmiernie istotne dla witalności. Węglowodany dzięki posia-
daniu licznych grup wodorotlenkowych są dobrze rozpuszczalne 
w wodzie32. Nadmiar węglowodanów magazynowany jest w organi-
zmie jako glikogen, część odkłada się jednak w postaci tłuszczu. 
Nadmiar węglowodanów prowadzi do otyłości, a także zaburza pra-
cę wielu organów wewnętrznych. 

• Cytrynian sodu
Cytrynian sodu stanowi sól sodową hydroksy-

kwasu trikarboksylowego (kwasu 2-hydroksy-1-, 
2-, 3-propanotrikarboksylowego). Otrzymywany 
jest syntetycznie m.in. przez zobojętnienie kwa-
su cytrynowego wodorowęglanem sodowym. Cy-
trynian sodu jest stosowany przede wszystkim 

32  J. Namieśnik, J. Jaśkowski, Zarys EKO Toksykologii, EKO-Pharma, 
Gdańsk 1995, s. 38.

W badaniach naukowych do-
wiedziono, że cytrynian sodu 

znosi krzepliwość krwi.
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w celu zniesienia krzepliwości krwi in vitro dla celów laboratoryj-
nych, w celu konserwacji krwi przeznaczonej do przetaczania, jako 
haemosubstituens (w preparatach złożonych)33.

Właściwości cytrynianu sodu
•  Podawany w roztworze per os wywiera działania alkalizujące 

mocz i płyny ustrojowe;
•  Posiada właściwości konserwujące;
•  Poza lecznictwem używany jest w przemyśle spożywczym (regu-

lator kwasowości) oraz przy produkcji wielu kosmetyków.
Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem cytrynianu sodu 

w organizmie:
•  znosi krzepliwość krwi, co w przypadku urazów ciała może za-

kończyć się śmiercią z powodu zbyt dużego odpływu krwi z or-
ganizmu.

• Żeń-szeń
Żeń-szeń jest dziko rosnącą rośliną, uprawianą głównie w Japo-

nii, Chinach i na Półwyspie Koreańskim. Słowo żeń-szeń w wolnym 
tłumaczeniu z języka chińskiego oznacza „człowiek – korzeń”, gdyż 
wygląd tejże rośliny przypomina małego człowieka. Jest produktem 
naturalnym szeroko wykorzystywanym w tzw. medycynie ludowej 
oraz jako środek uzupełniający w wielu produktach medycznych, 
paramedycznych i spożywczych. Jego najważniejszy składnik to 
ginsenozydy. Działanie ich polega na zwiększeniu możliwości he-
moglobiny do przyłączania tlenu. Wzrasta wtedy energia i zdolność 
organizmu do wysiłku,   poprawia się  koncentracja oraz pamięć, 
rośnie odporność na stres.

Od kilku lat środki zawierające żeń-szeń zyskują na popularno-
ści w Polsce i innych krajach. W samych Chinach tradycja stoso-
wania korzeni żeń-szeń ma około 4000 lat. Według chińskiej medy-
cyny ten naturalny środek ma dodawać energii, poprawiać pamięć 
i koncentrację, wzmacniać ogólną odporność organizmu i wspoma-
gać walkę z nadwagą. Chociaż dowiedziono wielu wspomagających 
właściwości tej rośliny, to są one znacząco niższe niż powszechnie 
głoszą to reklamy. W badaniach medycznych nie dowiedziono istot-
nych właściwości wskazujących na znaczącą poprawę zdrowia osób 
korzystających z produktów powstałych na bazie żeń-szenia. Wia-
domo natomiast, że w zależności od przyjętej dawki podwyższa on 
lub obniża ciśnienie krwi.

 

33  http://www.pharma-cosmetic.com.pl/index.php?strona,doc,pol,glowna-
,0,0,216,1,0,ant.html.
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Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem żeń-szenia w orga-
nizmie:
•  tzw. zespół żeń-szeniowy, objawiający się sennością i osłabie-

niem organizmu, zmianami skórnymi, bólami głowy, a także bie-
gunką;

•  przedawkowanie przez osoby cierpiące na znaczne skoki ciśnie-
nia oraz choroby sercowe, ponieważ znacznie podwyższa on bądź 
obniża ciśnienie krwi; 

•  może wywoływać arytmię serca, bezsenność oraz wpływać na 
pojawienie się reakcji alergicznych;

•  nie może być stosowany przez osoby chore na hemofi lię, gdyż 
wykazuje silne działanie przeciwzakrzepowe;

•  należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu prepa-
ratów z żeń-szeniem przez dzieci oraz kobiety w ciąży34. 

• Miłorząb japoński
Miłorząb japoński jest gatunkiem drzewa należącego do rodziny 

miłorząbowatych i jest obecnie jedynym żyjącym reprezentantem 
tego gatunku. Pochodzi z Chin, a w Europie poja-
wił się w XVIII wieku. W dogodnych warunkach 
rośnie na wysokość od 30 do około 40 metrów. 
Od wielu lat jest szeroko wykorzystywany w me-
dycynie i paramedycynie ze względu na swoje 
właściwości lecznicze. Zawiera fl awonidy gliko-
zydowe i terpeny, mające właściwości antyoksy-
dacyjne (antyutleniacze). Substancje te, używa-
ne w bezpiecznych dawkach, usuwają z organi-
zmu wolne rodniki, chroniąc go przed miażdżycą 
i spowalniając procesy starzenia. 

Właściwości miłorzębu japońskiego
•  Spożywanie w dawkach medycznych wyciągów miłorzębu ja-

pońskiego jest szczególnie zalecane osobom starszym, jako że 
spowalnia proces starzenia się i zmniejsza jego dolegliwości, 
głównie poprzez wzmacnianie naczyń krwionośnych, co wspo-
maga profi laktykę choroby wieńcowej serca czy udaru mózgu;

•  Chroni organizm przed miażdżycą, a chorym na tę chorobę po-
prawia wadliwe już krążenie;

•  Zapobiega pogarszaniu się zdolności intelektualnych i umysło-
wych u osób w podeszłym wieku.

34  http://www.mediweb.pl/alternative/wyswietl.php?id=903, data dostępu: 
22.12.2007.

Miłorząb japoński spożywany 
w bardzo dużych dawkach 

może być przyczyną wylewu 
krwi do mózgu. Stosowanie 

preparatów zawierających 
wyciągi z miłorzębu powinno 

odbywać się po konsultacji 
medycznej lub farmaceu-

tycznej.
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Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem miłorzębu japoń-
skiego:
•  u pewnej grupy osób po spożyciu miłorzębu japońskiego pojawić 

się może rozstrój żołądka, bóle oraz zawroty głowy;
•  nie zaleca się łączenia miłorzębu z takimi lekami, jak aspiryna, ze 

względu na jego właściwości zmniejszające agregację płytek krwi, 
co skutkować może ryzykiem krwotoków wewnątrzczaszkowych.
Obecnie pojawiło się w aptekach wiele suplementów leków za-

wierających miłorząb, farmaceuci ostrzegają jednak przed pochop-
nym i nieodpowiedzialnym ich stosowaniem. Należy bezwzględnie 
przestrzegać dawkowania podanego na opakowaniu bądź zalecane-
go przez lekarza, ponieważ przyjęcie zbyt dużej dawki leku skutko-
wać może pojawieniem się działań ubocznych, takich jak bezsen-
ność, nudności i wymioty, a także krwotoków i niesłychanie niebez-
piecznych wylewów krwi do mózgu.

Negatywny wpływ miłorzębu na zdrowie człowieka, w przypad-
ku jego niewłaściwego przyjmowania, zaobserwowano w trakcie 
badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. W celu zbadania 
właściwości miłorzębu przeprowadzono szczegółowe badania 134 
osób w wieku 84 lat. Podzielono je na dwie grupy, z których pierw-
sza przyjmowała preparaty z wyciągiem z miłorzębu, a druga pla-
cebo. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie wpływu 
preparatów miłorzębu na upośledzenie funkcji poznawczych u osób 
starszych. W trakcie stosowania suplementu diety okazało się, że 
w grupie przyjmującej wyciąg z miłorzębu wystąpiło aż siedem 
przypadków zawałów serca bądź stanów przedzawałowych, i ze 
względów etycznych (nie narażania kolejnych pacjentów na utratę 
zdrowia lub nawet życia) badania zostały przerwane35. 

• Biotyna (witamina H)
Biotyna bierze udział w metabolizmie białek i tłuszczów36. Pod 

względem chemicznym biotyna składa się z dwóch pierścieni, tiofe-
nolowego i imidazolowego, oraz łańcucha bocznego kwasu waleria-
nowego. Biotyna jest bardzo odporna na ogrzewanie oraz na działa-
nie kwasów i zasad, stąd obróbka kulinarna ma nieznaczny wpływ 
na zawartość tej witaminy. Związki utleniające inaktywują biotynę. 
Biotyna odgrywa ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu skóry 
oraz włosów37.

35  W. Grzeszkowiak, na podst. czasopisma „Neurology and Medical News 
Today”.  

36  E. Mindel, Biblia Witamin, s. 57.
37  http://www.zdrowie.med.pl/witaminy/with_2.html.
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Właściwości biotyny
•  Uczestnictwo w syntezie kwasów tłuszczowych;
•  Współdziałanie w przemianie aminokwasów i cukrów;
•  Wpływ na układ immunologiczny;
•  Uczestnictwo z witaminą K w syntezie protrombiny;
•  Jest odpowiedzialna za krzepliwość krwi;
•  Udział w reakcjach przenoszenia grup karboksylowych.

• Glukuronolakton
Jest węglowodanem występującym naturalnie w ludzkim organi-

zmie, gdzie uczestniczy w usuwaniu toksyn, wspierając proces wy-
dalania produktów przemiany materii. Glukuronolakton jest także 
obecny w różnych artykułach spożywczych (np. ziarna, czerwone 
wino)38.

• Sorbinian potasu (E-202)
Sorbinian potasu jest organicznym związkiem chemicznym uży-

wanym jako środek konserwujący do żywności, m.in. do serów, 
jogurtu, napojów i ciast. W zastosowaniu spożywczym bardzo czę-
sto występuje razem z benzoesanem sodu. Zdarzają się przypadki 
pseudoalergicznej reakcji na tę witaminę39. 

• Kwas askorbinowy – witamina C
Witamina C należy do grup witamin rozpuszczalnych w wodzie. 

Główne wskazania do stosowania kwasu askorbowego to zapobiega-
nie i leczenie gnilca. Jest powszechnie stosowana w przemyśle spo-
żywczym (napoje, słodycze) i farmaceutycznym (środki antyprze-
ziębieniowe, kompleksy witaminowe, samodzielnie). Stosowana 
medycznie zwiększa odporność organizmu, przyspiesza gojenie się 
ran oraz zrastanie się kości, odgrywa istotną rolę w metabolizmie 
tłuszczów, cholesterolu i kwasów żółciowych.

Właściwości witaminy C
•  Udział w biosyntezie hormonów kory nadnerczy;
•  Udział w regeneracji witaminy E;
•  Udział w procesach metabolicznych jako substancja przenoszą-

ca elektrony;
•  Ułatwianie przyswajania niehemowego żelaza;
•  Udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych;
•  Hamowanie powstawania w żołądku rakotwórczych nitrozoamin;

38  http://www.redbull.pl/pl/ProductPage.Ingredients/html-
ProductPage action?ingredientIndex=1.

39  http://www.food-info.net/pl/e/e202.htm.
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•  Przeciwdziałanie procesowi utleniania wy-
wołanemu przez wolne rodniki.
Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem 

witaminy C:
•  w dużych dawkach działa moczopędnie;
•  powoduje zakwaszanie moczu, co może upo-
śledzić wydalanie słabych kwasów oraz zasad 
i prowadzić do krystalizacji szczawianów, mo-
czanów, cytrynianów;

•  podstawowym zagrożeniem związanym z nad-
miarem witaminy C w organizmie jest ryzyko 
powstawania kamieni szczawianowych w dro-
gach moczowych40.

• Inne substancje znajdujące się w napojach i środkach energety-
zujących

•  L-alanina – należy do aminokwasów endogennych. Produkowa-
na jest w wątrobie i wchodzi w skład tkanki mięśniowej. Gdy 
organizm potrzebuje energii – zostaje  przetworzona w glukozę. 
L-alanina jest ważnym źródłem energii dla układu mięśniowego 
i nerwowego (pomaga w regeneracji komórek nerwowych, a tak-
że stymuluje produkcję przeciwciał). Występuje w produktach 
bogatych w białko: mięsie, serach, jogurtach, owocach. Sprzyja 
również wydalaniu toksyn z organizmu.

•  GABA – kwas gamma-aminomasłowy; jest neuroprzekaźnikiem. 
Odgrywa ważną rolę w metabolizmie tkanki mózgowej i ulega 
przemianie do kwasu glutaminowego, który jest stosowany m.in. 
przy osłabieniu pamięci. GABA pobudza także produkcję endor-
fi n działających przeciwbólowo.

•  Inozytol – jest to alkohol cukrowy zaliczany do witamin z grupy 
B; przyspiesza  przemiany tłuszczów, białek i węglowodanów; 
zwiększa energię ustroju.

Jak wynika z powyższego zestawienia, istnieje grupa substan-
cji, które najczęściej wykorzystywane są w produkcji napojów 
energetycznych. Stosowanie ich pod kontrolą medyczną lub w pro-
duktach naturalnych (np. owoce, warzywa) nie prowadzi do nie-
bezpieczeństw zdrowotnych. Przedawkowanie zaś, zwłaszcza sys-
tematyczne, może wywoływać poważne konsekwencje, w tym także 
zagrażające życiu. Na poniższym rysunku zaprezentowano główne 

40  Toksykologia współczesna, s. 301.

Przedawkowanie witaminy C 
sprzyja gromadzeniu się ka-
mieni szczawianowych w ner-
kach, co prowadzi do kamicy 
nerkowej.
Witamina C ma właściwości 
bakteriostatyczne, a nawet 
bakteriobójcze w stosunku do 
niektórych drobnoustrojów 
chorobotwórczych.
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substancje (obok wody jako płynu bazowego) wchodzące w skład 
napojów energetycznych.

Rys. 52. Główne składniki wchodzące w skład większości napojów ener-
getycznych

8.2. Syropy i tabletki na kaszel, środki na  ból gardła

Na rynku farmaceutycznym dostępna jest duża liczba różnego 
typu leków, które poza spełnianiem powierzonych im funkcji, po-
siadają także inne właściwości. Zaobserwowano przy tym, że część 
z tych środków jest wykorzystywana niezgodnie z medycznym prze-
znaczeniem (np. syropy przeciwkaszlowe), głównie w celu osiągnię-
cia zmiany stanu fi zycznego bądź psychicznego. 

Ponieważ niektóre z takich leków, posiadających potencjał psy-
choaktywny i właściwości uzależniające, zaczęto stosować coraz 
częściej, część z nich wycofano z rynku bądź ich dystrybucja jest 
ściśle kontrolowana (recepty, wydawanie z przepisu lekarza). Nie-
stety coraz większą popularnością cieszą się leki, które wywołują 
podobny efekt jak te reglamentowane, ale nie wywołują tak widocz-
nego uzależnienia, co jest charakterystyczne dla „klasycznych” nar-
kotyków (heroina, amfetamina, marihuana). Na stronach interneto-
wych bez większego wysiłku można odnaleźć wszelkie informacje 
na temat tych syropów. Z kolei na licznych forach internetowych za-
mieszczone są opinie na temat „przydatności” danej substancji do 
odurzenia, ilości, jaką trzeba użyć, aby uzyskać spodziewany efekt, 
a nawet dostępne są rankingi najlepiej działających. Sytuacja taka 
– jak zauważono w badaniach naukowych – doprowadziła do ko-
nieczności szerszego diagnozowania problemu oraz podjęcia zbie-
gów edukacyjno-informacyjnych, adresowanych głównie do far-
maceutów i rodziców. Wzrostowi popularności spożywania takich 
środków sprzyjają ich powszechność, brak prawnych konsekwencji 
ich posiadania oraz moda. Dopiero od 2–3 lat problem został na tyle 
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nagłośniony, że wywołuje stosowne reakcje części rodziców oraz 
działania profi laktyczno-informacyjne.

Ponieważ ilość substancji, która ma wywołać określony efekt, 
zawartej w leczniczej dawce leku jest niska, przyjmowane są one 
w wielokrotnie większych dawkach niż porcje lecznicze. Z badań 
i obserwacji klinicznych wynika, że przyjmowanie syropów i table-
tek, o których tu mowa, nie przynosi natychmiastowych stanów uza-
leżnieniowych, co zmniejsza świadomość zagrożeń u zażywających 
je osób. Stąd pojawia się ich przyjmowanie w jeszcze większych 
dawkach. Spodziewane efekty psychofi zyczne pojawiają się dopiero 
po kilkudziesięciokrotnym przekroczeniu dawki leczniczej. Wiele 
osób sięgających po takie preparaty zapomina, że poza zwielokrot-
nieniem siły działania substancji aktywnej, jednocześnie zwiększa 
się w organizmie udział innych składników obecnych w leku, co 
może wywołać groźne i nieprzewidziane skutki dla biorcy.  

Na potrzeby tej części pracy postanowiono dokonać przeglądu 
najczęściej nadużywany leków. Podział został przeprowadzony ze 
względu na ich właściwości oraz wywoływane przez nie efekty. 

Rys. 53. Podział środków ze względu na kierunek działania

8.2.1. Syropy i tabletki na kaszel o działaniu pobudzającym

Liczba produktów medycznych i paramedycznych należących 
do tej grupy obejmuje ponad sto środków. Można je pogrupować na 
kilka podtypów. Do pierwszego zaliczamy syropy i drażetki, których 
główne działanie skierowane jest na uzyskanie efektu rozszerzenia 
oskrzeli. Są stosowane przy takich dolegliwościach, jak: kaszel, 
zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa, a także przy bolesnych 
miesiączkach. 

Jak zauważono, ich stosowanie pozamedyczne skierowane jest 
na pobudzenie organizmu do wytężonego wysiłku lub jego wzmoc-
nienie w trakcie takiego wysiłku. Z analizy sprzedaży wynika, iż 
spożycie tychże substancji wyraźnie rośnie w miesiącach styczeń, 
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luty oraz maj, czerwiec, co nie jest przypadkowe. Są to miesiące se-
sji egzaminacyjnych na studiach, egzaminów gimnazjalnych i ma-
turalnych. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze produkty do-
stępne w aptekach, jednak lista ta nie wyczerpuje całej oferty tego 
typu substancji. 

• Allergasthmin
Substancje czynne w tabletkach to fenazolina, chlorowodorek 

efedryny, teofi lina, fenobarbital.
Zastosowanie medyczne
Allergasthmin jest stosowany przy stanach skurczowych oskrze-

li, zwłaszcza na tle alergicznym, astmie, rozedmie płuc, stanach za-
palnych dróg oddechowych.

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-
wym używaniem: bóle i zawroty głowy, niepokój, drżenie ciała, bez-
senność, kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia krwi. 

W badaniach klinicznych stwierdzono, że upowszechniane infor-
macje o pobudzających właściwościach allergasthminu są niepraw-
dziwe, bardzo rzadko wywołuje on wzbudzenie psychiczne. Z opinii 
medycznych wynika, iż leku nie mogą stosować pacjenci cierpiący 
na nadczynność tarczycy, podwyższone ciśnienie krwi, zaawanso-
waną miażdżycę tętnic, niewydolność naczyń wieńcowych. Lek jest 
przeciwwskazany również w razie uczulenia na którykolwiek z jego 
składników. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli 
preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami41.

 
• Astmin  

Substancjami czynnymi są nalewki z biedrzeńca, stroiczki i grin-
delii, a także chlorowodorek efedryny. Dostępny jest w formie kro-
pli.

Zastosowanie medyczne
Astmin jest stosowany przy stanach skurczowych oskrzeli, 

zwłaszcza na tle alergicznym, astmie, rozedmie płuc, stanach za-
palnych dróg oddechowych.

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-
wym używaniem: efedryna zawarta w kroplach może wywołać licz-
ne działania niepożądane, np. przyspieszone bicie serca, niepokój, 
bezsenność, trudności z oddawaniem moczu, zawroty oraz bóle gło-
wy, nudności, drżenie rąk.

41  http://medycyna.anauk.net/1-0-95-ALLERGASTHMIN.Encyklopedia.Lekow.html.
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Z badań medycznych jednoznacznie wynika, że leki zawierające 
efedrynę powinny być używane z bardzo dużą ostrożnością przez 
osoby z poważniejszymi chorobami serca, niedoborem potasu oraz 
powiększeniem stercza42. 

• Belladrinal
Substancjami czynnymi w tym leku są teofi lina, kofeina, efedry-

na oraz  wyciąg suchy z pokrzyku wilczej jagody. Lek dostępny jest 
w formie tabletek.

Zastosowanie medyczne
Belladrinal stosuje się przy dolegliwościach, takich jak astma, 

chroniczny bronchit, bóle głowy, zespół Meniere’a (zaburzenia 
zmysłu równowagi z zaburzeniami słuchu), kolka jelitowa i żółcio-
wa, bóle menstruacyjne.

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-
wym używaniem: teofi lina, efedryna oraz pozostałe składniki za-
warte w leku powodują liczne działania uboczne: zaburzenia ako-
modacji oka, palpitacje serca, niepokój, bezsenność, bóle głowy, 
mdłości, brak apetytu, wysypki i świąd, trudności z oddawaniem 
moczu, skurcze mięśni, częstoskurcze serca. 

Ze względu na zawartość wyciągu z pokrzyku oraz efedryny, leku 
nie wolno podawać pacjentom z powiększonym sterczem. Ocze-
kiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje 
się jednocześnie z innymi lekami. Lek może upośledzać sprawność 
psychofi zyczną, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicz-
nych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stoso-
wania43.

• Kelastmin
Substancje czynne – wyciąg z biedrzeńca, stroiczki, grindelii, 

aminku egipskiego, chlorowodorek efedryny. Lek dostępny jest 
w postaci płynnej.

Zastosowanie medyczne
Kelastmin ułatwia odkasływanie gęstej wydzieliny z górnych 

dróg oddechowych. Stosuje się pomocniczo w stanach zapalnych 
oskrzeli, astmie oraz rozedmie płuc.

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-
wym używaniem: wchodząca w skład leku efedryna może wywołać 
przyspieszenie akcji serca. Dodatkowo mogą się pojawić liczne do-

42 http://medycyna.anauk.net/1-0-253-ASTMIN.Encyklopedia.Lekow.html.
43 http://medycyna.anauk.net/1-0-298-BELLADRINAL.Encyklopedia.Le-

kow.html.
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legliwości: niepokój,  bezsenność, trudności w oddawaniu moczu, 
zawroty i bóle głowy, nadmierne pocenie się, mdłości i wymioty, 
słabość mięśni, drżenia ciała, wzmożone pragnienie. Duże dawki 
leku, ze względu na zawartość biedrzeńca, mogą spowodować silne 
skurcze macicy i ewentualnie poronienie44. 

• Tussipect
Substancje czynne to chlorowodorek efedryny, wyciąg z lukre-

cji, korzeń lukrecji sproszkowany, saponina, tymol, benzoesan sodu 
(drażetka); amoniak, chlorowodorek efedryny, wyciąg tymiankowy, 
sól amonowa prymuliny, kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, nipa-
gina A (syrop). Tussipect dostępny jest w formie drażetek lub sy-
ropu.

Zastosowanie medyczne
Tussipect stosuje się w przewlekłych nieżytach górnych dróg 

oddechowych, zwłaszcza oskrzeli, u palaczy. W zapaleniach gar-
dła i krtani. W suchym kaszlu i podrażnieniu błon śluzowych.
Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaściwym 
używaniem: podwyższenie ciśnienia krwi, pobudzenie psychiczne, 
bezsenność, zaburzenia rytmu serca, bóle i zawroty głowy, suchość 
błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia w oddawaniu moczu, zabu-
rzenia trawienne. 

Preparatu nie wolno podawać, jeśli występuje uczulenie na któ-
rykolwiek z jego składników. Leku nie wolno stosować w chorobie 
wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Oczekiwany skutek leczenia 
może ulec zmianie, jeśli Tussipect stosuje się jednocześnie z innymi 
lekami45.

8.2.2. Syropy na kaszel o działaniu dysocjano-euforyzującym

Mowa tutaj o grupie leków, które są przepisywane przez leka-
rza osobom cierpiącym na uciążliwy, ostry, suchy kaszel różnego 
pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach 
oddechowych). Preparaty te dostępne w kilku postaciach (syrop, 
tabletki, kapsułki). Użycie kilkunastokrotnie wyższej dawki niż 
dawka terapeutyczna powoduje wystąpienie otępienia z lekkim po-
budzeniem i halucynacjami. Na stronach internetowych zamiesz-
czane są niebezpieczne informacje promujące te leki jako substan-
cje narkotyczne. W przypadku ich nadużywania istnieje możliwość 
wystąpienia uzależnienia fi zycznego. 

44 http://medycyna.anauk.net/1-0-1192-KELASTMIN.Encyklopedia.Lekow.html.
45  http://medycyna.anauk.net/1-0-2199-TUSSIPECT.Encyklopedia.Lekow.html.
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8.2.3.  Najpopularniejsze środki o działaniu dysocjano-
euforyzującym

Do grupy tych leków zalicza się przede wszystkim środki zawie-
rające dekstrometrofan. Wymienione poniżej syropy nie stanowią 
pełnej listy tych substancji. 

• Dexatussin
Dostępny jest w postaci syropu. 5 ml syropu zawiera 10 mg bro-

mowodorku dekstrometorfanu oraz substancje pomocnicze (sorbi-
tol, roztwór nie krystalizujący 70-procentowy, glicerol 86-procento-
wy, kwas cytrynowy jednowodny, benzoesan sodu, aromat owoców 
tropikalnych i wodę oczyszczoną)46.

Zastosowanie medyczne
Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie 

związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).
Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-

wym używaniem: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, za-
parcia, bóle brzucha. Odnotowano (na razie nieliczne) przypadki 
psychicznego uzależnienia od tego leku. Dexatussin zawiera ben-
zoesan sodu, który może powodować reakcje alergiczne. Nie należy 
go także podawać w przypadku stwierdzenia nietolerancji fruktozy. 
Może powodować senność i zawroty głowy, dlatego należy zachować 
ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek, mogą wystąpić obja-
wy hamowania ośrodka oddechowego, omamy, wysoka gorączka47.

• Tussal Antitussicum
Występuje w formie tabletek powlekanych. Medycznie używany 

jest w leczeniu objawowym suchego kaszlu. 
Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-

wym używaniem: zawroty głowy, senność, dolegliwości żołądkowo-
jelitowe (nudności, wymioty, bóle żołądka)48. Lek może wpływać na 
zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

• Tussidex
Dostępny w formie kapsułek lub pastylek nawlekanych. Jest 

wykorzystywany w doraźnym leczeniu ostrego, suchego kaszlu, nie 
związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

46  http://www.espefa.com.pl/pl/oferta/szczegolowe/dexatussin.html.
47  http://www.espefa.com.pl/pl/oferta/szczegolowe/dexatussin.html. 
48  http://www.apteka.gda.pl/tussal-antitussicum-tabl-p-1109.html
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Niebezpieczeństwa związane z używaniem lub niewłaściwym 
używaniem:  senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle żo-
łądka, zaparcia lub biegunka, reakcje alergiczne (wysypka, po-
krzywka, umiejscowiona głębiej wysypka skórna, skurcz oskrzeli). 
Preparat może zaburzać zdolność kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. Objawy te pojawiają się już przy małych dawkach.

• TussiDrill
Dostępny w postaci syropu. Medycznie stosowany jest przy do-

raźnym leczeniu ostrego i suchego kaszlu.
Niebezpieczeństwa związane z używaniem lub niewłaściwym 

używaniem: senność, zawroty głowy, zaparcia, nudności, wymioty, 
reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, 
skurcz oskrzeli). W przypadku równoległego podania leków prze-
ciwhistaminowych pojawiają się nudności, wymioty, zawroty głowy, 
pobudzenie, dezorientacja, senność, wykwity skórne typu pokrzyw-
ki, nieostre widzenie i oczopląs. Po znacznym przedawkowaniu 
można zaobserwować śpiączkę, zahamowanie czynności ośrodka 
oddechowego i drgawki. Lek zaburza prowadzenie pojazdu.

Do zasadniczych przeciwwskazań zalicza się prowadzenie po-
jazdów oraz obsługiwanie skomplikowanych maszyn i urządzeń po 
zażyciu leku (problemy z oceną sytuacji, zasypianie, nudności)49. 
Objawy powyższe mogą pojawić się już przy standardowych daw-
kach zaleconych przez lekarza. 

•  Acodin
Dostępny w postaci tabletek. W celach medycznych używany 

jest do okresowego hamowania nieproduktywnego kaszlu różnego 
pochodzenia, np.  w przebiegu infekcji, przy urazach klatki piersio-
wej, przy kaszlu wywołanym wdychaniem substancji drażniących.

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem lub niewłaści-
wym używaniem: nudności, senność, uczucie zmęczenia, zawro-
ty głowy. Objawy te pojawiają się już przy stosowaniu dawek zale-
canych przez lekarza.

Acodin, jeden z najpopularniejszych leków 
o działaniu dysocjano-euforyzującym

Źródło: http://www.aptekaslonik.pl/images/prod/333/acodin.jpg.

49  http://www.drolivia.pl/product/id/9425,tussidrill-150-ml-but-. 
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8.2.4.  Charakterystyka substancji aktywnych zawartych 
w syropach

Syropy zawierają często po kilkanaście różnych substancji. 
W związku z rozwojem produkcji farmaceutyków i parafarma-
ceutyków, każdego roku na rynek trafi a co najmniej kilka nowych 
substancji (wyciągów, środków uzupełniających, towarzyszących) 
wykorzystywanych do produkcji syropów. Część z nich nie jest do 
końca przebadana, zwłaszcza pod względem reakcji z innymi sub-
stancjami. Nowym, ale coraz bardziej popularnych zjawiskiem jest 
poszukiwanie przez producentów nowych, roślinnych baz do pro-
dukcji farmaceutyków, w tym egzotycznych. 

• Efedryna
Substancją odpowiedzialną za pobudzające 

właściwości omówionych powyżej syropów jest 
efedryna, a dokładniej chlorowodorek efedryny. 
Efedryna jest alkaloidem roślinnym (pierwszy 
raz została wyizolowana z rośliny Ephedra vul-
garis w XIX wieku przez japońskiego chemika 
Nagayoshi Nagi)50. W formie wstrzyknięć była 
podawana japońskim pilotom kamikadze w cza-
sie II wojny światowej51. Stosowana jest w celu 
zwiększenia pobudzenia organizmu, zmniejsze-
nia apetytu, jako środek, który ma zwiększyć 
koncentrację i uwagę, lekarstwo na nieżyt nosa 
oraz do leczenia niedociśnienia związanego z narkozą. Występuje 
w roślinach z rodzaju przęśl (Ephedra equisetina, Ephedra sinica, 
Ephedra olistachya) oraz w cisie (Taxus baccata). Jest najczęściej 
dostępna w formie chlorowodorku i siarczanu.

Właściwości efedryny
Działa bezpośrednio, pobudzająco na układ współczulny (na re-

ceptory α-adrenergiczne i β-adrenergiczne) oraz pośrednio poprzez 
uwalnianie noradrenaliny z zakończeń nerwowych. Z tego wzglę-
du przy powtarzanym podawaniu występuje zjawisko tachyfi lak-
sji. Każda następna dawka podawana w krótkim czasie powoduje 
mniejszy skutek farmakologiczny.

Do najważniejszych skutków działania efedryny zalicza się: pod-
wyższenie ciśnienia tętniczego krwi (skurcz naczyń oporowych), 
dzięki temu znalazła zastosowanie w leczeniu niedociśnienia, 

50  Toksykologia współczesna, s. 320.
51  Tamże, s. 321.

Przedawkowanie efedryny 
skutkuje niepokojami, stana-
mi paranoicznymi, pobudze-
niem psychomotorycznym. 
Stwierdzono także wystę-
powanie halucynacji oraz 
zachowań agresywnych.
Przedawkowanie może pro-
wadzić do zgonu.
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zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego, 
przyspieszenie akcji serca, rozszerzenie oskrzeli 
(rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli), pobudzenie 
ośrodkowego układu nerwowego, zwiększenie 
przepływu krwi przez tętnice wieńcowe, mózgo-
we i zaopatrujące mięśnie prążkowane, zmniej-
szenie przepływu przez tętnice trzewne oraz za-
opatrujące skórę.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem 
efedryny.

Efekty uboczne mają miejsce najczęściej 
w przypadku używania efedryny niezgodnie 
z przeznaczeniem w dużych ilościach, wielokrot-
nie przekraczających dawkę terapeutyczną. Do 

głównych negatywnych objawów nadużywania zaliczamy: 
•  układ sercowy i krwionośny: tachykardia, arytmia serca, choroba 

wieńcowa czy nadciśnienie;
•  zmiany skórne: zaczerwienienie skóry, pocenie się, trądzik (wy-

sypki skórne);
•  układ trawienny: nudności, nieżyt żołądka52, utrata apetytu;
•  układ moczowo-płciowy: zwiększone wydalanie moczu z powodu 

zwiększonego ciśnienia krwi;
•  układ nerwowy: niepokój, chaotyczność, bezsenność, umiarko-

wana euforia, manie i  rzadko halucynacje, wrogość, mrowienie, 
paranoja, pobudzenie psychomotoryczne.

•  układ oddechowy: duszności, obrzęk płuc;
•  pozostałe niepożądane objawy: wzrost temperatury ciała średnio 

o 1°C, zawroty głowy, ból głowy, drżenie mięśniowe53, hiperglike-
mia, suchość w ustach.
Przedawkowanie może prowadzić do śmierci. Dawka śmiertelna 

efedryny wynosi 2 gramy przy podaniu doustnym54. Przyjmowanie 
wysokich dawek efedryny może prowadzić do uszkodzenia mózgu 
z powodu ciągłego oddziaływania na neurotransmitery. Efedryna 
może być przyczyną uszkodzenia naczyń krwionośnych z powodu 
towarzyszącego nadciśnienia. Może powodować także zmniejszenie 
napięcia mięśniowego oraz psychozy paranoidalne. Obserwowane 
psychozy są podobne do tych wywołanych przez amfetaminę (para-
noja, halucynacje wzrokowe i słuchowe)55. Badania na zwierzętach 

52  W. Semczuk, Toksykologia, s. 416.
53  C.J. Gean, G.F.S. Hiatt, F.H. Meyers, Podręczny spis leków, s. 47.
54  W. Seńczuk, Toksykologia, s. 374.
55  Toksykologia współczesna, s. 321.

Równoległe spożywanie DXM 
z substancjami  stymulujący-
mi OUN może zakończyć się 
śmiercią. Istnieje wiele udo-

kumentowa-nych zgonów na 
skutek zażywania DXM wraz 
z efedryną. Zażywanie DXM 
ma silny wpływ na psychikę 

i może powodować pojawie-
nie się tendencji do  izolacji 

społecznej.
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wskazują na możliwość uszkodzeń mózgu, mogących prowadzić do 
„tików” podobnych do występujących w chorobie Parkinsona. 

Komentarz opisujący działanie Tussipectu zamieszczo-
ny na forum internetowym hyperreal.info: https://hyperreal.
info/node/396?page=5 (pisownia oryginalna):

Tragedia! Wczoraj wzięłam 16 tabletek popijając browa-
rem i do dzisiaj się z tym męczę. Zaczęło się po półtorej go-
dziny od spożycia, najpierw zwiotczały mi wszystkie mięśnie, 
prawie nie mogłam stać, ani ruszać rękami. Potem potworny 
ból kręgosłupa. Bezsenna noc, oczy szeroko otwarte i ciągła 
chęć wymiotowania. Nie mówiąc już o biciu serca, które wali-
ło jak oszalałe;/.Wstałam rano, przeszłam kawałeczek i upa-
dłam od zawrotów głowy i „mroczków”. I jeszcze ten ślinotok 
i „gluty” w gardle. Serdecznie odradzam!

• Dekstrometorfan
 Dekstrometorfan (DXM) jest syntetyczną po-

chodną morfi ny. W medycynie używany jest pod 
postacią bromowodoru, jako lek przeciw suche-
mu kaszlowi. Dawka śmiertelna wynosi powyżej 
20–25 mg/kg masy ciała. W większych dawkach, 
znacznie przekraczających dawki terapeutycz-
ne, wykazuje działanie narkotyczne, charaktery-
styczne dla dysocjantów, oraz lekko euforyzują-
ce.

Właściwości dekstrometorfanu i działania 
szkodliwe

Dekstrometorfan działa ośrodkowo, tłumiąc 
suchy kaszel w zapaleniu gardła, oskrzeli czy 
krtani. Maksymalna dawka dobowa wynosi 120 
mg. Jako działania niepożądane mogą wystąpić: 
senność, zawroty głowy, nudności, biegunka, 
wzrost ciśnienia tętniczego.

W niższych dawkach powoduje pobudzenie 
i halucynacje przy zamkniętych oczach, nato-
miast przyjmowany w większych ilościach może 
powodować wrażenie całkowitego „oderwania” 
od ciała i depersonalizację. Powoduje także niezborność (ataksję), 
zaburzenia równowagi, kłopoty z mówieniem, jak i widoczne opóź-
nienie reakcji.

Wprowadzanie na rynek 
tzw. dopalaczy jest przy-
kładem działań szczególnie 
niebezpiecznych z punktu 
widzenia zdrowia (część 
z tych substancji może spo-
wodować śmierć) oraz zasad 
moralnych. Wprowadzanie 
na opakowaniach napisów 
„Produkt kolekcjonerski”, 
„Środek nie dla ludzi” jest 
próbą obrony przed ewen-
tualnymi konsekwencjami 
prawnymi ze strony ofi ar tych 
substancji. 
Mieszanie niektórych „do-
palaczy” z alkoholem grozi 
śmiercią.
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Działanie DXM przebiega fazowo, tzn. w zależności od wiel-
kości dawki, w pierwszej kolejności pojawiają się takie odczucia, 
jak zaburzenia wizji, euforia, pobudzenie psychoruchowe, osła-
bienie zmysłów słuchu, dotyku i smaku, halucynacje przy za-
mkniętych oczach (często przy udziale muzyki), swędzenie oraz 
nudności.

W kolejnych fazach pojawiają się zaburzenia z prawidłowym 
przetwarzaniem obrazu, nasilenie halucynacji, zamiast euforii po-
jawia się wrażenie wglądu w głąb siebie, pobudzenie ruchowe jest 
zastąpione problemem z poruszaniem się, a w niektórych przypad-
kach bezruchem, pojawia się uczucie silnego znieczulenia, któremu 
towarzyszy wrażenie śmierci56, mogą pojawić się także doznania 
„opuszczenia” ciała. Stany takie nierzadko kończą się śmiercią oso-
by nadużywającej DXM.

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem dekstrometorfanu 
w organizmie.

W połączeniu z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, alko-
holem etylowym oraz innymi środkami o działaniu depresyjnym 
na ośrodkowy układ nerwowy, DXM może nasilać depresję ośrod-
ka oddechowego. Z kolei spożywanie DXM ze stymulantami (efe-
dryna, amfetamina) może znacznie zwiększać ciśnienie tętnicze. 
Istnieją udokumentowane przypadki śmierci poprzez połączenie 
dekstrometorfanu innymi substancjami (efedryna)57. Dekstrome-
torfan może powodować uzależnienie psychiczne. Przedawkowanie 
DXM może doprowadzić do śmierci na skutek depresji układu od-
dechowego. Wzrostowi popularności DXM sprzyjają opinie, że swo-
im działaniem przypomina oddziaływanie etaminy i PCP. 

Dekstrometorfan staje się toksyczny w dawkach między 25 a 30 
mg/kg masy ciała58. Pojawiają się problemy z pamięcią i koncen-
tracją. Bardzo częste używanie może prowadzić do poważnych za-
burzeń psychicznych. Przedawkowanie DXM objawia się depresją 
układu oddechowego. Po dekstrometorfanie pojawiają się zamiast 
oczekiwanych przyjemnych halucynacji tzw. bad tripy (złe podró-
że), czyli negatywne odczucia, którym towarzyszy silny lęk i nie-
pokój. 

56  M. Łukasik-Głębocka, Dekstrometorfan i benzydamina – nowe substan-
cje odurzające, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2008, nr 2 (41), s. 17.

57  Tamże.
58  Na podstawie artykułu: W.E. White, The Dextromethorphan Faq, do-

stępnego na stronie internetowej: http://www.erowid.org/chemicals/dxm/faq/
dxm_side_effects.shtml#toc.6.7. 
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www.hyperreal.info – https://hyperreal.info/node/6227 
(pisownia oryginalna):

Wróciłem do domu z paczką Acodinu wieczorem… zja-
dłem 23 tabletki, popiłem soczkiem i usiadłem do rodzinnej 
obiado-kolacji, gdy już DXM zaczynał działać. Do jedzenia 
był rosół z kluskami i żołądkami, który w trakcie jedzenia 
wydawał mi się najlepszym rosołem, jaki jadłem w życiu, 
co bardzo mnie zdziwiło. Gdy wszystko zjadłem, posze-
dłem się położyć, i od tego momentu zaczął się jeden wielki 
koszmar. Leżąc na łóżku, poczułem mdłości. Czułem w żo-
łądku tę całą „gorzkość”… to było obrzydliwe, ten smak 
cały czas narastał, więc pobiegłem do ubikacji i czekałem 
aż zwymiotuję. I zwymiotowałem. Patrząc się na moje wy-
miociny zobaczyłem tam nie tylko rosół, kluski i kawałki 
mięsa, lecz i małe szare robaki, które w nich pływały, swo-
im wyglądem przypominały jakieś małe gąsienice, larwy, 
mrówki i inne robactwo…[omamy – przyp. J.K.] Gorzki 
smak nadal narastał we mnie, i co chwile wymiotowałem, 
nawet gdy już nie miałem czym. Dostałem drgawek …Gdy 
otworzyłem drzwi od ubikacji i wyszedłem do przedpoko-
ju trzymając się ściany, spojrzałem w dół, na moje stopy. 
Zobaczyłem, że stoję na jakimś szarym piachu, na którym 
leżą zmasakrowane ciała ludzi, wiedziałem, że to są cia-
ła ludzi, którzy brali DXM, i że to są ludzie, których DXM 
zabiło. Zastanawiałem się, czy i ja do nich dołączę, lecz tę 
halucynację przerwały słowa ciotki, która właśnie wyszła 
z kuchni i zapytała, czy dobrze się czuję. Odpowiedziałem, 
że nie, że pewnie się czymś zatrułem…  Znowu zaczęło 
mnie mdlić i zwymiotowałem na podłogę, lecz tym razem 
to, co zwymiotowałem, zamieniło się w robactwo i rozeszło 
po mieszkaniu… Znowu zacząłem widzieć na podłodze 
piach, a na nim stosy ludzi, byli żywi, ale mieli zgniłe cia-
ła, czasami pozbawione niektórych kończyn, wymiotowali, 
wyli, krzyczeli i wzywali mnie do siebie… Zobaczyłem, że 
pływają w niej moje wymiociny, natychmiast odłożyłem ją 
z powrotem. Siedziałem w pokoju aż nadszedł świt, mia-
łem już tego wszystkiego dość, nawet zacząłem się modlić, 
aby się to wreszcie skończyło, lecz nadal miałem okropne 
halucynacje i różne psychozy. Rano udało mi się zasnąć, 
obudziłem się dopiero następnego dnia… Wszystko mnie 
bolało.
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8.3. Nowe substancje wzmacniające i zmieniające 
stany psychofi zyczne – dopalacze

Termin dopalacze pojawił się w mediach kilka lat temu. Okre-
śla się nim dostępne w wolnej sprzedaży substancje psychoaktyw-
ne, których działanie jest podobne do działania narkotyków. Dopa-
lacze można legalnie kupić w Polsce w kilkudziesięciu punktach 
sprzedaży, a także w sieci internetowej. Główną przyczyną powo-
dzenia tychże substancji jest powszechna ich dostępność, ogrom-
ne zainteresowanie mediów tymi środkami, a także popularyzowa-
nie informacji o ich działaniu na organizm człowieka. Niektórzy 
twierdzą wręcz, że ich działanie jest silniejsze, a przeżycia są bar-
dziej intensywne niż po zażyciu ich nielegalnych odpowiedników. 
Już na początku tego podpunktu stwierdzić należy, że spożywanie 
dopalaczy może prowadzić do trudnych do przewidzenia reakcji 
psychicznych, a także tragicznych konsekwencji zdrowotnych. Po-
wodów uzasadniających tak kategoryczne ocenienie problemu jest 
wiele, ale najważniejszymi są: po pierwsze, chemiczny skład tych 
środków (zawierają substancje działające tak samo jak narkotyki, 
nierzadko w ilościach większych niż „klasyczne działki”); po dru-
gie, zawartość związków, których wpływ na zachowanie i zdrowie 
człowieka nie jest do końca zbadany, choć już obecnie wiadomo, 
że wywołują szkody zdrowotne. Nie znamy też wszystkich inte-
rakcji składników dopalaczy z alkoholem i lekami. Już teraz leka-
rze ostrzegają, że mix dopalaczy z alkoholem może być tragiczny 
w skutkach, łącznie ze śmiercią. W połączeniu z alkoholem czy 
innymi substancjami odurzającymi dopalacze mogą powodować 
porażenie ośrodka oddechowego i ośrodka krążenia, poważne za-
burzenia rytmu serca, do zatrzymania jego akcji włącznie, gwał-
towne skoki ciśnienia prowadzące do utraty przytomności, udarów 
mózgu lub zawałów serca59. 

8.3.1. Najpopularniejsze dopalacze

Diablo (dostępny w formie tabletek) – w jego skła-
dzie znajduje się m.in. BZP i TFMPP. Charakteryzu-
je się działaniem euforyczno-pobudzającym60.

59  Na podstawie artykułu: K. Łagowska, Toksykolog ostrzega: Dopalacze 
mogą zabić, „Gazeta Wyborcza” Wrocław z 4.01.2009.

60  http://www.dopalacze.com/image.php?image=509&type=main.
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Spice DIAMOND stanowi kombinację różnych  ro-
ślin oraz aromatycznych ekstraktów61. Dostępny jest 
w formie ziół do palenia. Wykazuje głównie działanie 
psychodeliczne. 

Smoke jest także kombinacją roślin i aro-
matycznych ekstraktów. Środek dostępny jest 
w postaci ziół do palenia. 

Exotic jest kolejną popularną substancją 
w omawianej tu grupie środków wzmacniająco-
pobudzających. Zawiera jeden ze szczególnie 
niebezpiecznych składników – BZP (benzylo-
piperazynę) i jej pochodne. Ma działanie eu-
foryczno-pobudzające. Dostępny jest w formie 
pastylek62.

3 Soma Spliff ’s jest według oferujących go fi rm mieszanką szał-
wii i ekstraktu z kapelusza muchomora czerwonego (!!!)63. Ma dzia-
łanie euforyczno-halucynogenne. W formie handlowej ma postać 
„skrętów” do palenia.

8.3.2. Zasadnicze substancje wchodzące w skład dopalaczy

Pełna charakterystyka substancji wchodzących w skład poszcze-
gólnych dopalaczy jest trudna do dokonania bez wnikliwych badań 
laboratoryjnych. Wielu oferentów tych środków na opakowaniach 
podaje tylko niektóre substancje bazowe.  W wielu przypadkach za-
obserwowano także, że skład rzeczywisty różni się od deklarowane-
go. Określeniami mylącymi jest także umieszczanie na opakowaniu 
nazw, których nie znajdujemy w żadnych opracowaniach nauko-
wych lub zestawieniach składników chemicznych (np. „indiański 
wojownik”, „niebieski lotos”). Najprawdopodobniej część ze skład-
ników to nieznane lub mniej znane na polskim rynku ekstrakty z ro-
ślin o cechach psychoaktywnych. Być może, że dodawanie ich do 
dopalaczy ma zwiększyć siłę lub długość działania podstawowych 
składników bazowych, np. BZP.

61  http://www.dopalacze.com/spice-diamond-3g/produkt/535.html. 
62  Źródło zdjęcia:  http://www.dopalacze.com/image.php?image=77&type=add.
63  http://www.dopalacze.com/3-soma-spliffs/produkt/501.html. 
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• BZP (benzylopiperazyna) – TFMPP
Benzylopiperazyna po raz pierwszy została zsyntetyzowana 

w 1944 roku Wielkiej Brytanii jako potencjalny środek zwalczają-
cy pasożyty u zwierząt64. BZP należy do grupy arylopodstawionych 
pochodnych piperazyny, tej samej, do której należą mCP, TFMPP, 
pMeOPP, PPPP, DBZP i MDBP65. Wszystkie te substancje zaliczane 
są do grupy tzw. benzynopiperazyn. BZP i jej pochodne występu-
jące w wielu „dopalaczach” to substancje wyłącznie syntetyczne, 
produkowane w laboratoriach. Najczęściej występuje w dwóch for-
mach chemicznych: chlorowodorku (biały proszek) lub wolnej za-
sady (jasna żółtozielona ciecz)66. Sprzedawane są głównie w formie 
tabletek lub kapsułek. Ponieważ od kilku lat rośnie popularność tej 
substancji, Unia Europejska  zareagowała na rosnące jej spożycie, 
zlecając ocenę zagrożeń dla zdrowia i ryzyka społecznego stworzo-
nych przez tę substancję67. Od 2009 roku substancja ta jest zabro-
niona w sprzedaży. 

Właściwości benzylopiperazyny
BZP jest stymulantem centralnego układu nerwowego. Jej dzia-

łanie jest podobne do działania amfetaminy, tylko jest 10-krot-
nie słabsze. Jednocześnie badania wykazały, że mieszanka BZP 
i TFMPP wykazuje podobne działanie jak MDMA (ecstasy).

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem benzylopiperazyny 
w organizmie.

Przy średnich dawkach oscylujących w gra-
nicach pomiędzy 75 mg a 150 mg powoduje uczu-
cie euforii, zwiększenie czujności, subiektywnie 
poprawia samopoczucie i powoduje samozado-
wolenie. W dawkach większych lub w połącze-
niu z innymi substancjami może wywołać bar-
dzo niebezpieczne następstwa. Osoby używające 
BPZ narażone są na: potęgujące się poczucie 
niepokoju, problemy ze snem, ogólne osłabienie, 

„czarne myśli”, zmienność nastroju od uczucia radości po przygnę-
bienie, dezorientację, osłabiony apetyt, uderzenia na zmianę ciepła 

64  W. Krawczyk, BZP – Nowy narkotyk czy tylko przejściowa moda, „Ser-
wis Informacyjny Narkomania” 2007, nr 2 (37), s. 2.

65  Kolejno: mCPP – 1-3-chlorofenylopiperazyna, TFMPP – m-trifl uoromety-
lofenylopiperazyna, pMeOPP – 1-4-metoksyfenylopiperazyna, PPPP – p-fl uro-
fenylopiperazyna, DBZP – dibenzylpiperazyna i MDBP – 1-[3, 4-metylenodiok-
sybenzylo] piperazyna.

66  W. Krawczyk, BZP – Nowy narkotyk, s. 2.
67  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Spra-

wozdanie roczne 2007. Stan problemu narkotykowego w Europie, s. 72.

Zażywanie BZP i jej pochod-
nych powoduje poważne 

konsekwencje fi zjologiczne, 
m.in. zaburzenia funkcjo-
nowania mózgu i układu 

krążenia.
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i zimna, nadmierną potliwość, mdłości, bóle głowy, drżenie mięśni 
i dreszcze68, pokrzywkę na skórze69.

Przyjmowanie BZP i pochodnych powoduje poważne konse-
kwencje fi zjologiczne, m.in. zaburzenia funkcjonowania mózgu czy 
układu krążenia. Opisywano również uszkodzenia nerek po zażywa-
niu tego typu środków odurzających70. 

• Muchomor czerwony i inne grzyby o działaniu halucynogennym
Muchomor czerwony obok muchomora tygrysowatego jest grzy-

bem, który swe właściwości halucynogenne zawdzięcza zawartości 
psylocyny, psylocybiny, baeocystyny, norbaeocystyny, mykoatropi-
namuścimolu, muskardyny i bufoteminy71. Z badań medycznych 
wynika, że substancje chemiczne zawarte w grzybach halucyno-
gennych działają w systemie nerwowym bezpośrednio na synap-
sy72, gdzie przekazywana jest czynność z jednego neuronu do dru-
giego, albo w metabolizmie związku nośnego – serotoniny chemicz-
nie spokrewnionego z halucynogenami. Halucynogeny obniżają 
selektywność mózgu na bodźce73. Przyjmowanie halucynogennych 
grzybów prowadzi do utraty kontaktu z realną rzeczywistością, co 
utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) ocenę sytuacji, zaburza reakcje 
oraz prowadzi do podejmowania zachowań ryzykownych. Reakcje 
pogrzybowe dzieli się na tzw. good trips (dobre podróże) i bad trips 
(złe podróże). Good trips to najczęściej pojawianie się barwnych 
obrazów o zamglonych ruchomych konturach, dziwnych formach 
i niespotykanych kolorach. Z relacji wynika, iż osoba będąca pod 
wpływem takiej substancji ma wrażenie, że w otaczającym świecie 
nie ma żadnego punktu oparcia (odczucie unoszenia się w powie-
trzu)74. Z kolei bad trips polegają na pojawieniu się takich objawów, 
jak zaburzenia percepcji własnego ciała, poczucie utraty kontroli 
nad sytuacją, przerażające wizje, strach przed obłędem i myśli sa-
mobójcze75. Główne objawy przedawkowania to: nudności i wymio-
ty, uszkodzenie nerek i wątroby, utrata pamięci, bóle głowy i żołąd-

68  W. Krawczyk, BZP – Nowy narkotyk, s. 3.
69  W. Semczuk, Toksykologia, s. 390.
70  Zob.: K. Łagowska, Toksykolog ostrzega: dopalacze mogą zabić. 
71  J. Szymański, Problematyka grzybów halucynogennych w Polsce, „Ser-

wis Informacyjny Narkomania” 2007, nr 2 (37), s. 31.
72  Synapsy – miejsca funkcyjnych połączeń między włóknami nerwowymi.
73  J. Szymański, Problematyka grzybów halucynogennych, s. 31.
74  Narkotyki. Vademecum, red. M. Jędrzejko, Fundacja Pedagogium, War-

szawa 2008, s. 62.
75  B. Szukalski, Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniają-

cych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005, s. 135.



318

Jarosław Korczak

ka, podwyższenie temperatury ciała, utrata kontaktu z otoczeniem, 
a nawet zachowania agresywne. Spośród innych skutków pojawiają 
się skurcze i bóle brzucha, zaparcia, biegunka76.

•  Szałwia meksykańska (tzw. szałwia wróżbitów)
Salvia divinorum jest byliną z rodziny 

jasnotowatych Lamiaceae pochodzącą z po-
łudniowego Meksyku, stanu Oaxaca, gdzie 
bywa wykorzystywana do obrzędów ludo-
wych i obrzędów religijnych77. Występuje na 
obszarze gór Sierra Mazateca w strefi e wy-
sokości ok. 1500 m n.p.m. Roślina ta łatwo 
krzewi się za pomocą  sadzonek, a w stanie 
naturalnym rozrasta się głównie wegetatyw-
nie z gałązek pokładających się po glebie. 
Rzadko wytwarza nasiona, jej krzew osiąga 
długość około 1–1,5m wysokości, a jajowato-
lancetowate  liście osiągają długość 20 cm, 
kwiaty białe z purpurowymi kielichami78.  

Działanie halucynogenne tej rośliny jest 
związane z produkowaną przez nią endogennie 
substancją terpenową, tj. Salvinorinem A. We-
dług niektórych farmakologów jest on uznany 
za najpotężniejszy z dotychczas odkrytych natu-
ralnych środków psychoaktywnych. Należy pod-
kreślić, że jedynie półsyntetyczne LSD wykazuje 
większą aktywność, przy czym mechanizm dzia-

łania farmakologicznego tego diterpenu jest zbliżony do działania 
LSD79. Konsekwencje stosowania tej substancji mogą być bardzo 
niebezpieczne, ze względu na utratę kontroli zachowania. 

Niebezpieczeństwa związane z używaniem szałwii meksykań-
skiej:
•  halucynacje, czasami połączone z odbiorem różnego typu gło-

sów80;

76  Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców 
i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 103.

77  B. Szukalski, Narkotyki. Kompendium wiedzy, s. 145.
78  K. Jędrzejko, C. Ruszkiewicz, Szałwia Meksykańska Salvia Divinorum  

Epling & Jativa – Nowe zagrożenie narkotyczne i zdrowotne oraz jego implika-
cje społeczne w Polsce, Biuletyn Informacyjny „Problemy Narkomanii” 2007, 
nr 1, s. 53.

79  Tamże, s. 50.
80  B. Kiełbasa, Profi laktyka uzależnień. Uzależnienia, narkotyki, alkohol 

http://herbarium.0-700.
pl/Images/sa_div_flo2.
jpg.

Palenie szałwii meksykańskiej 
może prowadzić do całkowi-
tej utraty kontroli zachowa-
nia, a także pojawienia się 

ukrytych psychoz.
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Rys. 54. Przebieg niekontrolowanych zachowań na skutek palenia szałwii 
meksykańskiej (za: www.youtube.com)

Zachowanie młodego 
człowieka po zażyciu 
szałwii meksykańskiej.
Screeny z fi lmu dostęp-
nego na youtube.com, 
czas trwania zdarzenia 
– 7 minut. 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14
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•  uczucie „opuszczenia” ciała;
•  uczucie podróżowania w czasie i przestrzeni;
•  pojawianie się synestezji81; 
•  przyjmujący narkotyk stają się introwertyczni i niechętni do kon-

taktów z otoczeniem;
•  wyższe dawki powodują utratę przytomności i zaburzenia pa-

mięci82.
Z dotychczasowych badań i obserwacji wynika, że podstawową 

formą przyjmowania szałwii jest jej palenie, co zmniejsza ryzyko 
przedawkowania, bowiem szybko pojawiają się halucynacje. Z dru-
giej jednak strony reakcje halucynacyjne zaburzają zdolność oceny 
sytuacji i wywołują niebezpieczeństwo niekontrolowanych zacho-
wań (brak oceny sytuacji na drodze, opóźnione reakcje na sytuacje 
niebezpieczne). U osób palących szałwię meksykańską mogą poja-
wić się także ukryte psychozy. 

Niektóre państwa, jak Australia czy Szwajcaria, zaczęły już sto-
sować politykę prohibicji, także w stosunku do szałwii meksykań-
skiej.  Jest ona tam wpisana na listę nielegalnych środków odurza-
jących i zaliczona do najwyższej kategorii,  razem z heroiną i koka-
iną83.

• Atropina
Przez wiele lat nie odnotowano przypadku użycia atropiny jako 

środka paranarkotycznego. Poniżej prezentujemy opis zdarzenia, 
jakie miało miejsce w Łodzi, a które zasugerowało uwzględnienie 
tego leku w tym rozdziale84. 

37-letni mężczyzna sam przyszedł do Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi. Miał powiększone źrenice, przyspieszone bi-
cie serca, wysokie ciśnienie, był niespokojny, drętwiały mu 
ręce i nogi. Lekarze sądzili, że jest pod wpływem narkotyków 
– wskazywały na to charakterystyczne objawy. Mężczyzna 
powiedział lekarzom, że wziął dwie tabletki kupione w skle-
pie z tzw. dopalaczami. To drugi przypadek zatrucia dopa-
laczami w Łodzi. Na początku listopada do tej samej kliniki 

i sterydy, dla pedagogów i terapeutów, Projekt-kom, Sosnowiec 2007, s. 53.
81  Synestezje – polegają na odbieraniu bodźców dźwiękowych jako kolorów, 

a zapachowych – jako dźwięków.
82  B. Szukalski, Narkotyki. Kompendium wiedzy, s. 145.
83  K. Jędrzejko, C.B. Ruszkiewicz, Szałwia Meksykańska Salvia Divinorum, 

s. 50.
84  Na podstawie artykułu: J. Barczykowska, Kolejna ofi ara dopalaczy, 

„Gazeta Wyborcza” Łódź z 8.12.2008.
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trafi ł 40-letni mężczyzna. Miał podobne objawy: podwyższo-
ne ciśnienie, zawroty głowy, kołatanie serca. Tłumaczył, że 
wziął tabletki z ciekawości, bo chciał sprawdzić, jak działają. 
Po ostatnim zatruciu lekarze stwierdzili w organizmie chore-
go obecność atropiny. Okazało się, że na opakowaniu nie było 
informacji, iż substancja zawiera atropinę.

Właściwości atropiny
Atropina w ośrodkowym układzie nerwowym 

pobudza rdzeń przedłużony i wyższe ośrodki 
nerwowe. Działa także przeciwwymiotnie oraz 
nasila podstawową przemianę materii85. Atropi-
na działa pobudzająco na OUN, natomiast pora-
żająco na układ przywspółczulny. W diagnozie 
medycznej stwierdzono następujące skutki dzia-
łania atropiny: zahamowanie wydzielania potu, 
zahamowanie wydzielania śluzu i soków żołąd-
kowych, rozszerzenie źrenic. Przez porażenie 
nerwu błędnego atropina wywołuje przyspiesze-
nie pracy serca, zmniejszenie napięcia mięśni gładkich pęcherzyka 
żółciowego, pęcherza i jelit86. 

Niebezpieczeństwa związane z nadmiarem atropiny w organi-
zmie: pobudzenie psychoruchowe i pojawienie się znacznego nie-
pokoju, halucynacje, tachykardia87, podwyższona temperatura, 
drgawki, rozszerzone źrenice, którym towarzyszy zniesienie reakcji 
na światło, zaburzenia widzenia oraz wzrost ciśnienia śródgałko-
wego88, znaczne przyspieszenie akcji serca (częstoskurcz89), pod-
wyższenie ciśnienia tętniczego, obserwuje się również utrudnienie 
mowy i połykania90. W postaci siarczanu atropina jest substancją 
o wysokiej toksyczności, co przy wyższych dawkach może doprowa-
dzić do uszkodzenia mózgu. 

Do śpiączki i zgonu może dojść w wyniku porażenia ośrodka od-
dechowego91, przy dawce: dla dorosłych ok. 100 mg, a dla dzieci ok. 
10 mg. Atropina występuje w pokrzyku wilczej jagodzie, roślina ta 

85  Narkotyki. Vademecum, s. 67.
86  Toksykologia współczesna, s. 812.
87  Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych, red. 

J.K. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008, s. 399.
88  Narkotyki. Vademecum, s. 67.
89  C.J. Gean, G.F.S. Hiatt, F.H. Meyers, Podręczny spis leków, s. 192.
90  W. Semczuk, Toksykologia, s. 377.
91  Tamże. 

Siarczan atropiny potęguje 
działanie innych substancji 
psychoaktywnych, a ze 
względu na wysoką toksycz-
ność może silnie uszkodzić 
mózg. Wywołuje silne halu-
cynacje i amnezję wsteczną 
trwającą nawet do kilku dni.
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rośnie w lasach, zaroślach leśnych, w zwaliskach starych murów, na 
gruzach i w zacienionych miejscach92.

8.3.3. Produkcja i dystrybucja dopalaczy

Największym producentem dopalaczy jest Nowa Zelandia i to 
tam – oraz w Stanach Zjednoczonych AP – najdłużej prowadzone 
są badania nad ich działaniem i szkodliwością. Jak wynika z ana-
liz tej problematyki, w Nowej Zelandii rocznie sprzedaje się ok. 26 
milionów tabletek zawierających w swym składzie pochodne BZP, 
natomiast sprzedaż w USA oceniana jest na ok. 500 mln tabletek.  
Z kolei w Niemczech sprzedaż dopalaczy dostępnych w aptekach 
przekracza 50 mln tabletek rocznie. Ponad 20% Nowozelandczy-
ków przynajmniej raz w życiu eksperymentowało z dopalaczami, 
a ponad 15% brało je w ostatnim roku. Według przeprowadzanej 
ankiety na jednej imprezie przeciętny Nowozelandczyk brał dwie 
i pół tabletki z BZP, a ponad 90% piło do tego alkohol93. Nowymi 
wielkimi regionami produkcji dopalaczy są Rosja, Meksyk, Niemcy, 
Ukraina oraz kraje bałkańskie. Ze względu na duże rozproszenie 
produkcji, ukrywanie ich pod nazwami innych przedsięwzięć han-
dlowych, a także funkcjonowanie szeregu zakładów pod nadzorem 
zorganizowanej przestępczości określenie europejskiej produkcji 
dopalaczy jest niemożliwe. Zważywszy na dużą chłonność rynku, 
możemy mówić o produkcji rzędu 100 mln porcji środków zawie-
rających substancje zabronione lub jeszcze dobrze nie zidentyfi -
kowane medycznie. Natomiast produkcja napojów energetycznych 
przekroczyła już 500 mln puszek (butelek, zestawów) rocznie, i ma 
wyraźną tendencję rosnącą. 

8.4. Konkluzje
 
Z analiz prezentowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-

łania Narkomanii wynika, iż kampania antynarkotykowa przynosi 
w Polsce pierwsze zamierzone efekty. Coraz więcej osób poważnie 
zastanawia się nad tym, czy warto sięgać po narkotyki. Uzyskano 
pewne postępy w ograniczaniu eksperymentów narkotykowych 
wśród młodzieży szkolnej (tendencje z lata 2006–2008). Uzasad-
nionym jest jednak postawienie tezy, że coraz częściej miejsce 

92  Narkotyki. Vademecum, s. 67.
93  Na podstawie artykułu: J. Barczykowska, Kolejna ofi ara dopalaczy.
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narkotyków zajmują inne substancje, często ofi cjalnie dostępne na 
rynku. 

Duży dyskomfort, jaki towarzyszył biorcy w poszukiwaniu di-
lera i w przemieszczaniu się z nielegalną substancją z jednego 
miejsca na drugie, powoli udaje się zamienić w spokój i rozluź-
nienie, a wręcz swego rodzaju uczucie bezkarności, w przypad-
ku sięgania po tzw. legalne dopalacze. Podkreślenia przy tym wy-
maga, że nie jest i nie będzie dobrym rozwiązaniem poszerzanie 
ograniczeń prawnych sprzedaży nowych substancji, bowiem jak 
wiemy z praktyki, działania restrykcyjne przynoszą zawsze ogra-
niczone efekty. Przyczyna tkwi nie w zmianie prawa, lecz w zmia-
nie postaw, zwłaszcza zaś kształtowaniu zachowań asertywnych 
czy zmianie postaw młodzieży. Zasadniczą przyczyną narastania 
zagrożeń jest – jak słusznie zauważa Czesław Cekiera – poszerza-
nie się listy substancji psychoaktywnych stanowiących zamiennik 
narkotyku („zamienniki” – kombinacja środków nie zaliczanych 
do odurzających, które dają jednak efekty euforyzujące lub halu-
cynogenne)94, których działanie praktycznie nie różni się od dzia-
łania substancji narkotycznych. Problemem o szerszym znaczeniu 
i konsekwencjach społecznych są dwa specyfi czne modele zacho-
wań: kultura sukcesu i kultura hedonistycznego wypoczynku. Oba 
te modele kreują potrzebę bycia niestanie aktywnym, sprawnym, 
zdolnym do natychmiastowego efektywnego działania. Stąd wła-
śnie obserwujemy, że popularność dopalaczy rośnie szczegól-
nie wśród młodych, aktywnych zawodowo ludzi oraz młodzieży. 
Pierwsi, żyjąc w kulturze sukcesu, są poddawani ogromnej presji 
na aktywność i kreatywność, drudzy zaś poszukują substytutu roz-
padających się relacji interpersonalnych w rodzinie (patrz: roz-
dział o teoriach uzależnień). 

Jak wynika z naszych badań, dla wielu osób sięgających po „do-
palacze” przestaje mieć znaczenie, czy w skład środka, który biorą, 
wchodzi BZP bądź inna substancja niebezpieczna. Kluczowe zna-
czenie ma oczekiwanie na efekt końcowy. Coraz częściej mamy też 
do czynienia z sytuacją, że młodzi ludzie wiedza, jakie substancje 
wchodzą w skład dopalacza i mimo tego decydują się na jego uży-
wanie – co jest przykładem braku wiedzy rozumowej (umiejętności 
mądrego wykorzystania posiadanej wiedzy).

94  C. Cekiera, Toksykomania, PWN, Warszawa 1985, s. 201.
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Tab. 37. Porównanie współczesnych dopalaczy i narkotyków 

Nowe środki wspoma-
gające, 
tzw. dopalacze

Charakter działania Grupa narkotyków

napoje energetyczne pobudzające
amfetamina, kokaina, 
khat

syropy na kaszel typu 
Tussipect

syropy typu Tussidrill euforyzujące, sesocja-
cyjne, halucynogenne

heroina, LSD,
ecstasy, etamina,
PCP

dopalacze typu Diablo 
(BZP)

pobudzająco-
-euforyzujące

amfetamina, kokaina, 
khat, ecstasy

dopalacze typu  Smoke euforyzujące, lekko 
halucynogenne

marihuana

dopalacze typu  
3 Soma Spliff ’s

euforyzujące, halucy-
nogenne

LSD, peyote

dopalacze typu  zioła 
(szałwia meksykańska)

halucynogenne LSD, peyote

Gwałtowny rozwój mody na spożywanie dopalaczy jest wyzwa-
niem dla profi laktyki społecznej. Wiele substancji, które dzisiaj 
znajdują się w wykazie substancji nielegalnych, jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu było powszechnie używanych do celów leczniczych, 
jak choćby morfi na, stosowana podczas narkozy. Przez kilkadziesiąt 
lat kokaina stanowiła składnik napojów Coca-Cola, wczesne rekla-
my tego napoju opisywały jego zawartość jako tonizującą i stymu-
lującą95. Dopiero w latach 20. XX wieku zrezygnowano z dodawa-
nia kokainy do napojów typu cola. Nadal jednak podejmowane są 
próby wprowadzania na rynek substancji działających podobnie do 
narkotyków, których jeszcze nie umieszczono na wykazach środków 
podlegających kontroli. Zastanawiające jest przy tym, że promoto-
rzy tych działań zasłaniają się napisami umieszczanymi na opako-
waniach typu „materiał kolekcjonerski”, „substancja nie dla ludzi”. 
Poniżej prezentujemy zestawienie innych środków, jakie w ostat-
nich latach pojawiły się na rynku europejskim, a część z nich także 
w Polsce.

95  S.A. Maisto, M. Galizio, G.J. Connors, Uzależnienia, zażywanie i nad-
używanie, Karan, Warszawa 2000, s. 121.
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Tab. 38. Inne substancje z grupy dopalaczy

Nazwa substancji – 
środka

Ogólne informacje

Alfa-Chlorglukozapi-
ranoza

Środek euforyzujący działający na układ nerwo-
wy podobnie do PCP, natomiast na zachowania 
– podobnie do oddziaływania haszyszu; bardzo 
niebezpieczny w połączeniu z alkoholem

Pokrzyk wilcza
jagoda – Belladonna

Krzew dość popularny w lasach naszej szeroko-
ści geografi cznej; działa halucynogennie; silnie 
toksyczny – nawet niewielkie dawki mogą okazać 
się toksyczne

Betel – palma
kateszowa

Sproszkowane orzechy mieszane z innymi sub-
stancjami działają pobudzająco na OUN; wywo-
łuje wymioty, zawroty głowy, biegunki i drgawki; 
stosowany dłużej wyraźnie osłabia sprawność 
seksualną mężczyzn

Broom Suszone płatki z janowca kanaryjskiego używane 
są do palenia; jedzony jest ekstremalnie toksycz-
ny

Tatarak Zawiera aktywne składniki azron i beta-azaron; 
wśród użytkowników odnotowano zwiększenie 
zachorowalności na nowotwór mózgu

Kocimiętka Wysuszone i palone liście wywołują efekty eufo-
ryczne, podobne do marihuany; silnie uzależnia

Powój hawajski Zawiera aktywne składniki LSA i substancje po-
chodne; działa podobnie do LSD, z równoległym 
silnym zmęczeniem; prowadzi do silnych zabu-
rzeń wątroby oraz uszkodzeń płodu (u kobiet 
w ciąży)

Lulek czarny Bylina rosnąca na znacznym obszarze Polski; za-
wiera skopolaminę, hisocjaminę i inne substan-
cje aktywne; działa halucynacyjnie i uspokajają-
co; używanie dłuższe lub w większych ilościach 
prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu

Kava Kava Wieloletni krzew, którego korzenie używane są 
do sporządzania napoju o właściwościach stymu-
lujących; wywołuje niepokój, zaburza percepcję 
otaczającego świata, często wyczerpanie fi zyczne 
i gorączki
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Bieluń dziędzierzawa Bieluń występuje dziko w Ameryce Środkowej 
i Europie (również w Polsce) – jest często rośliną 
ruderalną; ostatnio, ze względu na bardzo atrak-
cyjny wygląd kwiatów, jest często uprawiana 
w przydomowych ogródkach; surowiec pochodzi 
jednak głównie z hodowli; działa halucynogennie 
i otępiająco

Gałka muszkatołowa Czyli nasiona muszkatołowca korzennego; kształt 
gałki jest lekko podłużny o wymiarach 2–3 cm 
długości i około 1,5 cm szerokości; jest stosowa-
na jako przyprawa ceniona ze względu na swoje 
właściwości smakowe, do przyprawiania mięs, 
bigosów, dań ze skorupiaków, a także do pierni-
ków, deserów, a nawet win; w większych ilościach 
może powodować halucynacje
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Zjawisko narkomanii 
w aspekcie etyczno-moralnym

Narastający problem uzależnień, zarówno od substancji psy-
choaktywnych, jak i innych czynności mających miejsce 
w codziennym życiu człowieka, wzbudza zainteresowanie 

badawcze na gruncie wielu dziedzin naukowych. Badania empi-
ryczne dotyczące natury, genezy i mechanizmów powstawania 
uzależnień podejmowane są bowiem przez coraz liczniejsze grono 
badaczy. Zainteresowanie tą problematyką wśród przedstawicieli 
tak wielu dyscyplin naukowych zajmujących się funkcjonowaniem 
człowieka wynika przede wszystkim ze skali problemu uzależnień 
oraz ich negatywnych konsekwencji (głównie zdrowotnych, spo-
łecznych, ekonomicznych), a także innych zagrożeń, jakie są z nimi 
związane1.

Problem uzależnień nie doczekał się jednak jak dotychczas po-
głębionej analizy fi lozofi cznej, a zwłaszcza etyczno-moralnej, bez 
uwzględnienia której nie jest możliwe pełne wyjaśnienie ich spe-
cyfi ki i skuteczne przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom. Dla-
tego problematyka ta stanowi główny cel rozważań podjętych w ni-
niejszym opracowaniu. Autorzy opracowania zjawisko narkomanii, 
która jest jednym z najgroźniejszych oraz najbardziej rozprzestrze-
niających się obecnie uzależnień i dotyka zwłaszcza coraz większą 
liczbę osób młodych, rozpatrują przede wszystkim na płaszczyźnie 
antropologii fi lozofi cznej oraz etyki i moralności. Poszukują jedno-
cześnie w analizowanych obszarach takich wniosków i rozwiązań, 

1  L. Cierpiałkowska, Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależ-
nień, w: Oblicza współczesnych uzależnień, red. taż, Wydawnictwo UAM, Po-
znań 2006, s. 17. 
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które mogłyby przyczynić się do podniesienia skuteczności zarów-
no wychowania, jak i profi laktyki ukierunkowanej na przeciwdzia-
łanie zjawisku narkomanii oraz innych uzależnień. 

9.1. Wokół problematyki uzależnień

Zjawisko uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych sub-
stancji psychoaktywnych stanowi temat ciągłej dyskusji badaczy 
zajmujących się tą problematyką. Podstawowe pytanie, jakie jest 
najczęściej stawiane w tym obszarze dociekań naukowych, brzmi: 
czy uzależnienie jest przewlekłą chorobą, czy raczej wyuczonym za-
chowaniem (w środowisku rodzinnym lub rówieśniczym)? W prze-
szłości wśród wielu badaczy dominował pogląd, że uzależnienie jest 
przewlekłą chorobą, a za chorą była uznawana osoba, której brako-
wało siły woli pozwalającej na powstrzymanie się od nadmiernego 
picia alkoholu lub zażywania innych substancji. Natomiast w myśl 
współczesnych teorii, uzależnienie jest następstwem długotrwałe-
go, intensywnego używania alkoholu, narkotyków lub innych środ-
ków uzależniających. Podkreśla się także, że intensywne zażywanie 
środka wynika ze wzajemnych oddziaływań między genami danej 
osoby a środowiskiem, w którym funkcjonuje. Wskazuje się także, 
że uzależnienie jest kolejnym etapem, w jaki wchodzi osoba inten-
sywnie używająca daną substancję2.

Uzależnienie od narkotyków to zazwyczaj progresywny rozwój 
ludzkiej tolerancji na działanie danej substancji chemicznej. To-
lerancja prowadzi do sytuacji, w której dla osiągnięcia pożądane-
go efektu jednostka potrzebuje coraz większych (nierzadko coraz 
częstszych) dawek, a nagłe odstawienie używek prowadzi do wy-
stąpienia objawów odstawiennych. Wówczas wiele osób doświad-
cza szereg innych dolegliwości psychicznych i somatycznych, któ-
re silnie determinują ich zachowanie i postępowanie. Ich osobista 
sytuacja zdrowotna wpływa także wprost na życie współmałżonka, 
dzieci oraz pozostałych członków rodziny, przyjaciół i współpra-
cowników3.

Ten przeglądowy opis tematu uzależnienia ściśle odpowiada de-
fi nicji podanej przez Słownik psychologii. Uzależnienia sprowadza 
się również do zależności od leku, zachowania, korzystania z okre-

2  M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hell, Uzależnienia, modele kliniczne 
i techniki terapeutycznych – dla terapeutów, przekład Z. Pelc, Wyd. GWP, 
Gdańsk 2006, s. 16.

3  Tamże.
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ślonych urządzeń (np. uzależnienie od komputera). Zależność, jak 
mówi nam słownikowa defi nicja, to istnienie u danej osoby silnej 
i nieodpartej chęci ciągłego przyjmowania danej substancji (za-
chowania). Owo pragnienie może wypływać albo z chęci doznawa-
nia skutków przyjmowania tej substancji, albo uniknięcia lub też 
ucieczki od niechcianych doznań powodowanych jej brakiem4.

Rys. 55. Oczekiwania osoby uzależnionej wobec pożądanej substancji (za-
chowania)

Zagadnienie uzależnień otwiera przed współczesnym człowie-
kiem szeroką problematykę patologii społecznych. Historia ludzko-
ści ukazuje zjawiskowe formy patologii, które od wieków towarzy-
szyły ludziom. Zwykle ich dziesiątkowały, bywało i tak, że przez nie 
ginęły całe generacje. Wystarczy przypomnieć, że: niektóre zacho-
wania przestępcze, pewne odmiany przemocy, nadużywania alko-
holu i uzależnienia od innych środków toksycznych5 bezpośrednio 
wpływały na rozwój sytuacji patologicznych. Z wielu zapisów histo-
rycznych wiemy, że w niektórych kulturach i okresach dziejowych 
mieliśmy wręcz do czynienia z masowymi zjawiskowymi formami 
patologii: w latach 20. XX wieku w Chinach doszło do wybuchu 
trzech wojen opiumowych, na skutek zalewania rynku przez ten 
narkotyk; u kresu świetności Rzymu miał w nim miejsce  maso-
wy rozwój alkoholizmu i prostytucji; w niższych warstwach spo-
łecznych krajów Indochin obserwujemy szeroki rozwój prostytucji 
dziecięcej; dysfunkcjonalizm społeczny doprowadził do pandemii 
narkomanii w Rosji; bieda i ubóstwo w środkowej Afryce są główną 
przyczyną pandemii HIV/AIDS oraz prostytucji. 

4  A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Wyd. Scholar, Warszawa 
2005, s. 844.

5  Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profi laktyka i resocjaliza-
cja młodzieży, red. T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz, Wyd. WAB, Bydgoszcz 
2003, s. 9. 

ucieczka od stanów nieprzyjemnych

uniknięcie bliskich, nieprzyjemnych 
stanów psychofi zycznych

doznanie oczekiwanych stanów 
psychofi zycznych

Oczekiwania 
narkomana
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Jak wynika  z licznych badań, uzależnienia od alkoholu i nar-
kotyków są szczególnie groźnymi przejawami patologii społecznej 
oraz dają początek szeregowi zjawisk, które  (z powodu problemów 
o charakterze medycznym) przybierają na naszych oczach wymiar 
ogólnospołeczny, a przez to stają się przedmiotem coraz większe-
go zainteresowania ze strony różnych dyscyplin naukowych, takich 
jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna czy też antropo-
logia i etyka. Nauki te chcą, w związku ze wzrostem samego procesu 
uzależnień, zbadać skalę licznych zagrożeń i przedstawić skutecz-
ny program przeciwdziałania im6. Należy podkreślić, że obecnie 
obserwujemy tendencję rozwojową tych zjawisk, która charakte-
ryzuje się pewnym szeregiem wspólnie występujących problemów. 
Sprowadzają się one najczęściej do7: 
•  silnego pragnienia przyjmowana alkoholu lub substancji psy-

choaktywnej;
•  występowania trudności w kontrolowaniu używania alkoholu lub 

narkotyku;
•  pojawienia się problemów towarzyszących, które są następ-

stwem ich używania (interakcje między poszczególnymi zjawi-
skami patologii społecznej). 
Występujący tu zespół niepokojących zjawisk  oraz ich charak-

terystyczna zmienność już dzisiaj wymusza podjęcie wspólnych, 
odważnych kroków, aby w sposób skoordynowany i konsekwentny 
przeciwstawić się tej całej patologii, jaka powstaje w wyniku uza-
leżnień od alkoholu i szkodliwych substancji. Ta nowa świadomość 
walki z uzależnieniami jest wyraźnie widoczna w programach za-
pobiegania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży8, 
ale przecież istnieją już nowe  zagrożenia (zwłaszcza infoholizm) 
wymagające skutecznych  działań. 

W całej bogatej literaturze dotyczącej alkoholizmu i narkomanii 
dostrzec można opis prawnych, społecznych i zdrowotnych aspek-
tów uzależnień dla życia ludzi. Autorzy sygnalizują ich ścisły zwią-
zek ze skalą  przestępczości, dostrzegają ich pośredni wpływ na 
wzrost liczby zakażeń wirusem HIV. Oceniając liczne publikacje, 

6  U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 2001, s. 
118–132.

7  M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia. Modele kliniczne 
i techniki terapeutyczne dla terapeutów, Gdańsk 2005, s. 12. 

8 Zob. Raport Międzynarodowej Rady Kontroli Narkotyków, „Serwis Infor-
macyjny Narkomania” 2000, nr 12/13; Krajowy Program przeciwdziałania nar-
komanii w Polsce. Trendy w rozwoju zjawisk, Warszawa 2003; J. Sierosławski, 
A. Zieliński, Narkotyki a młodzież, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2000, nr 
12/13; E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004.
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nietrudno zauważyć, że  brakuje opracowań mówiących np. o po-
wiązaniu narkomanii z innymi patologiami społecznymi, zwłaszcza 
zaś niewiele jest prac, które opisałyby związki przyczynowo-skut-
kowe z prostytucją albo podjęły się dogłębnego zbadania zjawiska 
interakcji obejmujących problemy marginalizacji społecznej i wy-
kluczenia. Z różnych przyczyn  brak jest opracowań omawiających 
zjawiska patologii od strony moralno-etycznej i antropologicznej. 
Takie spojrzenie mogłoby być pomocne w  wyjaśnieniu szeregu 
zawiłych kwestii dotyczących patologii. Stąd podejmujemy próbę 
opisania zagadnienia uzależnień od alkoholu i substancji szkodli-
wych, właśnie w kontekście moralno-etycznym, z uwzględnieniem 
problematyki antropologicznej.

Problematyka moralno-etyczna, jak i antropologiczna, pojawia 
się w sposób niemal naturalny na gruncie ludzkiego czynu. To czło-
wiek, podmiot sprawczy własnych działań, w świetle etyki realizuje 
się w zgodzie z obranym celem.  Zdolność postępowania podług ob-
ranego celu jest zawsze związana z jego własną decyzją. Działając 
rozumnie i jednocześnie w sposób wolny i nieskrępowany, człowiek 
sam przez się realizuje swój własny świat wartości, którego apo-
geum są zawsze wartości duchowe, takiej jak miłość, szczęście itp. 
Realizacja tych  wartości jest  możliwa, jeśli jego sprawność inte-
lektualna i moralna jest zachowana, wówczas porządek rozumowy 
i wolitywny przybiera charakter działania zgodnego z określonymi 
standardami życia wspólnotowego, jak i moralnego, wyznaczonego 
przez normatywną etykę, powszechnie obecną poprzez m.in. porzą-
dek prawa stanowionego. Ale jeśli takiej sprawności człowiek nie 
ma, lub ją utracił z własnej winy, stając się uzależnionym od alkoho-
lu lub innych substancji szkodliwych, takich jak np. kokaina, hero-
ina itp., to wówczas jego sytuacja jest całkowicie inna – sprawność 
intelektualna i moralna jest w dużym stopniu obniżona. Zdolność 
poznawania, spostrzegania, oceniania, wnikania, analizowania, za-
pamiętywania itp. we wszystkich fazach ludzkiego czynu staje się, 
w dużym stopniu, ograniczona. Można mówić wówczas o braku 
sprawności albo (odsłaniając aspekt negatywny tej sytuacji) w spo-
sób dosłowny możemy powiedzieć o stanie niesprawności lub nie-
zdolności człowieka w stopniu ograniczonym bądź – przy skrajnych 
stanach uzależnienia – całkowitym. Badania ludzi dotkniętych al-
koholizmem albo narkomanią ten stan niedyspozycji potwierdza-
ją;  np. pod wpływem alkoholu można dostrzec  cały katalog ne-
gatywnych oznak i objawów, które jednoznacznie określają stopień 
niesprawności – zarówno intelektualnej,  jak i moralnej. Takim 
jaskrawym wyróżnikiem osoby uzależnionej od alkoholu jest zja-
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wisko zawężenia repertuaru zachowań lub przypisywanie przesad-
nego znaczenia dla życia – samego „picia”. Innym przejawem jest 
nadmierna świadomość ulegania przymusowi „picia”. Osoba taka 
traci kontrolę nad używaniem alkoholu, który zaczyna „kierować” 
jej zachowaniami. Wówczas następuje wzrost tolerancji, a z nią po-
wtarzające się objawy odstawienia: zmęczenie lub wycieńczenie, 
wzmożona potliwość, biegunka, zalęknienie, przygnębienie, osła-
bienie, drażliwość, niepokój, zaburzenia snu, drżenia, bóle żołądka, 
bóle głowy, osłabienie, nudności lub wymioty, napady drgawkowe, 
bóle lub drętwienia mięśni, łzawienie bądź katar, ziewanie, silny 
głód substancji, dostrzeganie rzeczy, których w rzeczywistości nie 
ma w danym miejscu, szybkie bicie serca itp. Ten stan  wpływa na 
kondycję ludzkiego ducha, na poziom kultury umysłowej, wrażli-
wości etycznej człowieka i jego  moralność, która wprost wiąże się 
ze skalą zachowań wobec drugich osób i rzeczy. 

Powtarzające się używanie substancji uniemożliwia właściwe 
wypełnianie podstawowych obowiązków w pracy, w rodzinie, szko-
le lub w domu, co więcej,  może wprost doprowadzić do zagrożeń 
fi zycznych, konfl iktów z prawem, zniszczenia więzi interpersonal-
nych w obrębie życia rodzinnego, społecznego czy też środowisko-
wego. Uzależnieniu zawsze towarzyszy podwyższenie tolerancji 
i objawy odstawienia.

Opisane, w dużym skrócie, oznaki uzależnienia od alkoholu 
i substancji szkodliwych nie uwzględniają jeszcze tematu zespołu 
istotnych klinicznych szkód zdrowotnych i skali cierpień fi zycznych 
oraz duchowych. Właśnie szczególnie te drugie, tj. cierpienia, w ja-
kimś sensie są sygnalizowane na gruncie etyki, która dysponując 
pokaźną porcją wiedzy z zakresu antropologii, posiada narzędzia 
poznawcze, aby opisać stan ludzkiego ducha, ująć przy tym, na 
gruncie hermetycznego opisu, skalę ludzkiego szczęścia i ludzkich 
możliwości albo pokazać dramaturgię losu człowieka, jego cierpie-
nie, w jakie może on popaść z własnej winy. 

Dysponując tutaj pewnym faktami, określoną statystyką, która 
przybliża nam rzeczywisty obraz owej dramaturgii losów współcze-
snego człowieka dotkniętego przez uzależnienia, nietrudno przy-
chodzi nam wyobrazić sobie jego moralno-etyczną sytuację, która 
skłania nas do wydania określonej oceny.

A fakty są przejmujące – według najnowszych danych tylko do 
przyjmowania narkotyków przyznaje się ponad 600 tys. Polaków9. 
W większości są to ludzie młodzi, najczęściej uczniowie szkół po-

9  Za: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2005.
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nadgimnazjalnych, studenci oraz bezrobotni i pracownicy w wieku 
17–30 lat. Chociaż dominującą część w tej grupie stanowią osoby 
eksperymentujące z narkotykami, a nie uzależnieni (ta grupa oce-
niana jest na ok. 100–120 tys.), to jednak zauważenia wymagają nie-
bezpieczne tendencje w rozwoju narkomanii. Do najważniejszych 
z nich należałoby zaliczyć wysoki poziom przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii (pomimo pewnego spadku w latach 
2007–2008 – szerzej problem ten omówiono we wcześniejszych roz-
działach); obniżanie się wieku inicjacji narkotykowej, który obecnie 
określa się na poziomie 12–13 lat; łatwość dostępu do narkotyków 
syntetycznych, półsyntetycznych i naturalnych; zwiększanie się 
liczby „paranarkotyków”; popularność narkotyków wśród kierow-
ców, dostawców handlowych, pracowników korporacji, żołnierzy10 
i  studentów11.

10  W latach 2003–2006 Żandarmeria Wojskowa uzyskiwała wskaźniki obec-
ności narkotyków w organizmie (w badaniach chemicznych) na poziomie 10% 
badanej grupy. 

11  Krajowe Porozumienie Rektorów Szkół  Wyższych zaapelowało o powo-
łanie w każdej uczelni pełnomocnika ds. uzależnień oraz opracowanie uczelnia-

Rys. 56. Trójwymiarowe konsekwencje uzależnienia

Społeczne:
zaburzenie relacji interpersonalnych; dysfunkcje a w konsekwencji 

rozpad rodziny; niższe szanse zawodowe i życiowe; problemy z nauką;  
wykluczenie i marginalizacja;  pogorszenie sytuacji ekonomicznej; 

konfl ikty z prawem

Zdrowotne:
pogorszenie stanu zdrowia;  depresje i stany paranoidalne; brak kontroli 
zachowań; większa podatność na choroby; większe ryzyko poważnych 

zakażeń i chorób; przedawkowanie i śmierć

Etyczno-moralne:
zaburzenie rozumienia norm społecznych i moralnych; skłonność do 
zachowań ryzykownych; zubożenie duchowe; egoistyczny stosunek 

do świata; cierpienie; dominacja potrzeb popędowych; nie rozumienie 
granic wolności człowieka; akty niezgodne z moralnością

Konsekwencje 
uzależnienia
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Również dane statystyczne dotyczące spożycia alkoholu są prze-
rażające:  alkohol pije blisko 600–900 tys. osób (w tym 10% kobiet, 
które są bardziej podatne na tę substancję), dowiedziono także utrzy-
mywania się wysokiego odsetka kobiet w ciąży pijących alkohol. Al-
koholizm zwany jest „chorobą rodziny”, gdyż wywiera bardzo duży, 
nierzadko niszczący wpływ na innych członków rodziny. W takiej 
rodzinie życie uczuciowe ulega poważnym zaburzeniom; jest sys-
tematycznie niszczone; brakuje poczucia bezpieczeństwa, zaufania, 
miłości. Obserwując taką rodzinę, widzimy, że jej członkowie od-
czuwają lek, strach, zagrożenie, a także gniew i wstyd; pojawiają 
się kłamstwa i manipulacje oraz udawanie. Rodzinie z problemem 
alkoholowym i narkotykowym towarzyszy społeczne naznaczenie. 
Taka rodzina, jeśli nie izoluje się od świata zewnętrznego, to często 
zamyka się w swoim cierpieniu. Poza tym nadmierne uzależnienia 
są zazwyczaj źródłem kłopotów fi nansowych. 

Na tle tych danych warto dodać, że poważne problemy z uzależ-
nieniem od alkoholu i substancji szkodliwych mają również inne 
państwa. W niektórych krajach europejskich, w Ameryce Północ-
nej i Południowej liczne ośrodki badawcze, prowadzące monitoring 
tych uzależnień, biją wręcz na alarm. O skali zagrożeń świadczy nie 
tylko fakt, iż  narkobiznes obraca setkami miliardów dolarów, po-
siadając przy tym wpływ na liczne sektory życia publicznego. Nar-
komania uznana została za problem społeczny w Hiszpanii, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii. 

O kondycji moralnej współczesnej młodzieży, np. w Stanach 
Zjednoczonych, niech świadczą dane z badań przeprowadzonych 
w 1998 roku (a zatem w okresie nie tak odległym), przez Instytut 
Nauk Społecznych Uniwersytetu w Michigan:  na 16 tysięcy mło-
dych Amerykanów, kończących jedną ze szkół średnich, aż 50%  
miało kontakt z nielegalnymi narkotykami, a 92% z nich piło alko-
hol. Tylko w okresie badań, a zatem w bardzo krótkim przedziale 
czasu: 18% zażywało marihuanę, 3% – kokainę, 1,6% – crack, zaś 
64% piło alkohol12. Władze rosyjskie uznały (2009) narkomanię za 
problem zagrażający funkcjonowaniu społeczeństwa. Natomiast 
według Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Nar-
komanii (EMCDDA) przedawkowanie narkotyków stanowi jed-
ną z głównych przyczyn zgonów wśród młodych Europejczyków. 
Z najmowych danych wynika, że w Unii Europejskiej i Norwegii 
w 2005 roku doszło do 7–8 tys. zgonów związanych z narkotykami, 

nych programów zapobiegania narkomanii. 
12  Por. R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki, Przewodnik dla rodziców, 

Gdańsk 1994, s. 24. 



335

Zjawisko narkomanii w aspekcie etyczno-moralnym

a zwłaszcza z zażywaniem opiatów. W niektórych krajach (Grecja, 
Austria, Portugalia i Finlandia) zanotowano wyraźny wzrost liczby 
zgonów, nawet o ponad 30%. W Polsce w 2005 roku także zanotowa-
no, w porównaniu z rokiem 2004, niewielki wzrost liczby zgonów 
związanych z używaniem narkotyków (w 2005 roku odnotowano 
291, a w 2004 roku 231 przypadków zgonów)13.

Powyższe dane oraz pozostałe informacje dotyczące skali i skut-
ków narkomanii prezentowane we wcześniejszych rozdziałach są 
dla autorów tego opracowania przerażające i jednoznacznie mówią, 
że już nie tylko czasy są okrutne dla ludzi, ale i z nimi dzieje się 
coś złego. Dlatego też, jak podają liczne raporty międzynarodowych 
ekspertów, poświęcone problematyce uzależnień,  istotnym proble-
mem, z którym należy się zmierzyć i, co więcej,  rozwiązać go, jest 
coraz powszechniejsza destygmatyzacja narkomanii, która mówi 
o nieszkodliwości przyjmowania narkotyków, zwłaszcza pochod-
nych marihuany. Zwraca się uwagę na jej nieskrępowaną popula-
ryzację w tekstach młodzieżowych piosenek, wypowiedziach idoli 
muzycznych, powszechną sprzedaż akcesoriów narkotykowych (np. 
fajki, popielniczki, puzderka, fi ltry) oraz części ubioru młodzieżo-
wego propagujących marihuanę (np. napisy na bluzach „Nie depcz 
trawy – pal ją”). Badacze współczesnych problemów narkomanii 
zwracają uwagę, że narkotyki docierają niemal do wszystkich grup 
zawodowych, stają się coraz częstszym „dodatkiem” do rozrywki, są 
używane dla zwiększenia wydolności zawodowej (kierowcy, przed-
stawiciele handlowi), ograniczenia zmęczenia (żołnierze, studenci) 
lub odreagowania stresu (klasa średnia). 

Dysponując tymi danymi, nie może dziwić fakt, że tacy naukow-
cy jak Czesław Cekiera, Brunon Hołyst, Zbigniew Gaś, Kazimierz 
Pierzchała, Zygfryd Juczyński, Irena Pospiszyl, Bronisław Urban 
czy Anthony Giddens14, bez „ogródek” stwierdzają, iż narkoma-
nia urasta do jednego z najpoważniejszych zagrożeń początku XXI 
wieku. Z jednej strony narkotyki wywołują dotkliwe następstwa 
społeczne i zdrowotne, z drugiej zaś  prowadzą do szybkiej rozbu-
dowy świata przestępczego oraz tzw. szarej strefy. Udowodnionym 
jest także powiązanie produkcji i dystrybucji narkotyków z terrory-

13  Cyt. za: A. Malczewski, Sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii o stanie problemu narkotykowego 
w Europie oraz wybrane aspekty sytuacji w Polsce, w: „Serwis Informacyjny 
Narkomania” 2007, nr 4 (39). 

14  Zob.: C. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Lublin 1994;  Z. Gaś,  Rodzina wo-
bec uzależnień, Michaelineum, Warszawa 1993; A. Giddens, Socjologia, War-
szawa 2004; B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004; B. Urban, Zachowania 
dewiacyjne młodzieży, Kraków 2000.
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zmem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, korupcją oraz 
takimi patologiami, jak prostytucja i handel ludźmi. 

Oczywiście, pomimo dostatecznej wiedzy na temat uzależnień, 
nadal jest otwartą kwestią ocena źródeł narkomanii. Niemniej jed-
nak wydaje się (do czego przychylają się K. Frieske i R. Sobiech), że 
obecnie nadal nie da się wskazać tylko na jeden dominujący czyn-
nik rozszerzania się tej patologii, bowiem jest ona warunkowana 
wieloczynnikowo i wielopłaszczyznowo15. Mimo to można ją zana-
lizować zarówno w perspektywie psychologicznej, jak i biomedycz-
nej oraz socjokulturowej (patrz: rozdział poświęcony współczesnym 
teoriom uzależnień). I chociaż żadna ze znanych teorii nie wyjaśnia 
w pełni tego problemu, to jednak można stwierdzić na podstawie 
najnowszych badań, iż ważną rolę w rozszerzaniu się uzależnień, 
zarówno alkoholizmu, jak i narkomanii, odgrywają wzorce środowi-
skowo-rówieśnicze.

Właśnie do zrozumienia mechanizmów prowadzących do uza-
leżnień, jakie powstają na gruncie pewnych zachowań i wzorców 
środowiskowo-rówieśniczych, przydatna jest perspektywa antro-
pologiczna i jej uwarunkowania etyczno-moralne. Tematyka ta jest 
od wielu lat sygnalizowana przez teologów, fi lozofów, pedagogów, 
etyków oraz psychologów. 

Do ważniejszych pozycji w polskiej literaturze zaliczyć należy 
wskazania Mieczysława Alberta Krąpca, Stanisława Olejnika, Cze-
sława Cekiery, Jacka Hołówki oraz Karola Wojtyły, który wielokrot-
nie jako biskup krakowski, a później papież Jan Paweł II odnosił się 
kompleksowo do tematyki zagrożeń wywoływanych przez uzależ-
nienia. Problematyka, o której tutaj mówimy, została także podjęta 
w licznych dokumentach kościelnych i świeckich. Przypomnienia 
wymagają choćby opracowania Papieskiej Rady ds. Rodziny (Od 
rozpaczy do nadziei. Rodzina i narkomania). Przegląd tej litera-
tury przedmiotu prowadzi do wniosku, że nie przeprowadzono do-
tychczas pogłębionej analizy problemu uzależnienia od narkotyków 
w perspektywie antropologii fi lozofi cznej i etyki. Uwzględnienie 
aspektu antropologicznego w przypadku narkomanii jest niezbęd-
ne, ponieważ uzależnienie w dużym stopniu determinuje rozwój 
człowieka, jego postawę wobec siebie, innych ludzi i rzeczywisto-
ści. Trzeba również zaznaczyć, że u podłoża zjawiska narkomanii 
znajduje się zniekształcenie prawdy o człowieku oraz celu i sen-
sie jego życia. Słuszną wydaje się uwaga, rzadko wykorzystywana 
w profi laktyce uzależnień, wynikająca z następującej tezy: jeżeli 

15  Zob.: K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania. Interpretacja problemu spo-
łecznego, Warszawa 1987, s. 265–289.
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ktoś nie zna pełnej prawdy o sobie lub ją odrzuca, to tym samym 
traci sens swej egzystencji, łatwiej ulega manipulacji i staje się za-
grożeniem dla samego siebie i innych. Przy tej okazji warto również 
wspomnieć ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwiet-
nia 1997 roku (którą znowelizowano w roku 2000). Warto zaznaczyć, 
że sama ustawa powstała w wyniku kilkuletniej debaty różnych śro-
dowisk i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie narkoma-
nii. Usiłowano, według intencji ustawodawcy, pogodzić racje służby 
zdrowia, porządku publicznego i systemu oświaty. Określono w niej 
zasady postępowania wychowawczo-zapobiegawczego, utrzymano 
zasadę dobrowolności oraz bezpłatności leczenia i rehabilitacji. 
Zapewniono, co wydaje się nadzwyczaj ważne, możliwość leczenia 
substytucyjnego16.

Analiza tych dokumentów, jak i innych współczesnych nauko-
wych badań nad uzależnieniami prowadzi do jednego istotnego 
wniosku. Otóż w świetle tego wszystkiego, co napisano i powiedzia-
no, można wyraźnie stwierdzić – z całą odpowiedzialnością moralną 
– iż źródło uzależnień od alkoholu i substancji szkodliwych znajduje 
się w samym człowieku. To homo sapiens  ostatecznie jest sprawcą 
i winowajcą. Dlatego odpowiedź na pytanie: jak rozumie on siebie, 
sens i cel swego życia oraz jakimi wartościami kieruje się w swoim 
postępowaniu? – jest nadzwyczaj ważna i obligująca nas, ludzi. Brak 
tej odpowiedzi jest oddaniem pola  siłom, które – w imię własnego 
interesu –  chcą uzależnienia jak największej liczby ludzi. 

Znając ten mechanizm wprost prowadzący do poddania uza-
leżnieniom, a tym samym samowoli, która jest niczym innym jak 
okrutną i niszczącą niewolą, liczni ludzie dobrej woli, jak i świat 
ludzi kultury i nauki wołają o potrzebę zbudowania większej niż do-
tychczas świadomości i wiedzy na temat uzależnień. To wołanie jest 
również głosem na rzecz odkrywania pełnej prawdy o człowieku, 
który – jako osoba ludzka – jest zobowiązany do zachowania własnej 
niezbywalnej godności17. Zachowanie jej jest możliwe tylko wtedy, 
kiedy we wspólnym froncie ludzi dobrej woli problemem kluczo-
wym ludzkiego życia stanie się prawda o człowieku, która zarazem 
będzie najwłaściwszą odpowiedzią na pytanie, kim jest człowiek?

Uzyskanie tej odpowiedzi nie jest wcale łatwe. Dzieje ludzkiej 
myśli ukazują, jak człowiek szedł po meandrach niepewności i nie-

16  Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców 
i rodziców, Warszawa 2005, s. 31.

17  Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991, s. 37; M.A. Krąpiec, 
Osoba ludzka i jej błędy w rozumieniu, w: Błąd antropologiczny. Zagadnienia 
współczesnej metafi zyki, pod red. A. Maryniarczyka, K. Stępień, Lublin 2003.
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wiedzy. Dzisiaj, mając już doświadczenie swojej historii, człowiek 
może iść w przyszłość z nadzieją, jednocześnie uwrażliwiając się na 
błędy przeszłości. Wypełnienie tych warunków wiąże się z prawdą 
o nim samym. Ona zaś sprowadza się do tego, że nie sposób budować 
postępu i rozwoju cywilizacyjnego, nie uwzględniając  warunków 
etycznych i moralnych. Właśnie to nie tyle postęp czy też rozwój 
jako taki jest podstawą pomyślności człowieka, a z nim wszystkich 
ludzi, co – przede wszystkim – obecność pierwiastka moralnego 
w tym procesie stanowi siłę motoryczną o charakterze dynamicz-
nym dla jego dobrego życia.

Zresztą, zgodnie z tym, samo pojęcie rozwoju, swoim zakresem, 
obejmuje nie tylko uczestnictwo człowieka w procesie zmian – 

przez wpływanie na nie i kierowanie nimi, lecz 
także jego osobisty wysiłek i doskonałość oso-
bową. Rozwój ma zatem u człowieka  wielorakie 
wymiary i zawsze zmierza do aktualizacji istnie-
jących w nim możliwości, tzn. ku pełniejszemu 
człowieczeństwu. Człowiek rozwija się zarówno 
w sferze fi zycznej i psychicznej, jak i cielesnej 
oraz duchowej. Rozwój cielesny człowieka do-
konuje się w środowisku społeczno-kulturalnym. 
Natomiast rozwój duchowy ujawnia się w rozwo-
ju umysłu i woli, kultury, uczuć i bycia, świado-
mości, ocen i postaw moralnych oraz religijnych. 

Szczególną jednak rolę w rozwoju duchowym człowieka odgrywa 
kultura. W niej bowiem mobilizują się wszystkie siły, stanowią-
ce o duchowym wymiarze ludzkiej egzystencji. Jak zauważył Jan 
Paweł II: Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek, sta-
je się bardziej człowiekiem: bardziej ,,jest’’ (...). Człowiek i tylko 
człowiek się w niej wyraża i w niej się potwierdza18.  Zatem rozwój 
osobowy, jeżeli chcemy, żeby był autentyczny, to musi być integral-
ny, a więc obejmujący wszystkie wymiary człowieka. Integracja 
jest scalaniem, procesem tworzenia całości z części, włączaniem 
jakiegoś elementu w całość; jest to zespalanie i zharmonizowanie 
składników. Integralny oznacza całkowity, nienaruszony. Rozwój in-
tegralny musi więc obejmować wszystkie sfery człowieka: fi zyczną, 
zdolność spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie 
uczuciowo-emocjonalne, a także zdolność wyboru właściwych war-
tości i realizacji zamierzonych celów19. 

18  Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie ONZ do Spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu w dniu 2.06.1980, AAS 72 (1980), s. 741.

19  J. Majka, Wychowanie personalistyczne – wychowaniem integralnym, 

Pełnia rozwoju bytu osobo-
wego nie może mieć miejsca 
wówczas, gdy człowiek jest 

uzależniony. Istota tego uza-
leżnienia znajduje swój wyraz 

w zawężeniu pola życiowej 
aktywności człowieka, aż do 

ograniczenia jej wyłącznie do 
nałogu.
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Łatwo można w tym miejscu wskazać na niektóre konsekwen-
cje nadużywania substancji szkodliwych, które zaburzają lub wręcz 
uniemożliwiają ten rozwój: następuje zanik wartości wyższych, po-
trzeby zostają sprowadzone do działań popędowych i zaspokajają-
cych narkotykowy głód, zanikają potrzeby kulturalne i estetyczne, 
następuje zawężenie rzeczywistości do egoistycznego „ja”. Inte-
gralny rozwój osobowy nie powinien pomijać żadnego obszaru rze-
czywistości człowieka, także jego stosunku do narkotyków. 

Nałogowa aktywność ma to do siebie, że cho-
ciaż często traktowana jest jako niepożądana, to 
jednak coraz bardziej wypełnia życie człowieka, 
podporządkowując sobie jego pozostałe dzie-
dziny. Sprawy rodzinne, obowiązki szkolne czy 
zawodowe są relatywizowane i coraz bardziej 
spychane na margines, a uzależniony poświęca 
im coraz mniej czasu i uwagi20. Powoli zanikają 
jego relacje społeczne i zainteresowania, zacie-
rają się też indywidualne rysy osoby uzależnio-
nej. Człowiek uzależniony, pomimo szkód, jakie 
ponosi w związku z nałogiem, nie jest w stanie 
z niego zrezygnować21. Potrzeba brania tych uży-
wek staje się tak silna, że w przypadku jej nie 
zaspokojenia może nawet dojść do podjęcia za-
machu na własne życie22. 

Koncentrując się przede wszystkim na obecnych przeżyciach, 
osoba uzależniona zatrzymuje się i nie jest w stanie przemieniać 
swego życia w sposób twórczy z korzyścią dla społeczeństwa oraz 
własnego rozwoju osobowego23. Prowadzi to w konsekwencji do po-
ważnego osłabienia lub zaniku więzi społecznych, aspiracji i celów 

w: Człowiek. Wychowanie. Kultura. Wybór Tekstów, red. F. Adamski, Kraków 
1993, s. 103.

20  Z. Thille, L. Zgirski, Toksykomanie. Zagadnienia społeczne i kliniczne, 
Warszawa 1976, s. 111.

21  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja 
osób uzależnionych, Lublin 1993, s. 17; zob. też: J. Sierosławski, T. Szymanow-
ski, A. Zieliński, Społeczne znaczenie narkomanii, w: Patologia społeczna. Wy-
brane problemy, pod red. T. Szymanowskiego, Warszawa 1991, s. 105–106; M. 
Jarosz, S. Cwynar, Podstawy psychiatrii, Warszawa 1983, s. 181–182; K. Frie-
skie, R. Sobiech, Narkomania. Interpretacja problemu społecznego, Warsza-
wa 1987, s. 215; A. Stankowski, Narkomania, narkotyki, narkomanii, Katowice 
1983, s. 53.

22  E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, s. 13.
23  D. Sarzała, Narkomania jako zjawisko patologii społecznej i problem 

penitencjarny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 56–57, s. 109.

Dla osoby uzależnionej 
ważne jest: teraz i tutaj. 
Aktualne samopoczucie staje 
się dla niej najistotniejsze 
i jest nawet ważniejsze od jej 
własnego rozwoju osobowe-
go oraz dobra innych ludzi. 
Wewnętrzny świat narko-
mana kurczy się, aż w końcu 
ogranicza się wyłącznie do 
czynności uzależniającej i za-
pewnienia sobie możliwości 
jej powtarzania.
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życiowych oraz kryzysu wartości. Sytuacja uzależnienia od narko-
tyków powoduje także utratę kontroli nad własnym życiem, co m.in. 
prowadzi do zachowań aspołecznych i przestępczych24, a w skraj-
nych przypadkach nawet do całkowitej autodestrukcji człowieka. 

 Dlatego też tak ważną staje się sprawa prowadzenia, jak i nie-
ustannego upominania się – nawet wbrew samemu człowiekowi 
i jego niezbywalnemu prawu do wolności i samostanowienia – 
o prawo do refl eksji. Właśnie to wołanie o prawo do prowadzenia 
pogłębionej refl eksji nad bytem ludzkim i jednocześnie sposobem 
bytowania przez człowieka oraz jego celami wydaje się  warun-
kiem sine qua non sensu jego poprawnego i dobrego istnienia. 
Idąc dalej, można stwierdzić, że chodzi tutaj o taki sens istnienia, 
który byłby wolny od wszelkich uzależnień. Aby tak było, koniecz-
na jest jasna i zrozumiała defi nicja człowieka. Posiadając ją, moż-
na w sposób odpowiedzialny zbudować jego wizję, a z nią – jego 
rozwój i postęp cywilizacyjny. Dzisiaj już wiadomo, że zależą one 
od formacji intelektualnej i moralnej człowieka25, albowiem tam, 
gdzie stawiane są pytania: jak uczynić człowieka podmiotem swe-
go życia? oraz jak pokazać i uświadomić mu możliwości stero-
wania własnym rozwojem, bez ryzyka zachowań destrukcyjnych? 
– odpowiadając nań, tam też uzyskać można sensowną odpowiedź, 
która wstecznie sprowadzi cały wysiłek życia ludzkiego na drogę 
poznania dobra, prawdy i piękna, a przez nie – do osiągnięcia do-
brobytu dla siebie i innych oraz zachowania długiego życia w do-
brym zdrowiu26. 

9.2. Człowiek jako osoba ludzka a uzależnienia

Stawiając takie zadanie wobec człowieka, wydaje się czymś na-
turalnym,  by wpierw zwrócić jego uwagę na realistyczną koncep-
cję własnego sposobu życia,  rozumianego jako bytowanie osoby 
ludzkiej. Otóż dokonanie refl eksji teoriopoznawczej, w kontekście 

24  A. Muszyńska, Narkomani sprawcy czynów karalnych, Kraków 2004, s. 
52–53.

25  L. Pytka podkreśla, że postulaty automizowania zachowań wychowan-
ków oraz akceptowania ich podmiotowości mają w praktyce wychowawczej 
duże znaczenie i wynikają z uprzednich założeń antropologicznych. Por. L. Pyt-
ka, O istocie resocjalizacji, w: „Opieka, Wychowanie, Terapia. Krajowy Komitet 
Wychowania Resocjalizującego” 1995, nr 4 (24), s. 6; A. Czapów, Antropotech-
niczne i antropologiczne aspekty wychowania, w: Socjotechnika. Jak oddziały-
wać skutecznie?, pod. red. A. Podgóreckiego, Warszawa 1970, s. 204.

26  Por. F. Konieczny, O wielości cywilizacji, Komorów 1997, s. 23–45.
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zagadnienia uzależnień, ma przede wszystkim ważne psychologicz-
ne i moralne znaczenie. Chodzi o przekonanie się nawzajem, iż nie 
wszystko  jest stracone, jakkolwiek sytuacja, w związku z całą ge-
henną uzależnienia, jest dla człowieka tragiczna.

Punktem wyjścia dla tej koncepcji jest przede wszystkim perso-
nalistyczna interpretacja człowieka i jego sposobu bytowania. Zbu-
dowano ją  na dociekaniach wokół człowieka rozumianego jako oso-
ba ludzka. Otóż sama etymologia pojęcia osoba wyprowadzona zo-
stała od łacińskiego słowa persona, sięgającego swoimi korzeniami 
do greckiego terminu prósopon (tzn. maski wkładanej przez aktora 
w starożytnym dramacie greckim, a w języku Etrusków określanej 
jako phersu)27.  Pojęcie to można spotkać już w dawnych słowni-
kach języka polskiego np. Słowniku Brucknera28. W czasach nam  
współczesnych człowieka zaczęto określać mianem osoby ludzkiej, 
rozumianej jako istota rozumna i wolna, zaś pogląd, który wokół 
niej sformułowano, nazwano personalizmem29. 

Zresztą kategoria „osoba” stanowi współcześnie, jak wspomnia-
no, punkt wyjścia dla całego kierunku myślenia30. Kierunek ten ma 
wiele odmian i nurtów, a do jego głównych przedstawicieli należą 
m.in. Max Scheler, J. Maritain, E. Mounier, Karol Wojtyła31. Pod-
stawą i fi lozofi cznym założeniem procesu tworzenia siebie i świata 
jest w myśli personalistycznej osoba. Powstaje zatem pytanie: kim 
ona jednak jest i jak należałoby ją określić? Odpowiedź nie jest ani 
łatwa, ani prosta. Otóż osoby nie możemy rozumieć w kategoriach 
przedmiotowych. Nie jest ona czymś stałym, a więc nie można jej 
charakteryzować w sposób, w jaki charakteryzuje się rzeczy. Osoba 
– pisze E. Mounier – jest jedyną rzeczywistością, którą poznajemy 
i zarazem tworzymy od wewnątrz. Wszędzie obecna, nigdy nie jest 
dana. Jest [...] przeżywaną działalnością autokracji, komunikacji 

27  W. Granat, Personalizm chrześcijański, Poznań 1985, s. 55–86.
28  M.A. Krąpiec, Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do fi lozofi i, pod red. 

tegoż, S. Kamińskiego, Z.J. Zdybickiej, A. Marynirarczyka, P. Jaroszyńskiego, 
Lublin 1992, s. 313. 

29  W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii fi lozofi cznej, Tarnów 
1998, s. 138.

30  Poza kryzysem tożsamości. Ku pedagogice personalistycznej, red. F. 
Adamski, Kraków 1993, s. 9–15. 

31  K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny,  „Znak” 1961, nr 13, s. 664–674; 
Osoba: podmiot i wspólnota, w: „Roczniki Filozofi czne”, nr 24 (197), s. 6–39; 
Wykłady Lubelskie, Lublin 1986; W. Chudy, Na odsiecz prawdzie o osobie ludz-
kiej, w: Wprowadzenie do: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996, 
pisze: ,Personalizm Wojtyły, będący istotnym rdzeniem całej nauki Jana Pawła II, 
jest w Polsce niedoceniony (s. 18) i wymaga nowego odkrycia.
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i przynależności, którą daje się uchwycić i poznać w swoim akcie 
jako ruch personalizacji32. 

Z kolei Karol Wojtyła uważał, że człowiek jest przedmiotowo 
„kimś”33 – i to go wyodrębnia spośród reszty bytów realnie istnie-
jącego świata, które przedmiotowo są zawsze tylko czymś. Kiedy 
mówimy o człowieku, to zawsze mówimy o nim jako o „kimś”, kto 
w sposób zasadniczy różni się od rzeczy, dla których zarezerwo-
wane jest słowo ,,coś”. Wojtyła wyraźnie podkreślał rozróżnienie 
człowieka od rzeczy.  Istnienie człowieka różni się w sposób diame-
tralny od istnienia rzeczy i nie może być redukowane do poziomu 
istnienia bytów nieożywionych. 

Podejmując ten aspekt rozważań, odnosimy się do personali-
stycznej interpretacji człowieka, która mieści się w antropologii 
fi lozofi i klasycznej nurtu realistycznego. Punktem wyjścia w tym 
nurcie fi lozofi i jest odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek i ja-
kie jest jego miejsce w porządku istniejących bytów? Odpowiedź 
na tak postawione pytanie decyduje o stosunku człowieka do świata 
i innych ludzi oraz wyznacza sens nie tylko moralności, lecz także 
pracy, kultury i rozwoju osobowego.

Dlatego przyjmując za punkt wyjścia w naszej dyskusji zdrowy 
rozsądek, jak również doświadczenie z niego wynikające, można 
powiedzieć, że niemal wszyscy ludzie przyznają, iż człowiek wśród 
wszystkich stworzeń zajmuje miejsce poczytne, wyjątkowe, niemal 
niepodważalne. Po pierwsze, jest uposażony zarówno we własności, 
jak i zdolności, których brak innym stworzeniom. Ta wyjątkowa po-
zycja sprawia, że to on, jako jedyny, jest Królem wszystkich stwo-
rzeń i jemu jest postawione szczególne zadanie – jak mówi Biblia: 
uczyń Ziemię sobie poddaną34. Wykorzystując swoje wszystkie 
zdolności, człowiek jest tym, który świadomie, według własnego, 
wcześniej przemyślanego projektu, choć nie zawsze odpowiedzial-
nie, podporządkowuje sobie Ziemię – z jej bogactwami i zasobami 
naturalnymi. Od początku dziejów Ziemi mamy liczne dowody, które 
jednoznacznie  mówią, że on jest jedynym jej gospodarzem i oprócz 
niego nikogo takiego nie ma.

Po wtóre, człowiek jest osobą, owym suppositum, w którym ist-
nieje ontologiczna „jednia” elementu fi zycznego i duchowego. In-
nymi słowy, nosi w sobie ukonstytuowaną treść dwóch elementów, 
które istnieją tylko razem. On stanowi ontologiczną jedność, która 

32  E. Mounier, Co to jest personalizm?, wybór i redakcja A. Krasiński, War-
szawa 1960, s. 8.

33  K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 24. 
34  Por. Księga Rodzaju – Genessis w Biblii.
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występuje w dwojakim znaczeniu35, i jest to jedność w znaczeniu 
substancjalnym, jest po prostu substancją, czyli bytem samoist-
nym36. 

Konsekwencją tego jest to, że element duchowy daje władze 
umysłowe, a więc człowiek, posługując się rozumem, nabywa zdol-
ności umysłowe. Nie chodzi tylko o spostrzeganie, czucie, słyszenie, 
ale przede wszystkim o informacje przechodzące drogą zmysłów; 
w swoim umyśle jest w stanie tworzyć nowy rodzaj poznania, ja-
kim jest poznanie intelektualne. Mają tam miejsce już całkowicie 
nowe procesy umysłowe, takie jak: rozpamiętywanie, wyobrażanie, 
zapamiętanie, analizowanie, porównywanie, w końcu dociekanie 
i przypominanie sobie. Właśnie to, co szczególnie człowieka wyróż-
nia spośród innych stworzeń, to jest przede wszystkim władza umy-
słowa, innymi słowy, zdolność życia umysłowego, opierająca się na 
rozumnej myśli. 

Ten wyjątkowy i najbardziej charakterystyczny przymiot czyni 
człowieka.  Nie można go zakwalifi kować tylko i wyłącznie jako jed-
nostkę biologiczną, albowiem przypisanie jemu tylko cech i właści-
wości odpowiadających temu pojęciu nie daje pełnej odpowiedzi 
na wcześniej postawione pytanie: kim jest człowiek? Otóż, tylko ze 
względu na fakt posiadania pierwiastka duchowego, i bycia owym 
suppositum, a przede wszystkim ze względu na bezsporny fakt po-
siadania życia umysłowego, które samo przez się czyni go nadzwy-
czaj obdarowanym, wszelkim potencjalnym bogactwem, człowiek 
nie może być tylko egzemplarzem biologicznym. Również nie wy-
starczy wyrażać się o nim jedynie jako o osobniku z gatunku Homo 
sapiens. Albowiem człowiek posiada w sobie coś więcej, posiada 
szczególną pełnię i doskonałość bytowania. On również posiada ro-
zum, który sprawia, że człowiek jest bytem rozumnym, czego nie 
można stwierdzić w przypadku żadnego innego bytu w otaczającym 
nas świecie. Boecjusz słusznie zauważył, precyzyjnie defi niując, że 
on jest indywidualną substancją o rozumnej naturze37, gdzie jego 
konstytutywnym elementem jest przede wszystkim rozumność, ale 
również wolność i zdolność do miłości oraz samoświadomość, będą-
ca podstawą aktów wolnych i rozumnych38.

35  E. Morawiec, O fi lozofi cznym pojęciu sensu ludzkiego życia, w: Filozofi cz-
ne orientacje w wyborze sensu życia, red. P. Mazanka, Warszawa 2000, s. 33.

36  Tamże, s. 33–34.
37  A.M. Boecjusz, O pociechach ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne, 

tłum., wstęp i objaśnienia T. Jachimowski, Poznań 1926, s. 229–232. Por. W. Gra-
nat, Osoba Ludzka. Próba defi nicji, Sandomierz 1961, s. 9.

38  W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii fi lozofi cznej, Tarnów 
1993, s. 113.
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Dlatego człowiek posiada dwa wymiary: fi zyczno-cielesny oraz 
psychiczno-duchowy. Nie jest to efekt specyfi cznej organizacji 
struktur fi zycznych i swoiste zwieńczenie życia biologiczno-wege-
tatywnego, lecz byt dwuwymiarowy, fi zyczno-duchowa całość39. Na-
leży również podkreślić, że specyfi ką jego życia nie jest skupianie 
się na tym, aby „mieć” i „posiadać”, lecz jego spełnieniem jest, by 
nieustannie „być” w pełni gospodarzem swojego własnego czło-
wieczeństwa. Zatem człowiek to nie tyle „coś”, lecz „ktoś”, kto jest 
wolny w swoim działaniu i za nie w pełni odpowiada. Stąd  wszelka 
wolność, powinność, odpowiedzialność stanowi realną i konkret-
ną osnowę życia osobowego człowieka. A będąc przede wszystkim 
„kimś”, realizuje się w ciągu swojego całego życia na sposób osobo-
wy, wchodząc w relacje  z innymi ludźmi.

Ten szczególny moment również zawiera szczególne uprawnie-
nia i własności natury osoby ludzkiej40. Otóż osoba ludzka z natu-
ry w sposobie bytowania realizuje się nie tylko na sposób osobowy, 
ale on przybiera szczególny charakter, a mianowicie prospołeczny. 
Człowiek, jako osoba ludzka, własne  osobowe „ja” odnosi do dru-
giej osoby „ty”. To właśnie drugie osobowe „ty” ją obdarowuje i za-
razem przez nią się realizuje, albowiem dla niej żyje. Innymi słowy, 
człowiek, jako osoba ludzka, najpełniej realizuje swoje życie, czyni 
je życiem twórczym (w ten sposób nadaje mu kierunek rozwoju, 
jak i postępu) tylko wówczas, kiedy je tworzy z inną osobą, możemy 
wtedy mówić – kiedy je współtworzy z drugim.
Żeby właśnie tak było, muszą zaistnieć określone warunki,  musi 

pojawić się „nisza” w jego własnej rozumności, jak i świadomości. 
Te warunki to przede wszystkim kategoria wolności. Właśnie ona 
– jak słusznie zauważył Karol Wojtyła – nie tyle polega na możli-
wości wyboru dobra albo zła, lecz ma o wiele głębsze znaczenie. 
Jej jedynym źródłem jest sam człowiek, ów byt obdarzony rozum-
nością działania, jak i świadomością czynienia41. Cytując dalej tego 
autora – już jako Jana Pawła II – należałoby wskazać na wyjątkowy 
paradoks, jaki powstaje na gruncie spotkania „ja – ty”, w kontekście 
uzależnienia. Otóż, jeśli w tej relacji ma miejsce u kogokolwiek uza-
leżnienie, to wówczas pojawia się anachroniczne rozumienie wol-
ności. Osoba uzależniona przypisuje sobie wolność nieograniczo-
ną i nieskrępowaną żadnymi barierami, zaś na wszystkich innych 
– wolnych od uzależnienia –  nałożony jest kaganiec ograniczeń 
i drakońskich zakazów. Inaczej mówiąc, osoba uzależniona nie jest 

39  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, Lublin 1994, s. 112.
40  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 190–188. 
41  Tamże, s. 129.
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w stanie przestrzegać tak ważnej zasady – granicą mojej wolności 
jest wolność drugiego człowieka. A przecież, w odniesieniu do tego, 
co zostało powiedziane wyżej, należy przyjąć, że działanie każdego 
człowieka nie jest to wolność nieograniczona: musi zatrzymać się42, 
co nakazuje mu jego sumienie będące ponad wszelkim uzależnie-
niem, które jest samo w sobie realnym złem. Dlatego też człowiek 
pod żadnym pozorem nie ma moralnego prawa dowolnie interpre-
tować kategorii „wolności”. Albowiem wolność bez obowiązków 
osobistych, rodzinnych i społecznych staje się antywolnością i nie 
ma nic wspólnego z rozwojem osobowym człowieka. 

Ten rozwój życia ludzkiego ma miejsce tylko i wyłącznie wów-
czas, kiedy realizuje się na gruncie wolności i odpowiedzialności. 
Realizacja właśnie takiego sposobu bytowania jest tym bardziej 
możliwa, iż człowiek jako byt osobowy: to nie tylko indywiduum 
ludzkiego gatunku, ale to pewna duchowa treść ściśle niepowta-
rzalna, właściwa tylko tej jednostce43, która działając jako osoba 
rozumna, jest w stanie ponieść pełną odpowiedzialność za swo-
je wszystkie czyny. Brak rozumności w działaniu automatycznie 
sprowadza się do braku odpowiedzialności za ludzkie czyny. Otóż 
taką sytuację mamy w przypadku osoby uzależnionej, ów stopień 
rozumności jest ograniczony, a co za tym idzie, również w stopniu 
ograniczonym jest i odpowiedzialność za własne czyny. Odnosząc 
powyższą tezę do sytuacji osoby uzależnionej, można przyjąć za Ro-
manem Ingardenem44, że osoba taka jednak w sposób zamierzony 
wyzbywa się odpowiedzialności w imię jakiejś własnej, wcześniej 
źle pojętej wolności, przez to traci bezpowrotnie własną osobową 
integralność, stając się przy tym przegranym życiowo dla siebie 
samego, jak i w równym stopniu dla drugiego człowieka. W kon-
sekwencji prowadzi to do sytuacji, że osoba uzależniona nie jest 
w stanie iść z biegiem życia i wydarzeń, przemieniać je twórczo 
z korzyścią dla własnego rozwoju; trwa w stagnacji i „stoi w miej-
scu”, trzymając się przy tym kurczowo przeszłych przeżyć, a to 
niejednokrotnie prowadzi już do całkowitej autodestrukcji. Z kolei 
dalej za Romanem Ingardenem moglibyśmy powiedzieć także, że 
osoba uzależniona nie rozumie pojęcia odpowiedzialności: za sie-
bie, przed sobą za swoje czyny, za konsekwencje tych czynów.

Alkoholizm, jak i narkomania stanowią taki właśnie obraz au-
todestrukcji człowieka. Urzeczywistniają się w niej wszystkie ele-

42  Za: Encyklika Veritas Splendor, Poznań 1993, s. 30.
43  K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, s. 96.
44  Zob. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 73–74.
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menty zła indywidualnego i społecznego45. Oba uzależnienia – poza 
wewnętrznym złem, tkwiącym już w jej wstępnych, jeszcze dobro-
wolnych aktach, charakteryzują również istotne zmiany osobowo-

ściowe. Wśród najważniejszych można wymie-
nić: osłabienie woli, dezintegrację duchowego 
życia jednostki, inklinację do aktów niezgodnych 
z prawem czy moralnością (np. samobójstwo). 
Pociąga to za sobą cały szereg ujemnych konse-
kwencji w życiu społecznym, jak również otwiera 
się droga do niebezpiecznych procesów degene-
racji młodego pokolenia. Obie patologie – obiek-
tywnie rzecz biorąc – są ciężkim złem moral-
nym46. Jeżeli więc niosą one ze sobą negatywne 
konsekwencje, zarówno w wymiarze indywidu-
alnym, jak i społecznym (dla osób uzależnionych 
oraz ich najbliższego środowiska i całego społe-
czeństwa), to uzasadnione jest  szersze zaprezen-
towanie etycznej strony tego problemu. Dlatego 

wydaje się czymś słusznym, aby w celu przedstawienia etycznych 
aspektów uzależnień przyjąć odpowiednie kryteria47.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na istotny aspekt omawia-
nej problematyki. Codzienność oferuje młodym różne obrazy świa-
ta. Tempo życia, liczne problemy natury ekonomiczno-społecznej, 
marginalizacja, agresja i nerwowość relacji międzyludzkich powo-
dują, że rosną bariery utrudniające młodemu człowiekowi „stawa-
nie się” – w wymiarze moralnym – dorosłym48. Bo co to znaczy być 
dorosłym?  To przede wszystkim przystosowanie się do przestrzega-
nia i promowania uznanych zasad i norm społecznych oraz umiejęt-
ność brania na siebie odpowiedzialności. Kolejną konsekwencją jest 
niemożliwość bądź trudność w odróżnianiu tego, co dobre i złe.  Za-
uważmy jeszcze raz, że pojęcie dobra jest diametralnie różne u oso-
by normalnej, niż u uzależnionej. Dla tej pierwszej dobro nie jest 
zawężone tylko do własnego „ja”, lecz ma wiele ważnych wymiarów 
– dobro rodziny, dobro społeczne, dobro moralne. Natomiast osoba 
uzależniona zawęża perspektywę dobra do prostego mechanizmu 

45  T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, s. 147.
46  Tamże.
47  W. Bołoz, Etyczne aspekty uzależnień, w: Między życiem a śmiercią. 

Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, pod red. W. Bołoza, M. Ryś, War-
szawa 2002, s. 80.

48  Por. D. Sarzała, Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, w: Wycho-
wanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J.W. Czar-
toszewski, J.M. Kotowski, Warszawa 2003, s. 39–44.

Dorosłość silnie wiąże się 
z odpowiedzialnością – za 

siebie i innych. Uzależnienie 
alkoholowe i narkotykowe 

uniemożliwia spełnienie 
trzech elementów wyróż-

niających dorosłość: dobre 
rozwinięcie obrazu siebie, 

obiektywnej postawy wobec 
siebie i skrystalizowanego 

światopoglądu.
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zaspokojenia głodu alkoholowego czy też narkotykowego. Dla niego 
dobre jest tylko to, co prowadzi do tego partykularnego celu. 

Zatem moralna ocena dobra i zła zawiera w sobie znamiona su-
biektywizmu i naturalizmu. Granice moralnej wolności zawsze są 
osadzone w indywidualnym akcie decyzyjnym człowieka. Postępo-
wanie moralne może być tylko i wyłącznie dobre. W działaniach 
złych nie ma moralności, jest jej oczywisty brak. W konsekwencji 
takiego zestawienia współcześni ludzie stają przed wielką trud-
nością rozpoznania tego, co jest naprawdę dobre, lub tego, co jest 
(albo też może być) złe, i to zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i społecznym. W odniesieniu do narkomanii bądź alkoholizmu tę 
trudność wzmacnia destygmatyzacja zjawiska uzależnień. Dodat-
kowo coraz częściej ujawniane są indywidualne lub grupowe przy-
padki defi niowania tego, co jest dobre, lub też, co jest złe. Podstawą 
wyznaczenia granic nie są, w tych przypadkach, dobro społeczne 
i wyższe wartości, lecz perspektywa prywatnego interesu lub krót-
kowzrocznego celu. W odniesieniu do uzależnień można przypo-
mnieć słowa Jana Pawła II: Skoro człowiek sam (…), może stano-
wić o tym, co jest dobre, a co złe, może też decydować, że pewna 
grupa ludzi powinna być unicestwiona. Dlatego też alkoholizm, jak 
i narkomania są w gruncie rzeczy „wysublimowaną” formą autode-
strukcji i zabijania.

Słowa są sądem nadzwyczajnym  nad czynami tych, którzy sto-
ją za całym procesem rozpowszechniania alkoholu i narkotyków. 
Ich wina wobec wszystkich wymienionych faktów jest oczywista. 
Należy przy tym powiedzieć, że oni są w sumieniu obciążeni winą 
za krzywdę, którą wyrządzają innym ludziom, łamiąc przy tym – 
z premedytacją i świadomie – elementarne zasady sprawiedliwości 
i współistnienia oraz pokoju pomiędzy ludźmi. 

Być osobą dojrzałą to być zdolnym do budowania więzi opartych 
na miłości i prawdzie oraz umiejętności uczynienia z siebie bezin-
teresownego daru dla innych49. Od sposobu bycia osobą, a więc od 
stopnia dojrzałości w tym względzie, zależy sposób wykorzystania 
własnych cech osobowościowych oraz sposób kierowania wszyst-
kimi innymi sferami ludzkiej rzeczywistości. Osoba jest bowiem 
tym, co jednoczy i nadaje ostateczny sens ciału, psychice i sferze 
duchowej człowieka. Ustalić ostateczne kryteria ludzkiej dojrza-
łości możemy tylko na tyle, na ile jesteśmy w stanie odkryć natu-
rę oraz powołanie człowieka jako osoby. Prowadzi to do wniosku, 
że osoba nie może zrozumieć w pełni samej siebie, a także samej 

49  V. Gebsattel, Gedanken zu einer anthropologischen Psychotherapie, 
München–Berlin 1959, s. 330. 
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siebie nie jest w stanie w pełni zrealizować w izolacji, czyli w od-
niesieniu włącznie do własnego ciała, emocji czy też duchowości50. 
Bycie osobą dokonuje się głównie poprzez więzi międzyludzkie51. 
Osoba ,,rodzi się” w wyniku spotkania i dzięki spotkaniu rozwija 
się lub degraduje w zależności od jakości tych spotkań. Zarów-
no rozumność, jak i wolność człowieka nabierają sensu dopiero 
w kontekście spotkania z samym sobą oraz z drugim człowiekiem 
i Bogiem. 

Uwarunkowania psychofi zyczne, emocjonalne czy społeczne 
człowieka nie decydują więc w sposób automatyczny o jego po-
stawie wobec siebie i życia, także o jego stosunku do substancji 
uzależniającej. Personalizm podkreśla, że jednym z istotnych 
wymiarów osoby jest fakt, iż człowiek ma zdolność do spotkania 
się i porozumienia z innymi ludźmi oraz że jakość więzi między-
osobowych decyduje jednocześnie o jakości życia oraz sposobie, 
w jaki dana osoba korzysta z wolności. Wskazują to m.in. badania 
przeprowadzone przez I. Hawkinsa, z których wynika, że najważ-
niejszymi czynnikami zapobiegającymi problemom alkoholowym 
w przypadku osób młodych są: 1) pozytywne więzi z rodzicami 
i z Bogiem, 2) regularność praktyk religijnych, 3) skłonność do 
respektowania norm i wartości społecznych, 4) zainteresowanie 
nauką szkolną52.

Należy zatem podkreślić, ze koncepcja personalistyczna znajdu-
je empiryczne potwierdzenie w profi laktyce uzależnień. Zaprzesta-
nie picia alkoholu lub zażywania narkotyków nie wystarcza, żeby 
być trzeźwym i wytrwać w abstynencji, lecz trzeba także trzeźwo 
myśleć oraz posiadać trzeźwe, a więc dojrzałe relacje z samym 
sobą, a także z drugim człowiekiem i z Bogiem. Samo nie sięganie 
po substancje uzależniające nie rozwiązuje problemu uzależnienia, 
gdyż nadal można nie myśleć trzeźwo o życiu (np. oszukując siebie, 
żyjąc w iluzjach) oraz mieć zaburzone relacje, które wcześniej czy 
później mogą stać się przyczyną uzależnienia. Promowanie więc na 
gruncie profi laktyki pojedynczych umiejętności bez podejmowania 
wysiłków ukierunkowanych na ukształtowanie dojrzałej osoby, nie 
gwarantuje odpowiedzialnej postawy człowieka wobec życia i sub-
stancji uzależniających. 

50  P. Christian, Das Personenverstandnis in modernen medizinischen Den-
ken, Tubingen 1952, s. 7.

51  Tamże.
52  Cyt. za: E. Stępień, K. Wojcieszek, Alkohol a polska młodzież.
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9.3. Kryteria etycznej oceny uzależnień

Przystępując do analizy kryterium etycznej oceny uzależnień 
trzeba, na pierwszym miejscu, wskazać na ich destrukcyjny cha-
rakter, ze względu na  konsekwencje, jakie ze sobą niosą. Należy 
podkreślić, że skutki uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, nie-
zależnie od zażywanego środka, zawsze są negatywne. Jak wynika 
z badań, osoby uzależnione poszukują coraz mocniejszych ,,wra-
żeń”, co sprawia, że pojawia się u nich tendencja do zażywania 
większych dawek lub silniejszych narkotyków. Na przykład zdrowi, 
młodzi ludzie, którzy piją na tyle intensywnie, że picie to spełnia 
kryteria uzależnienia od alkoholu, często przedwcześnie spotyka-
ją się z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu fi zycznym i psychicz-
nym. Analogiczna jest także sytuacja u osób, które są uzależnione od 
narkotyków. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wyniszczenie 
organizmu, zaburzenia funkcjonowania wszystkich jego układów, 
liczne choroby oraz degradacja psychofi zyczna i społeczna. W wie-
lu przypadkach następuje ponadto poszerzenie się przejawów pato-
logii społecznej (np. związek narkomanii z przestępczością, prosty-
tucją itp.)53. Jak dowiedziono w najnowszych badaniach, narkotyki 
i prostytucja wchodzą w dwukierunkowe związki: po pierwsze, po-
szukiwanie środków na narkotyki kieruje do prostytucji, tak kobie-
cej, jak i męskiej, z drugiej zaś strony prostytutki często sięgają 
po narkotyki jako sposób „odreagowania” bądź „zwielokrotnienia 
doznań”. 

Sytuacja taka prowadzi  najczęściej do przyzwyczajenia, które 
często jest określane jako habituacja54. Otóż „rządzi” ono osobami, 
które sięgają po narkotyki. Powszechnie defi niuje się termin przy-
zwyczajenia jako powtarzające się zażywanie środka uzależniają-
cego w wyniku przeświadczenia, że każde jego zażywanie zwiększa 
uczucie przyjemności lub łagodzi lęk, obawy i stres. Przyzwyczaje-
nie w znaczeniu węższym to spadek reakcji organizmu na określoną 
dawkę środka narkotycznego, powodujący konieczność jej podwyż-
szenia. W znaczeniu szerszym to stan całkowitej zależności od środ-
ka narkotycznego. Również przyzwyczajenie, rozumiane jako stan 
habitualny, staje się bardzo groźne dla ludzkiego organizmu. Po-

53  D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów 
2003, s. 142; Z.B. Gaś, Osobowość a agresja w uzależnieniach, Rzeszów 1978, 
s. 73; A. Muszyńska, Narkomani, sprawcy czynów karalnych, Kraków 2004, s. 
52–53.

54  K. Kruszenko, Narkotyki i mózg – od przyjemności do uzależnienia, w: Czło-
wiek w sieci zniewolonych dróg, II Konferencja Naukowa, Pułtusk 2006, s. 181.
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trzeba zmiany świadomości  pochłania człowieka do tego stopnia, 
że przestawia on całe swoje życie tak, by tylko zdobyć i zaspokoić 
swój głód narkotykowy55, który objawia się w postaci silnego stanu 
niepokoju psychicznego i pobudzenia nerwowego oraz licznych za-
burzeń organizmu. 

Na przykład heroina – silny środek uzależniający i wyniszcza-
jący fi zycznie – wywołuje przyzwyczajenie, które osobę dotkniętą 
zmusza, by poświęciła całą swoją uwagę i energię  na zdobycie jej. 
Przymus w dążeniu do uzyskania narkotyku prowadzi do licznych 
zaburzeń  zachowania, utrudniających kontakty z innymi ludźmi, 
utraty pracy, a nawet do rozbicia więzi rodzinnych i przyjaciel-
skich. Inne narkotyki spożywane dla przyjemności, jak haszysz, 
marihuana, kokaina, LSD (dietyamid kwasu lizergowego), PCP (fe-
nycyklidyna) i MDMA (metylenodioksymetamfetamina – ecstasy), 
jakkolwiek nie wywołują uzależnienia fi zycznego, to jednak prowa-
dzą do uzależnienia psychicznego. Po zaprzestaniu ich stosowania 
nie występują fi zyczne objawy odwykowe, natomiast pojawiają się 
liczne objawy psychiczne.

Przyzwyczajenie prowadzi najczęściej do uzależnienia, które 
w terminologii ujmowane jest pod pojęciem nałogu56, a które jest 
podstawą dla złożonych patologicznych zachowań o charakterze 
psychologicznym, moralnym i behawioralnym. Patologiczne zaan-
gażowanie w życie, człowieka uzależnionego od nałogu narkotycz-
nego, wprost prowadzi do całkowitego ograniczenia zdolności kie-
rowania własnym zachowaniem57.  Wpisują się oni w przestrzeń ży-
cia społecznego  z określonym typem aktywności. 

Skala negatywnych skutków zdrowotnych zależy przede wszyst-
kim od rodzaju  alkoholu lub narkotyku, częstotliwości i czasu jego 
zażywania oraz od wieku osoby uzależnionej. Ponieważ problem ten 
opisano szeroko w poprzednich rozdziałach, przypominamy tylko, 
że najczęściej występujące skutki zdrowotne to: uszkodzenia narzą-
dów wewnętrznych (nerek, wątroby, żołądka), ogólne wyniszczenie 
organizmu, zatrucia, uszkodzenia CUN (centralnego układu ner-
wowego), objawy psychotyczne, wszczepienne zapalenie wątroby, 
ropnie podskórne (skutek iniekcji), zakażenia gronkowcem, AIDS, 
zaburzenia w pracy układu krwionośnego, dysfunkcje układu od-
dechowego, wypadkowość związana z zaburzeniami kontroli zacho-
wania58. 

55  Tamże, s. 85.
56  Tamże, s. 128.
57  A.A. Lazarus, A.M. Dolman, Psychopatologia, Poznań 2006, s. 117.
58  A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagrożenia we współczesnym świe-
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Konsumpcja używek, szczególnie narkotyków, może być także 
przyczyną zaburzeń o charakterze psychotycznym, które charakte-
ryzują się omamami, zniekształconym spostrzeganiem, urojeniami, 
zaburzeniami psychomotorycznymi w postaci gwałtownego pobu-
dzenia lub osłupienia oraz zmianami nastroju – od lęku, depresji 
do ekstazy59. Na przykład: konsekwencją długotrwałego zażywania 
narkotyków są zmiany osobowościowe, przejawiające się zawęże-
niem sfery zainteresowań (koncentrowanie ich na sposobie zdoby-
wania narkotyku), spadku sprawności intelektualnej, osłabieniu 
woli, egoizmie, instrumentalnej i manipulacyjnej postawie wobec 
innych ludzi oraz zaniku uczuciowości wyższej. Sytuacja taka wtór-
nie powoduje  wiele negatywnych skutków w sferze społecznego 
funkcjonowania osoby uzależnionej. Znajduje to zwłaszcza od-
zwierciedlenie w rezygnacji z kolejnych, pełnionych dotychczas ról 
(dziecka, ucznia, kolegi, ojca, pracownika itp.), czego efektem jest 
coraz większa izolacja społeczna oraz utrata celu i sensu życia. 

Powstałe zmiany w sferze psychiki, osobowości i funkcjonowa-
nia społecznego osoby uzależnionej znajdują również swój wyraz 
w konfl iktach z prawem60. Należy bowiem zaznaczyć, że chociaż 
samo nadużywanie narkotyków nie jest objęte sankcjami karnymi, 
to jednak penalizacja obejmuje wiele czynów, które prowadzą do 
ich zdobycia, np. produkcję narkotyków i obrót nimi, kradzież, fał-
szowanie recept itp., co wpływa na wysoki wskaźnik przestępczości 
wśród narkomanów.  

Osoba uzależniona nie jest w stanie żyć i funkcjonować w spo-
sób ,,nie zdeterminowany przez narkotyk”, a tym samym stanowić 
o sobie, dokonując świadomych wyborów, ukierunkowanych na 
integralny rozwój osobowy, pożądaną hierarchię wartości czy obo-
wiązujące normy prawne i społeczne61. Natomiast człowiek, który 
z jakiegoś powodu rezygnuje z podstawowych wartości i aspiracji  
– „traci” swoją wolność. 

Wolność najczęściej utożsamia się z ,,postępem” i samorealiza-
cją. Wiele osób jest również przekonanych, że wystarczy przezwy-
ciężyć społeczno-polityczne systemy zniewolenia, czyli osiągnąć 
wolność zewnętrzną (np. słowa, zrzeszania, wyznania), aby auto-
matycznie żyć w wolności wewnętrznej. Innym przejawem uprosz-

cie, Katowice 2001, s. 110–111; I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, Narkotyki, 
Lublin 2004, s. 126–127, 141–142.

59  I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, Narkotyki, s. 137.
60  A. Muszyńska, Narkomani, sprawcy czynów karalnych, s. 144–153. 
61  D. Sarzała, Narkomania jako zjawisko patologii społecznej i problem 

penitencjarny, s. 109.
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czonego pojmowania wolności jest oderwanie jej od norm moral-
nych, prawnych lub społecznych i, tym samym, traktowanie jako 
wartości najwyższej, prowadzącej do spontanicznej i nieograniczo-
nej niczym z zewnątrz aktywności człowieka. Traktowanie jednak 
wolności jako prawa do czynienia tego, na co ma się w danym mo-
mencie ochotę – bez respektowania norm, zasad moralnych i spo-
łecznych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie – okazuje 
się w praktyce naiwną próbą usprawiedliwienia przed samym sobą 
ze swych destrukcyjnych czynów, w tym również z faktu wyraże-
nia zgody na zażywanie narkotyków62. Dlatego w wypowiedziach 
niektórych narkomanów, jak i osób eksperymentujących z narko-
tykami lub alkoholem, można spotkać np. takie stwierdzenia: by-
łem wreszcie wolny, poczułem wolność, czułem się jak ptak lecący 
w przestworzach, to było niebiańskie uczucie, nigdy nie było mi tak 
dobrze63. Spotyka się również o wiele ostrzejsze sformułowania, 
które sprowadzają się do tezy, że narkomania daje jedyną i niczym 
nie ograniczoną wolność64. Należy jednak zaznaczyć, że autentycz-
na wolność to przede wszystkim zdolność podejmowania decyzji, 
zarówno w oparciu o świadomość motywów, jak i skutków własne-
go działania65. Wolność nie oznacza dowolności działania, ponieważ 
realizuje się w ramach określonych możliwości i ograniczeń ma-
terialnych, intelektualnych, psychicznych, moralnych, duchowych 
i społecznych66, lecz oznacza działanie odpowiedzialne i świadome. 

Należy wiedzieć, że kategoria wolności67 czyni człowieka pod-
miotem moralnym jego czynów. Ma to miejsce w takiej sytuacji, 
w której człowiek świadomie działa i jest sprawcą swoich czynów. 
Wówczas czyny ludzkie, dokonane w sposób wolny na podstawie 
sądu sumienia, zawsze mogą być kwalifi kowane moralnie. Dlatego 
też moralność człowieka nie jest jakimś bliżej nieokreślonym abs-
traktem, lecz przedstawia się w życiu człowieka jako najściślejsza 
egzystencjalna rzeczywistość związana z osobą jako właściwym 
swoim podmiotem68. Stąd jego czyny, dokonane w sposób wolny na 
podstawie sądu sumienia, mogą być zawsze kwalifi kowane moral-
nie.

62  M. Dziewiecki, Nowoczesna profi laktyka uzależnień, Kielce 2001, s. 26.
63  M. Jędrzejko, Człowiek zniewolony. Moralne aspekty narkomanii, War-

szawa 2003, s. 105.
64  Tamże.
65  M. Dziewiecki, Nowoczesna profi laktyka uzależnień, s. 23.
66  Tamże, s. 25.
67  Por.: Słownik fi lozofi i, red. J. Hartman, Wyd. „Zielona Sowa”, Kraków 

2004, s. 247–248. 
68  K. Wojtyła, Osoba, s. 147.
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Zasadniczo mamy trzy źródła dla tych czynów: a) wybrany 
przedmiot; b) zamierzony cel, czyli intencja; c) okoliczności działa-
nia. One razem stanowią konstytutywne elementy moralności czy-
nów ludzkich, gdzie wybranym przedmiotem jest dobro, do które-
go rozumna wola kieruje się w sposób dobrowolny. Zatem stanowi 
ona materię czynu ludzkiego. Wówczas akt woli wybiera określony 
moralnie przedmiot, ma to miejsce, o ile rozum uznaje go i ocenia 
jako złączony lub niezgodny z prawdziwym dobrem. Dlatego też, 
w życiu ludzkim,  zasady moralności  obiektywnie wyrażają racjo-
nalny porządek dobra i zła, który poświadczany jest przez sumienie 
człowieka.

W odróżnieniu od przedmiotu, podmiot działający kieruje się in-
tencją. Mówiąc o niej, musimy dostrzec jej wartościujący charakter, 
w sensie oceny moralnej ludzkiego działania, bowiem on sytuuje 
się w wolitywnym źródle działania i określa się przez cel, gdzie cel 
jest pierwszym elementem intencji i wskazuje na charakter czynu 
człowieka.

Intencją jest zwrócenie się woli do celu i dotyczy to przede 
wszystkim kresu działania. Innymi słowy, jest ona ukierunkowa-
niem na przewidywane dobro podejmowanego działania. Zasadni-
czo nie ogranicza się ona tylko do ukierunkowania naszych poszcze-
gólnych działań, ale również może porządkować, pod kątem tego 
samego celu, wiele działań. Albowiem działanie może być inspiro-
wane wieloma intencjami. Stąd dobra intencja, np. pomoc bliźnie-
mu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania, które samo 
w sobie nie jest nieuporządkowane, jak to ma miejsce w przypadku 
kłamstwa. Albowiem cel nie uświęca środków. Zatem nie można 
usprawiedliwić skazania niewinnego jako uprawnionego środka dla 
ratowania danej społeczności. Przeciwnie, zła intencja, np. próżna 
chwała, czyni działanie złym, chociaż – same z siebie –  może być 
czymś dobrym, np. danie komuś jałmużny. 

Okoliczności, a z nimi związane konsekwencje, są drugorzęd-
nymi elementami czynu moralnego. Bezpośrednio – przyczyniają 
się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralne-
go. Również okoliczności mogą przyczynić się do zwiększenia lub 
zmniejszenia odpowiedzialności człowieka, dla przykładu w dzia-
łaniu ze strachu przed śmiercią. Z drugiej strony okoliczności nie 
mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów, nie 
mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym działania, które jest złe 
samo w sobie.

Dlatego czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przed-
miotu, celu i okoliczności. Zły cel niszczy działanie, chociaż jego 
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przedmiot byłby, sam w sobie, dobry. Wybrany przedmiot już sam 
może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne zachowania, 
których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieupo-
rządkowanie woli, tzn. zło moralne. Błędna jest ta ocena co do mo-
ralności czynów ludzkich, która bierze pod uwagę tylko intencję albo 
okoliczności (środowisko, presję społeczną, przymus lub konieczność 
działania), stanowiące ich tło. Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, 
niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze bezwzględnie nie-
dozwolone ze względu na ich przedmiot, jak np. bluźnierstwo, za-
bójstwo lub narkotyzowanie się. Niedopuszczalne jest czynienie zła, 
albowiem nigdy z tego nie będzie żadnego dobra.   

Rozwijając, podjęty już wcześniej, problem wolności, należy  
zaznaczyć, że jest to pojęcie wieloznaczne. Wolność związana jest 
z istotą osoby, jej godnością, prawami i obowiązkami, a także sen-
sem i celem ludzkiego życia. Wolność stanowi ponadto fundament 
struktur międzyludzkich oraz rozwijanych, na ich podstawie, róż-
nego rodzaju kontaktów międzyosobowych69. Wśród wielu znaczeń 
można wyróżnić: wolność zewnętrzną (obywatelską, polityczną, 
społeczną, wolność od przymusu zewnętrznego) oraz wolność we-
wnętrzną (indywidualną)70, która stanowi główny przedmiot refl ek-
sji związanej z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Ogólnie 
można stwierdzić, że wolność to zdolność wyboru celów i środków 
do ich osiągnięcia oraz umiejętność wybierania dobra i otwarcie 
na nie. Analizując problem wolności, trzeba również zaznaczyć, że 
jest ona jednym z podstawowych przymiotów (atrybutów) człowie-
ka oraz konstytucyjnym elementem osoby ludzkiej. Wolność jest 
zdolnością do decydowania o samym sobie (jako całości) oraz jedną 
z fundamentalnych wartości człowieka, która specyfi kuje ludzki byt 
oraz stanowi jego trwały fundament i sens71.

Ważnym  i istotnym argumentem uzasadniającym istnienie wol-
ności jest nasze doświadczenie wewnętrzne, a zwłaszcza świadomość 
podejmowania decyzji i dokonywania wyboru72. Samoświadomość 
i refl eksja mówią nam, że jesteśmy aktywną przyczyną sprawczą na-
szych decyzji, a przed ich podjęciem dokonujemy analizy zaistnia-
łej sytuacji i dostrzegamy wielość możliwych rozwiązań. W trakcie 

69  R. Darowski, Filozofi a człowieka, Kraków 2002, s. 90.
70  Tamże, s. 91.
71  S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, cz. 1, rozdz. 

5: Wolność – naturą, powołaniem i prawem człowieka, Wrocław 1986, s. 77–89.
72  J.M. Royce, Man and His Nature, London 1961, s. 204–217; M.A. Krąpiec, 

Ja – człowiek. Zarys antropologii fi lozofi cznej, Lublin 1974, s. 218–225; J. Gał-
kowski, Być wolnym – stan czy zadanie, w: Powołanie człowieka, t. 3: Być czło-
wiekiem, Warszawa 1974, s. 111–136.
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dokonywania wyboru posiadamy świadomość swej aktywno-spraw-
czej roli. Wprawdzie podlegamy wpływowi czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych, lecz nie jesteśmy zdolni do samookreślenia się 
w konkretnym czynie. Samostanowienie i autodeterminacja w spo-
sób wyraźny wskazują na bytową wolność człowieka73. Także po do-
konaniu wyboru człowiek przeżywa refl eksyjnie swoją wolność, np. 
w formie wewnętrznego zadowolenia lub wyrzutów sumienia. Na-
ukową wartość świadomości podważają jednak determiniści, wska-
zując na fakt zachodzących iluzji. Należy wprawdzie przyznać, że 
rzeczywiście mają one niejednokrotnie miejsce, jednak trzeba rów-
nież zaznaczyć, że nie podważa to generalnie wartości i wiarygodno-
ści doświadczenia wewnętrznego. Świadomość i wolność stanowią 
elementy bytowej struktury człowieka, których nie można podawać 
w wątpliwość. Trzeba ponadto zaznaczyć, że akty ludzkiej świado-
mości są aktami rozumnymi, przenikniętymi od wewnątrz wpływem 
intelektu. Intelektualna refl eksja umożliwia człowiekowi zachowanie 
dystansu wobec treści przeżyć, dlatego też świadomość można uznać 
za wiarygodną odnośnie wolności wyboru.

Przysługująca człowiekowi egzystencjalna wolność jest wpraw-
dzie często limitowana w różnych sytuacjach, a podstawowe jej 
ograniczenia związane są z ludzką naturą (np. człowiek jest zdeter-
minowany  warunkami i możliwościami swego ciała czy chociażby 
kondycją psychiczno-duchową). Ludzka wolność napotyka także 
często na ograniczenia społeczne, które wynikają zarówno z troski 
o zachowanie dobra społecznego, jak i powstają w sytuacji, kiedy 
system polityczny lub jeden człowiek zaczyna ograniczać, w spo-
sób niesprawiedliwy, prawa innego człowieka74. Analizując problem 
wolności w odniesieniu do narkotyków, należy zaznaczyć, że wol-
ność to zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o świadomość 
motywów i skutków własnego postępowania75. Ukierunkowanie się 
jednak człowieka na wolność i jej urzeczywistnianie jest efektem 
samodyscypliny, wysiłku oraz osiągania dojrzałości. Dlatego uza-
sadnione jest utożsamianie przez K. Wojtyłę wolności i samostano-
wienia. Samostanowienie określał on jako stosunek, który zachodzi 
pomiędzy osobą i rozumną wolą, w którym ona: ujawnia się jako 
właściwość osoby, osoba zaś – jako rzeczywistość pod względem 
swego dynamizmu ukonstytuowana właściwie przez nią76. Zresztą 

73  K. Wojtyła, Osoba, s. 109–128; M. Scheler, Rozważania dotyczące feno-
menologii i metafi zyki wolności, ,,Znak”, Warszawa 1963, s. 1278.

74  W. Bołoz, Etyczne aspekty uzależnień, s. 82.
75  M. Dziewiecki, Nowoczesna profi laktyka uzależnień, Kielce 2001, s. 23.
76  K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Kraków 1994, s. 151.
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rozumna wola stanowi korzeń ludzkiego czynu, o tym decyduje jed-
nak właściwy jej „moment rozstrzygania”, w którym osoba unaocz-
nia się w swej sprawczości77.

W swoich decyzjach rozumnej woli człowiek jest pociągany 
przez dobro, a fakt ten stanowi początek wszelkich dynamicznych 
działań, które są motorem sprawczości, w pełni odpowiadającej  na-
turze człowieka78. W przedstawionym kontekście także i inne istot-
ne kategorie jak: odpowiedzialność, sumienie czy nawet dojrzałość 
osobowa postrzegane są jako cele i mają znaczenie jako indywidu-
alne przejawy wolności i jej konkretyzacja.

Zresztą w perspektywie uzależnień, zarówno z powodu alkoho-
lizmu, jak i narkomanii, bardzo często pojawia się pytanie: co to 
znaczy być wolnym? Człowiek wolny, w myśl założeń wynikających 
z kryterium etyki normatywnej, to ta osoba, która sama warunkuje 
wszelkie działanie, w sposób wolny i odpowiedzialny79. Kiedy zaś 
osoba działa w sposób wolny i odpowiedzialny, to wówczas samo-
stanowi o sobie najpełniej80. Otóż samostanowienie jest tym czymś 
najbardziej właściwym i jednocześnie pożądanym, a zarazem wro-
dzonym, tkwiącym u podstaw rozumnej natury osoby ludzkiej, któ-
ra na sposób wolny chce się przede wszystkim spełniać. Rozumując 
w ten sposób, należy stwierdzić, że wolność jest podstawą dla roz-
woju osobowego człowieka, innymi słowy – stawania się dobrym. 
Jej brak w życiu ludzkim sprowadza człowieka do uwikłania się 
w zło, które z czasem może właśnie, tak jak w przypadku uzależ-
nień, doprowadzić do doświadczenia zła moralnego81.

Innym ważnym elementem uzależnienia od alkoholu lub nar-
kotyków jest odczuwany przymus zażywania (psychiczny lub/i fi -
zyczny). Człowiek uzależniony, pomimo szkód, jakie ponosi, nie jest 
w stanie zrezygnować z ich zażywania. Przymus ten wiąże się z po-
stępującym, wraz z rozwojem uzależnienia, osłabieniem siły woli. 
Pojawiająca się progresywna utrata kontroli nad własnym życiem 
oraz przymus zażywania narkotyków dociera oczywiście  do świa-
domości osoby uzależnionej. Przyznanie się jednak do tego faktu 
deprecjonuje poczucie godności osoby pijącej alkohol albo narko-
mana82. Dlatego człowiek dotknięty uzależnieniem zaczyna się sa-
mooszukiwać oraz zapewniać o ,,sile” swej woli, która umożliwia 

77  Tamże, s. 172.
78  Tamże, s. 172–173. 
79  Tamże, s. 149.
80  Tamże, s. 151.
81  Tamże, s. 126.
82  W. Bołoz, Etyczne aspekty uzależnień, s. 82.
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mu pełną kontrolę nad swym postępowaniem. Osoby uzależnione 
lub też zagrożone uzależnieniem są przekonane, że poradzą sobie 
same – co pozostaje najczęściej tylko w sferze życzeniowej – ponie-
waż  nie radzą sobie i ponownie zaczynają pić alkohol albo zażywać 
narkotyki83. 

Spowodowane jest to przede wszystkim silną i trudną do opano-
wania potrzebą związaną z psychicznym i fi zycznym przymusem 
przyjmowania i kontynuowania zażywania określonego środka. Jest 
to mocno utrwalony stereotyp – odruch warunkowy, stała tendencja 
do szukania, za pomocą środków psychoaktywnych, ulgi w stanach 
depresyjnych (pod wpływem środka zapomina się o tym, co dręczy, 
życie wydaje się bogatsze i bardziej interesujące). W konsekwen-
cji osoba uzależniona traci część swej autonomii i nie jest w sta-
nie kierować, w sposób wolny, swym postępowaniem. Stan taki jest 
zaprzeczeniem wolności. Sytuacja taka prowadzi do „czasowego 
zawieszenia wolności”, będącej konstytucyjnym elementem osoby 
ludzkiej84. Należy jednak pamiętać, że patologiczna deformacja 
osoby (mająca miejsce w przypadku uzależnień),   dotycząca do-
meny wolnej woli, nie podważa wolności jako generalnej zasady, 
zawierającej się w postawie człowieka. Wolność jest wpisana w na-
turę człowieka, ponieważ decydowanie i samokierowanie znajduje 
się w zasięgu jego realnych możliwości, także w przypadku osoby 
pijącej albo sięgającej po narkotyki85. Dlatego fakt ten powinien 
mieć podstawowe znaczenie dla osób pragnących uwolnić się z si-
deł uzależnienia. 

Alkoholizm, a z nim narkomania,  jest chorobą w potrójnym wy-
miarze:  po pierwsze, chorobą w somatycznym tego słowa znacze-
niu, atakującą psychikę i organy wewnętrzne oraz zwiększającą 
możliwość rozwoju innych chorób; po drugie, chorobą społeczną, 
niszczącą tkankę społeczną, zwłaszcza zaś rodzinę; i po trzecie, 
chorobą moralną. W tym ostatnim rozumieniu pozostaje w sprzecz-
ności z trzema fundamentalnymi wartościami: pięknem, dobrem 
i miłością,  jak i cnotami kardynalnymi:  sprawiedliwością, roztrop-
nością, męstwem i umiarkowaniem. Narkomania (stan uzależnie-
nia) degraduje człowieka, uniemożliwiając mu korzystanie z cechy 
bytu osobowego, zwłaszcza zaś z wolności i zdolności do poznania.

Zaliczając alkoholizm i narkomanię do tych chorób, które pro-
wadzą do zachowań samowyniszczających i destrukcyjnych, pod-
kreślenia wymaga to, że one – w przeciwieństwie do innych uza-

83  D. Sarzała, Narkomania jako zjawisko patologii, s. 104. 
84  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, s. 81.
85  Tamże.
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leżnień – powodują  dużo głębsze konsekwencje i dosłownie unice-
stwiają człowieka w wymiarze moralnym, jak i fi zycznym. Podjęte 
przez lekarzy, psychologów i terapeutów próby skonstruowania 
„mechanizmu chorobowego”, w poszczególnych rodzajach uza-
leżnień, wskazują jednoznacznie, że alkoholizm i narkomania są 
najbardziej brzemiennymi w skutki przejawami uzależnienia; są 
one  jednym z najbardziej widocznych objawów kryzysu współcze-
snego świata, dodajmy – kryzysu moralnego;  wpisują się w liczne 
polityczne, ekonomiczne i społeczne konfl ikty; stają się skutkiem 
określonych działań podejmowanych przez świat przestępczy. Dla 
przykładu, dzisiaj narkotyki są środkiem-narzędziem nie tylko 
wzbogacania się grup przestępczych, ale również i walki cywili-
zacyjnej. I tak Afganistan można, z jednej strony, postrzegać jako 
światowe centrum produkcji heroiny i marihuany, z drugiej zaś  
należy wskazać, że uprawa i produkcja są tam zdominowane przez 
organizacje terrorystyczne (islamskie), stawiające sobie za cel 
m.in. niszczenie kultury chrześcijańskiej. Tym samym zakupienie 
każdej porcji narkotyków jest przejawem swoistego samobójstwa 
kulturowego (cywilizacyjnego) oraz poddawania się złu. Współfi -
nansujemy bowiem w ten sposób siły, których celem jest niszcze-
nie kultury naszego świata. Ta teza jest rzadko podejmowana przy 
uzmysławianiu następstw narkomanii. 

Jak zauważył Jan Paweł II w pracy Pamięć i tożsamość, w na-
szym życiu ujawnia się z jednej strony – wiele procesów pozytyw-
nych, twórczych i konstruktywnych, z drugiej zaś jesteśmy świad-
kami negatywnych zjawisk i procesów społecznych, ekonomicz-
nych oraz zagrożeń moralnych. Odnosząc się do różnych przejawów 
współczesnego nam zła, pisał on: zło jest zawsze brakiem jakiegoś 
dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedo-
statkiem [...] W różnych epokach i w różnym znaczeniu „pszenica” 
rośnie razem z „kąkolem”, a „kąkol” razem z „pszenicą”. Dzieje 
ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła86.  

 
* * *

Próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego człowiek, który 
doszedł do szczytów osiągnięć technologicznych, który jest twórcą 
prawdziwych cudów techniki, nadal nie potrafi  udoskonalić własnej 
cywilizacji?, musimy stwierdzić – ponieważ wciąż, na własne życze-
nie, tkwi w moralnej otchłani zła, unicestwiając w ten sposób swoje 
życie i zdrowie. Jednocześnie powstaje  kolejne pytanie: dlaczego 

86  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 11–12.
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tak właśnie się dzieje, co jest tą przyczyną, że w swoim poznaniu 
i działaniu w rzeczywistości przyczynowo-skutkowej człowiek po 
prostu jest niezdolny do zaradzenia swojemu losowi, który jest tra-
giczny? Naszym zdaniem odpowiedź jest prosta: nadal, w obszarze 
jego działań,  brakuje pogłębionej refl eksji etycznej nad własnym 
czynem. 

Wydaje się, że prawdą jest to, o czym piszą zagorzali krytycy 
współczesności, że człowiek żyjący w cywilizacji postmoderni-
stycznej u początków XXI wieku jest dotknięty chorobą licznych 
uzależnień. Wśród tych uzależnień, które trapią jego życie osobiste, 
rodzinne i społeczne, można wyliczyć przynajmniej kilka. Na pewno  
są to – opisane w niniejszym rozdziale – alkoholizm i narkomania, 
są również i inne, zwłaszcza związane z dynamicznym rozwojem 
elektronicznych mediów cyfrowych87. 

W ustalaniu etiologii uzależnień i innych zachowań dewiacyj-
nych, które trapią współczesnego człowieka, szczycącego się nie-
spotykanym dotąd postępem cywilizacyjnym, nie można zatem 
pominąć problematyki etycznej. Należy być także świadomym, że 
w obecnej rzeczywistości społecznej coraz większym problemem 
staje się dehumanizacja życia i następująca zmiana systemu war-
tości, w którym zaczyna dominować kult pieniądza i stan posiada-
nia88. Natomiast tracą na znaczeniu wartości duchowe, niezbędne 
dla harmonijnego rozwoju osobowego, oraz zanikają tradycyjne, 
uniwersalne wartości i autorytety89. Wzory ocen siebie i innych 
oraz wzory podejmowanych działań oparte są najczęściej na „zasa-
dzie przyjemności” oraz wolności wyborów pomiędzy przyjemno-
ściami związanymi z tzw. używaniem życia90.

Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest przede wszystkim 
wewnętrzna refl eksja moralna i fi lozofi czna, a w wielu przypadkach 
niezbędna staje się nawet rekonstrukcja dotychczasowego systemu 
wartości. Pozwoli mu to bowiem lepiej zrozumieć i poznać dążenia 
oraz główne cele życiowe, a także stworzy szansę na zmniejszenie 
ryzyka uwikłania się zarówno w problem uzależnień, jak i w inne 
zjawiska patologiczne.

87  A. Andrzejewska, J. Bednarek, D. Sarzała, Cyberprzestrzeń – szanse, 
zagrożenia, uzależnienia, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007, s. 27.

88  D. Sarzała, Znaczenie wartości w profi laktyce zachowań agresywnych 
i przestępczych wśród młodzieży, w: Przemoc i agresja w szkole – próby rozwią-
zania problemu, red. A. Rejzner, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008, s. 204.

89  Tamże.
90  D. Sarzała, Proces resocjalizacji w kontekście uwarunkowań aksjolo-

gicznych, w: Człowiek w sieci zniewolonych dróg, red. M. Jędrzejko, W. Bożeje-
wicz, Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora,  Pułtusk 2007, s. 265.
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Profi laktyka używania 
substancji psychoaktywnych 
– wybrane problemy

Dotychczasowe rozważania dostatecznie przekonują, że zja-
wisko używania substancji psychoaktywnych zazwyczaj 
przybiera formy niebezpieczne dla użytkownika i jego oto-

czenia, zwłaszcza jeśli tymi substancjami są narkotyki lub substan-
cje podobnie działające1. Narkotyki bowiem posiadają duży „poten-
cjał niszczenia”, a jeśli porównamy je z takimi substancjami, jak 
teina w herbacie czy teobromina w czekoladce, to wywierają wpływ 
rujnujący. Choć tego wiele osób nie zauważa, mimowolnie prawie 
wszyscy jesteśmy użytkownikami substancji 
psychoaktywnych, jako konsumenci rozmaitych 
artykułów spożywczych i oko doświadczonego 
biochemika potrafi  w zwykłym sklepie spożyw-
czym wyróżnić wiele artykułów zawierających 
takie substancje. Jednak wyróżnienie katego-
rii „narkotyki” jest spowodowane tym, że wiele 
substancji ma tak duży i negatywny wpływ na 
człowieka, że już spożycie niewielkiej ich ilości 
gwałtownie podnosi ryzyko strat na wielu polach 
naszego życia. Wpływ ten może być natychmia-
stowy albo odroczony, a nawet obejmować ko-
lejne pokolenia, jak to jest w przypadku THC2. 

1  Narkomania, zjawisko, zagrożenia, red. M. Jędrzejko, Warszawa–Puł-
tusk 2008, s. 208.

2  Obszerne informacje o wszystkich rodzajach narkotyków wraz z danymi 

Narkotyki mają destruk-
cyjny wpływ na wiele sfer 
funkcjonowania człowieka. 
Szczególnie destrukcyjnie 
działają na jego zdrowie oraz 
relacje społeczne. Mechanizm 
działania na OUN stanowi 
także wielkie zagrożenie dla 
rozumienia i przestrzegania 
norm moralnych.
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Te właśnie substancje potocznie, ale i naukowo, nazywamy „nar-
kotykami”. Podstawą tego wyróżnienia jest sytuacja, w której każ-
de ich używanie staje się niemal od razu – nadużywaniem. Samo 
pojawienie się kategorii „narkotyki” jest wyrazem ludzkiej prze-
zorności w podejściu do wszystkiego, co zaburza naturalny prze-
bieg procesów poznawczych człowieka. I generalnie słuszna jest 
podejrzliwość wobec tego rodzaju substancji. Oto zwykła kawa 
zawierająca całą kolekcję alkaloidów, w tym kofeinę, po siedmiu 
fi liżankach może już powodować halucynacje u zdrowych psychicz-
nie ludzi. Używając pojęcia „narkotyki” mamy jednak na myśli coś 
więcej, niż zwykłą kawę3. I właśnie takimi substancjami będziemy 
się zajmowali w tym rozdziale, pytając o profi laktykę ich używania 
– używania, które automatycznie jest nadużywaniem. 

Skoro substancje te są niebezpieczne, związane z ryzykiem, to 
nasuwa się wniosek, że dobrze byłoby, gdyby ludzie wcale ich nie 
używali. Na drugim miejscu jest dążenie, aby jeśli już używają, czy-
nili to bezpieczniej i w sposób pozwalający na kontrolowanie spo-
życia, jak i swojego zachowania. I tak są profi laktycy, których ce-
lem jest zupełne oddzielenie ludzi od niebezpiecznego zachowania, 
jakim jest używanie narkotyków. I są inni, którzy niejako pesymi-
stycznie uważają, że powyższy cel jest zbyt ambitny, bo ludzie nie 
zrezygnują nigdy z używania narkotyków,  a zatem trzeba próbować 
uczynić je mniej ryzykownymi. To drugie podejście bywa ujmowa-
ne jako tzw. harm reduction, czyli redukcja szkód. Bywa, że zwolen-
nicy obu strategii pozostają ze sobą w zażartej dyskusji. Piszącemu 
te słowa bliższe jest podejście pierwsze, w którym najważniejszym 
celem profi laktyki jest całkowite usunięcie narkotyków z nasze-
go życia. Warto jednak wsłuchiwać się w argumenty zwolenników 
harm reduction, która to strategia może być jedynym rozwiązaniem 
tam, gdzie sprawy zaszły już za daleko. Może zatem proponować 
takie oto rozwiązanie: staramy się dążyć do całkowitej eliminacji 
narkotyków z ludzkiego życia, ale jeśli nasze starania nie będą wy-
starczająco skuteczne, odwołamy się do strategii typu harm reduc-
tion. Nazwijmy takie podejście pragmatycznym, gdyż nie wyklucza 
ono z pola widzenia niczego, co pomaga człowiekowi i nic z góry nie 

na temat ich szkodliwości w: S. Maisto, M. Galizio, G. Connors, Uzależnienia, 
zażywanie i nadużywanie, Warszawa 2000.

3  Na temat bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego przez używanie 
narkotyków patrz np.: Choroby zakaźne i zgony związane z narkotykami, roz-
dział 8 (s. 77–89) raportu-sprawozdania Europejskiego Centrum Monitorowa-
nia Narkotyków i Narkomanii, Stan problemu narkotykowego w Europie 2007. 
Sprawozdanie roczne, Urząd Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
Luksemburg 2007. 
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zakłada. Wszystkie sukcesy w budowaniu bezpieczniejszego życia 
są w ten sposób akceptowane i mają miejsce w ludzkiej kulturze.

Podejmując powyższą problematykę możemy wskazać, że nie-
zależnie od modelowego podejścia będziemy mieli do czynienia 
z trzema poziomami działań profi laktycznych: profi laktyką I-, II- 
i III-rzędową. Z punktu widzenia ograniczania eksperymentów 
z substancjami psychoaktywnymi największe znaczenie będzie 
miała profi laktyka I-rzędowa.

10.1. Arbitraż ewaluacji

Zwykle w rozstrzygnięciu sporu o skuteczność jakiejś metody 
czy strategii pomaga systematyczna obserwacja jej wyników, czyli 
ewaluacja4. Istotnie, według współczesnych standardów o wybo-
rze sposobu działania w profi laktyce powinna decydować ewalu-
acja5. Ewaluacja to wartościowanie działania poprzez jego skutki 
wedle przyjętych kryteriów. Jeżeli naszym zadaniem byłoby np. 
powstrzymanie epidemii grypy za pomocą jakiegoś lekarstwa, to 
zmierzylibyśmy liczbę chorych w dwóch identycznych grupach 
mieszkańców (pretest), po czym tylko w jednej grupie podaliby-
śmy lekarstwo i po tym zabiegu (po upłynięciu niezbędnej ilości 
czasu) sprawdzili, ilu jest chorych w obu grupach (posttest). Jeśli 
w grupie biorącej lekarstwo chorych byłoby mniej, uznalibyśmy, że 
lekarstwo działa, i zaczęlibyśmy je stosować. Podobnie postępuje 
się w profi laktyce, obserwując wpływ działań profi laktycznych na 
poziom zjawiska, które nas interesuje. Oczywiście realna ewaluacja 
jest o wiele bardziej skomplikowana, tym niemniej zasadniczy sche-
mat postępowania jest podobny jak w opisanym przykładzie. Obec-
nie wymaganie poddawania działań profi laktycznych ewaluacji jest 
konieczne. Przecież dany typ działań może być nie tylko niesku-
teczny, ale konsekwencją źle dobranej metody przeciwdziałania ja-

4  Jednym z najbardziej przejrzystych podręczników ewaluacji jest jak do-
tąd tłumaczenie pracy Davida Hawkinsa i Britta Nederhooda, Podręcznik ewa-
luacji programów profi laktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających 
i inne problemy społeczne, wydany przez PTP w 1994 roku;  dobrym przeglą-
dem dyskusji nad metodami ewaluacji jest praca Ewaluacja profi laktyki pro-
blemów dzieci i młodzieży, red. J. Grzelak, M. Sochocki, Warszawa 2001, zaś 
jedno z nowoczesnych ujęć ewaluacji prezentuje wywiad K. Wojcieszka z prof. 
L. Korporowiczem, Nie bójmy się ewaluacji, zamieszczony w nr 10 (189) mie-
sięcznika „Świat Problemów”, s. 4–13.

5  Evaluation: A Key Tool for Improving Drug Prevention, EMCDDA, Lux-
embourg 2000.
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kiemuś negatywnemu zjawisku może być nie tylko jego trwanie, ale 
i potęgowanie się. 

Czy zatem ewaluacja prowadzona według ścisłych wymogów 
metodologicznych przynosi jakąś odpowiedź na pytane, kto ma ra-
cję w tym sporze między profi laktyką radykalną a harm reduction? 
Wyniki nie są jednoznaczne i spór nadal się toczy, ale możemy przyj-
rzeć się tej sprawie nie od strony naukowych eksperymentów (nigdy 
nie spełniających absolutnych wymagań metodologicznych, dlatego 
zwanych quasi-eksperymentalnymi), ale od strony tego wielkiego 
eksperymentu, jakim jest codzienne życie, od strony epidemiologii. 
W niej tkwi jakiś fragment odpowiedzi, zwykle przez nas przeoczony. 
Wystarczy zapytać o to, ilu ludzi w rzeczywistości podejmuje ryzy-
kowne kontakty z substancjami psychoaktywnymi, zwłaszcza narko-
tykami6. I odpowiedź przychodzi niemal natychmiast: mało, bardzo 
mało, zdecydowana mniejszość! Im bardziej ryzykowne czy niebez-
pieczne zachowanie, tym mniejsza ilość osób je deklaruje. Ponieważ 
narkotyki słusznie nas przerażają, a ponadto czasami ich obecność 
w życiu społecznym staje się bardziej widoczna (tendencje wzrosto-
we jakiegoś zjawiska), to uchodzi naszej uwadze podstawowy fakt, 
że w jakiś sposób społeczeństwo i jednostki w nim żyjące bronią 
się przed tym zachowaniem! Gdybyśmy spojrzeli na społeczeństwo 
w dłuższym okresie czasu jak na jakąś grupę eksperymentalną, to 
doszlibyśmy do wniosku, że większości osób udaje się całkowicie 
uniknąć zachowania pod tytułem „branie narkotyków”7. A zatem 
musiało zadziałać coś, co spełniło niepostrzeżenie marzenia naj-
bardziej radykalnych profi laktyków – coś ochrania większość z nas 
przed tym zachowaniem8. Ludzie często wątpią, czy zapobieganie 
(profi laktyka) może być skuteczne, tymczasem jakaś forma natu-
ralnej profi laktyki MUSI być skuteczna, skoro tak wielu ludzi unika 
tego zachowania. Możemy jeszcze nie rozumieć CO działa, ale że coś 
działa, to widać gołym okiem po chwili zastanowienia. 

6  Dane na ten temat były już prezentowane w niniejszej pracy, w rozdzia-
łach na temat diagnozy.

7  Dane ilustrujące to zjawisko można znaleźć w cytowanym już raporcie 
EMCDDA, publikowanym corocznie, ale również w wynikach polskich badań 
podłużnych – w badaniach mokotowskich i badaniach ESPAD: K. Ostaszewski, 
A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, Badania mokotowskie 2000 r., „Serwis Infor-
macyjny Narkomania” 2002, nr 2 (16), s. 32–41; J. Sierosławski, A. Zieliński, 
Europejski program badan ankietowych w szkołach na temat używania narko-
tyków ESPAD. Raport z badań ogólnopolskich, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
1999 i kolejne edycje badań w latach następnych.

8  Na temat rozpowszechnienia zjawiska i metod jego badania patrz: Estimating 
the Prevalence of Problem Drug Use in Europe, EMCDDA, Luxembourg 1997.
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Nie chcemy w tak prosty sposób zakończyć poważnego sporu 
między dwoma strategiami. Ten spór się toczy i nawet przynosi po-
głębienie naszej wiedzy o problemie. Raczej chodzi nam o to, aby 
maksymalnie uwypuklić fakt działania czegoś, co nas skutecznie 
chroni. Fakt, który często uchodzi naszej uwadze jako zbyt oczywi-
sty, banalny. Czy jest to stan dany raz na zawsze? Tego w poprzed-
nich zdaniach nie powiedziano. Znane są konkretne społeczeństwa 
w historii, w których branie narkotyków było bardziej rozpowszech-
nione niż ich niekonsumowanie9. I tak też może się dziać kiedyś 
z nami.  Ale póki tak się nie stanie, wypada pochylić się nad pro-
stym faktem epidemiologicznym: aktualnie narkotyki bierze mniej-
szość z nas, i to zdecydowana mniejszość. W systemie musi być coś, 
co nas chroni. Jest to coś, co można by określić „naturalną profi -
laktyką”, naturalnym przeciwdziałaniem wyprzedzającym zagroże-
nia. Powstają dwa pytania: co to takiego jest?, i drugie: czy możemy 
mieć jakiś świadomy wpływ na te procesy, czy możemy planowo 
chronić się bardziej  np. wykorzystując to „coś”, co ma tak zbawien-
ny i stały wpływ na sytuację? Co ciekawe, odpowiedź na oba pytania 
jest obecnie twierdząca. Po pierwsze, w dużym stopniu (choć nie do 
końca) rozumiemy, co działa wtedy, gdy mniej ludzi bierze narko-
tyki, a co działa wtedy, gdy czyni to więcej osób. Znamy już, w wy-
niku skrupulatnych badań, tę „maszynerię społeczną”. I wiemy już 
z grubsza (choć też nie do końca), co należy świadomie czynić, aby 
ludzie brali mniej lub wcale. Czyli wiemy już, na czym polega profi -
laktyka10. Inna sprawa, dlaczego mimo tej wiedzy tak rzadko z niej 
korzystamy. Wspominamy o tym, ponieważ wciąż dominuje rozu-
mienie profi laktyki jako czegoś albo banalnego (każdy to potrafi ), 
albo nieskutecznego (to nie działa). Tymczasem nie każdy to potrafi , 
ale ten, kto działa według ścisłych praw społecznych dotyczących 
profi laktyki (działanie oparte na wiedzy evidence based programs), 
tylko wtedy bywa skuteczny11. Ta skuteczność, choć jeszcze rzad-
ka, jest faktem, w sensie naukowych ustaleń12. Współcześnie nie 

9  Znana jest historia używania opium w Chinach, na temat religijnego za-
stosowania narkotyków patrz: T. Sikora, Użycie substancji psychoaktywnych 
a religia, Kraków 1999, a także informacje historyczne w cytowanej już pracy 
S. Maisto i wsp. 

10  Świadectwem tej wiedzy jest ukazywanie się syntetycznych podręczni-
ków – poradników jak np. Profi laktyka w środowisku lokalnym, red. G. Świąt-
kiewicz, Warszawa 2002, s. 158, dostępny również w formie internetowej. 

11  Patrz szczególnie: K. Ostaszewski, Skuteczność profi laktyki używania 
substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003, s. 299.

12  Oceny liczby skutecznych programów różnią się w wydaniu prof. Fo-
xcrofta i badaczy amerykańskich (Botvin, Hansen, Hawkins, Catalano), ale za-
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ma już uzasadnienia dla profi laktyki spontanicznej, doraźnej, intu-
icyjnej. Jeśli chcemy  być skuteczni, musimy uwzględnić zgroma-
dzoną obszerną wiedzę. Niniejszy szkic jest wprowadzeniem do tej 
wiedzy, krótkim raportem z tego, co już ludzkości udało się w tej 
sprawie zrozumieć. Przyswojenie sobie treści tego artykułu może 
nas uchronić przed błędami nierzadko popełnianymi w profi lakty-
ce używania substancji psychoaktywnych, w tym  w szczególności 
narkotyków. 

Sytuacja przypomina tę w medycynie. Wiemy, że podstawą na-
szego zdrowia jest naturalna odporność na infekcje, że większość 
ludzi nie umiera na trywialne choroby, gdyż precyzyjnie działa ich 
układ odpornościowy: limfocyty, immunoglobuliny i inne ciekawe 
wynalazki natury. Wiemy też, że niekiedy ten naturalny system za-
wodzi i dlatego czasem warto sztucznie pobudzić układ odporno-
ściowy do działania, zanim nastąpi infekcja wrogiej bakterii. Ale to, 
co robimy szczepiąc się, jest oparte na wzmacnianiu i wykorzysta-
niu sił natury. Szczepionka uaktywnia nasz naturalny układ odpor-
nościowy, nie działa sama, lecz poprzez ten układ. Antybiotyki czy 
interferon to już leczenie, terapia, gdy działamy już po zakażeniu 
i infekcji. Podobnie w profi laktyce: wiemy, co trzeba robić, aby ktoś 
nie wziął narkotyku, a nie tylko co robić, gdy już weźmie. I taką 
właśnie profi laktyką uprzedzającą się tu zajmiemy. 

10.2. Co działa w naturze, czyli „narkotykowy układ       
         odpornościowy”

Wiedza o tym, dlaczego ktoś sięga po narkotyk, a jeszcze bar-
dziej wiedza o tym, dlaczego nie sięga, jest kluczem do profi laktyki. 
Badania na ten temat trwały właściwie przez całą drugą połowę 
wieku XX, w związku ze stopniowym wzrostem zagrożenia narkoty-
kowego. I już w latach 90. dysponowaliśmy zarysem  solidnej wie-
dzy na ten temat13. Badania naukowe mają to do siebie, że nigdy się 
nie kończą i zawsze możemy coś wiedzieć dokładniej. Mam zatem 
na myśli podstawową odpowiedź na nasze pytanie. W ramach tej 

leży to w oczywisty sposób od przyjętych kryteriów skuteczności. Ważne jest to, 
że żaden badacz tego zagadnienia nie stwierdził całkowitego fi aska działań pro-
fi laktycznych, zawsze uznając jakąś grupę działań za defi nitywnie skuteczną.  

13  J.D. Hawkins, R.F. Catalano, J.Y. Miller, Risk and Protective Factors for 
Alcohol and other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Impli-
cations for Substance Abuse Prevention, „Psychological Bulletin”  1992, nr 112 
(1), s. 64–105.
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odpowiedzi sformułowano następujące tezy: jeśli rozważać rzecz 
statystycznie, to o tym, czy ktoś weźmie narkotyk czy nie decyduje 
poziom tzw. czynników ryzyka i czynników chroniących, które na 
niego działają aktualnie lub działały w przeszłości. W społeczeń-
stwach, w których nie bierze się masowo narkotyków (a to jest 
większość społeczeństw współczesnych) przewagę mają czynniki 
chroniące, zaś w tych, w których wielu bierze – czynniki ryzyka. 
Rozkład czynników jest nierównomierny: poszczególni ludzie pod-
legają im w różnym stopniu. Zachowanie w postaci sięgnięcia po 
narkotyk jest uwarunkowane indywidualnym stopniem działania 
czynników ryzyka i czynników chroniących na daną osobę. Dlate-
go nawet w najzdrowszych społecznościach są osoby i grupy, gdzie 
ryzyko było duże i przejawiło się w ryzykownych zachowaniach. 
Wielkość tej grupy ryzyka jest różna w różnych okresach czasu, 
w różnych okolicznościach.  Gdy rośnie napór czynników ryzyka, 
wielkość tej grupy rośnie, i na odwrót, gdy maleje napór czynników 
ryzyka, maleje wielkość tej grupy. Na wadze trzeba położyć obydwa 
oddziaływania – niszczące i chroniące. W skrajnych sytuacjach spo-
łecznych większość zaczyna prezentować ryzykowne zachowania. 

Co ciekawe, aktualny poziom używania nie jest dany raz na za-
wsze i każde pokolenie musi na nowo odrabiać lekcję z unikania 
ryzykownych zachowań. Jest zatem niemal oczywiste, że to, co sta-
nowi sedno profi laktyki zapobiegawczej, to redukowanie naporu 
czynników ryzyka w społeczeństwie i wzmacnianie siły czynników 
chroniących.  Co bardzo ciekawe, wiedza o czynnikach pozwala 
nam, w pewnym sensie, przewidywać ludzkie losy, np. mierząc po-
ziom poszczególnych czynników ryzyka u dzieci w jakiejś klasie V, 
możemy z dużą dozą trafności przewidzieć, które z nich będzie mia-
ło kłopoty za np. trzy lata, czyli na długo przedtem, zanim ukażą 
się niebezpieczne zachowania tego dziecka, zanim będą widoczne. 
Pozwala to na podjęcie w porę działań zapobiegawczych w odnie-
sieniu do tego konkretnego dziecka14. Zresztą wiedza na ten temat 
powstała w ciekawy sposób: dokładnie badano przez wiele lat dużą 
ilość ludzkich życiorysów (tzw. badania podłużne, longitudinalne) 
i wyciągano wnioski z tego, co następnie przydarzało się konkret-
nym ludziom w ciągu wielu lat ich życia15.  Po zestawieniu dużej 
ilości takich prześwietlonych biografi i ustalano korelacje (współza-

14  M. Deptuła, Indywidualne ścieżki ryzyka i związana z nimi  interwencja 
profi laktyczna, w: Diagnostyka, profi laktyka, socjoterapia w teorii i praktyce 
pedagogicznej, red. tenże, Bydgoszcz 2005, s. 158–185.

15  Np. wieloletnie badania nad losami mieszkańców wyspy Kauai na Ha-
wajach.
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leżności) między wydarzeniami z życia czy cechami dziecka a póź-
niejszymi kłopotami. Oczywiście, na użytek przeglądowego artykułu 
znacznie upraszczam tę sprawę, gdyż działanie wielu rozpoznanych 
czynników jest dość skomplikowane, np. ich siła zależy od fazy roz-
wojowej dziecka, trzeba uwzględnić ich skomplikowane interakcje, 
zjawisko typu resilience i interferencję czynników. Jednak na uży-
tek pracy wprowadzającej trzeba poczynić takie uproszczenia, aby 
Czytelnik uzyskał podstawowy wgląd w sytuację.   

10.3. Czynniki ryzyka

Używanie substancji psychoaktywnych jest dość złożonym za-
chowaniem i dlatego nie dziwi, że rozpoznano kilkadziesiąt czyn-
ników ryzyka, czyli okoliczności wzmacniających ryzyko ich uży-
wania. Każdy z tych czynników może być redukowany w określony 
sposób, na poziomie samej jednostki, jej małego środowiska czy 
całej społeczności16. Oczywiście metody zależą od konkretnego 
czynnika, ale jeszcze raz podkreślam – nigdy nie jesteśmy całkiem 
bezradni. Co więcej, z grubsza rozumiemy, które z czynników są 
najgroźniejsze, najsilniej skorelowane z braniem narkotyków. Do-
konajmy zatem ich przeglądu. Zrobimy to w specyfi czny sposób, 
poprzez tabelkę, zamieszczając przykładowe sposoby redukowania 
tych czynników. Lista nie wyczerpuje ani czynników, ani sposobów 
pracy – jedno i drugie jest szersze. To wybrane przykłady.

Tab. 39. Czynniki ryzyka sięgania po narkotyki i sposoby ich redukcji

Przykładowe czynniki 
ryzyka

Przykładowe sposoby ich redukowania

Obciążenie genetyczne
skłonnością do poszukiwa-
nia chemicznych źródeł 
zmiany nastroju  

Wczesne wykrywanie i skierowanie
specyfi cznych wysiłków ochronnych do tych 
osób, wyposażanie w umiejętności nauczy-
cieli czy opiekunów 

Przebyte choroby, urazy,
zwłaszcza centralnego 
układu nerwowego, np. 
uszkodzenia typu FAS 

Wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób 
i skutków urazów, propagowanie zachowań 
prozdrowotnych rodziców (np. przeciw piciu  
alkoholu w ciąży), treningi kompensujące 
niedobory rozwojowe

16  Obszernie na temat współczesnego pojmowania ryzyka zdrowotnego 
patrz: Raport o stanie zdrowia na świecie  WHO, rozdział II: Określenie i ocena 
ryzyka dla zdrowia, s. 33–55.
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Izolacja społeczna, zwłasz-
cza we wczesnym dzieciń-
stwie, szczególnie  pozba-
wienie
więzi w krytycznych fa-
zach rozwoju

Przeciwdziałanie izolacji w najwcześniej-
szych fazach rozwoju (np. rodzina zastępcza 
zamiast domu małego dziecka)

Błędne przekonania na 
temat ważnych aspektów 
używania substancji psy-
choaktywnych

Programy psychoedukacyjne
(„profi laktyczne”), blokowanie treści
medialnych sprzyjających braniu (zakaz
reklamy) 

Brak wiedzy na temat
ważnych aspektów używa-
nia substancji psychoak-
tywnych

Kampanie edukacyjne, kształcenie
społeczeństwa, zwłaszcza liderów, nauczy-
cieli

Wrodzona potrzeba
dodatkowej stymulacji,
wczesne przejawy 
agresywności

Kompetencje nauczycieli sprzyjające spe-
cjalnej pracy korekcyjnej z tego typu osoba-
mi, trening zastępowania agresji, programy 
redukcji agresji w środowisku szkolnym 
i domowym,
rozwijanie konstruktywnych form zaspoka-
jania potrzeb (sport)

Słabe wyniki w nauce 
i w zdobywaniu ważnych 
doświadczeń życiowych

Osłabianie rywalizacji szkolnej (wyścigu
szczurów), zajęcia wyrównawcze, dobre 
formy aktywnego nauczania, umiejętności 
nauczycieli i przyjazny klimat szkoły

Brak określonych
umiejętności psychologicz-
nych 
i społecznych

Proponowanie zadań rozwojowych w szkole, 
na warsztatach, w domu

Skrajne warunki rozwoju
(bieda lub bogactwo)

Wyrównywanie szans ekonomiczno-
-społecznych, prawidłowy ustrój społeczno-
-gospodarczy

Zaburzony 
rozwój duchowy

Wzmacnianie jakości i dostępności form
rozwoju duchowego (klimat sprzyjający reli-
gii, realna wolność wyznania, wsparcie
konstruktywnych form religijności,
wolontariat)

Opuszczenie przez
opiekunów

System redukowania sieroctwa społecznego 
(edukacja rodziców, przygotowanie do zadań 
rodzinnych, polityka prorodzinna, rozwój 
systemu rodzicielstwa zastępczego i adopcji, 
prewencja przemocy w rodzinie)

Nieprawidłowy styl
wychowawczy 

Programy psychoedukacyjne dla rodziców, 
poradnictwo, współpraca domu i szkoły

Bycie ofi arą agresji czy
wykorzystania, traumy

Programy redukcji szkód psychicznych, 
zapobieganie wystąpieniu traumy po wy-
padkach i katastrofach
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Brak więzi z osobami
znaczącymi

Promocja rodzicielstwa i dojrzałego
wychowania (pedagogizacja), odpowiednie 
kształcenie dorosłych – pedagogów, trene-
rów, instruktorów harcerskich

Błędne informacje 
o używaniu substancji 

Monitorowanie zawartości mediów i progra-
my psychoedukacyjne

Brak odpowiednich
informacji o używaniu
substancji

Kampanie edukacji społecznej, nasycanie 
programów nauczania szkolnego
odpowiednimi informacjami

Konfl ikty w rodzinie Promocja stałego życia rodzinnego,
przeciwdziałanie, prewencja przemocy 
w rodzinie, redukcja spożycia alkoholu

Zamieszkiwanie 
w kryminogennym
środowisku

Planowanie urbanistyczne, aktywna i  doj-
rzała polityka społeczna, pobudzanie aktyw-
ności obywatelskiej, wzmacnianie sprawno-
ści policji, silny i sprawny samorząd

Łatwa dostępność fi zyczna, 
obyczajowa i ekonomiczna 
substancji 

Wprowadzanie reguł prawnych obniżają-
cych dostępność, intensywna walka z dile-
rami, zrównoważony system prawny – brak 
luk w prawie, promocja niebrania, promocja 
alternatywnych sposobów zaspokajania po-
trzeb, wytwarzanie pozytywnej presji spo-
łecznej na niebranie (konsensus w sprawach 
niebrania)

Szerokie rozpowszech-
nienie zachowań analo-
gicznych do brania nar-
kotyków (picie alkoholu, 
palenie tytoniu, ryzykow-
ny seks, branie leków bez 
recepty)

Redukcja tych zachowań w wyniku odpo-
wiedniej polityki społecznej – wzrost rela-
tywnych cen alkoholu i tytoniu, redukcja 
punktów sprzedaży, wzmacnianie respekto-
wania zakazu sprzedaży alkoholu i tytoniu 
nieletnim, zakaz promocji i reklamy picia 
i palenia, kampanie społeczne i programy 
psychoedukacyjne, promocja trzeźwego 
stylu życia

Wczesna inicjacja Zwiększanie nacisku na respektowanie 
ochrony nieletnich przed inicjacją, zwalcza-
nie dilerów, wzmożona kontrola rodzicielska

Grupa rówieśnicza
prezentująca ryzykowne
zachowania

Promocja konstruktywnych grup
rówieśniczych: harcerstwa, oazy, klubów
sportowych o odpowiednim programie
pedagogicznym 

Zaburzenia w rozwoju
psychoseksualnym

Pomoc w konstruktywnym przeżywaniu 
okresu dojrzewania, programy psychoedu-
kacyjne

Określone zawody 
i zachowania rodziców

Selektywna praca z przedstawicielami tych 
zawodów będącymi rodzicami (np.
nauczyciele, policjanci, biznesmeni)
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Sieroctwo System personalistycznie zorientowanej 
pomocy – adopcja, kompetentne i wspierane 
rodziny zastępcze, redukcja groźnych wy-
padków, aktywna polityka społeczna reduku-
jąca sieroctwo społeczne, eurosieroctwo itp.

Konfl ikty społeczne, woj-
ny, transformacje, kryzysy

Promocja pokoju, mediacje, promocja walki  
non violance, krzewienie sprawiedliwości 
społecznej

Anomia społeczna, nieład 
prawny, bezrząd

Wprowadzanie ładu społecznego na wszyst-
kich szczeblach, edukacja polityków i lide-
rów społecznych

Konsumpcjonizm Promocja zrównoważonego stylu życia (np. 
sukces  franciszkanizmu  w wiekach śred-
nich)

Korupcja elit władzy
sprzyjająca podaży
narkotyków

Zdrowe mechanizmy polityczne, mechani-
zmy kontroli poczynań władzy, w tym demo-
kratyczne procedury kontroli społecznej

Brak wyspecjalizowanych 
instytucji zapobiegaw-
czych

Tworzenie agend zawodowo zajmujących się 
prewencją, systemu lecznictwa narkomanii, 
wsparcie organizacji pozarządowych

Migracja, wykorzenienie,
emigracja, bycie uchodźcą

Aktywna polityka wobec emigrantów i mi-
grantów redukująca efekt wykorzenienia, 
np. biura narodowe poza granicami kraju, 
duszpasterstwo emigrantów i instytucje 
kulturalne

Pobyt w zaburzonych
instytucjach resocjaliza-
cyjnych

Zmiana stylu i metod resocjalizacji, zwłasz-
cza wobec młodocianych

Brak możliwości
zaspokojenia naturalnych
potrzeb rozwojowych
młodych ludzi (w tym 
nuda)

Tworzenie miejsc i sposobów zaspokajają-
cych te potrzeby (instytucje sportowe, kul-
turalne, towarzyskie, turystyczne, rozwoju
ekonomicznego młodzieży, ruchy społeczne, 
organizacje młodzieżowe, wolontariat)

Każdy z tych czynników ma znaczący wpływ na tendencję do 
podjęcia takiego zachowania, jak branie narkotyków, ale są pewne 
prawidłowości, o których warto wspomnieć. Po prostu są czynniki 
ważne i… ważniejsze. O kilku z nich szczególnie warto opowie-
dzieć. Najpierw o czynniku, który dziś wydaje się najważniejszy, 
czyli… 
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10.4. O problemie dostępności

Najważniejszym czynnikiem w braniu narkotyków jest ich do-
stępność. Aż trudno uwierzyć w tak prostą odpowiedź: ludzie biorą, 
bo mogą brać, mają dostęp do narkotyków, narkotyki są tuż obok. 
Kategoria dostępności oznacza zarówno dostępność fi zyczną, jak 
i kulturową. Wcale niełatwo jest ograniczyć zarówno jedną, jak 
i drugą.  Najważniejszym problemem jest kwestia prostej podaży 
– czy dany narkotyk jest dostępny w najprostszym znaczeniu tego 
słowa. Dobrym przykładem jest w tym wypadku używanie amfeta-
miny w Polsce. O ile używanie innych narkotyków jest w naszym 
kraju dość niskie w porównaniu z Europą, to spożycie amfetaminy 
jest względnie wysokie z tego powodu, że jesteśmy jako kraj jednym 
z głównych producentów tego narkotyku na świecie17. Może być 
zatem tani i dostępny, bo diler nie ponosi ryzyka przemytu i kosz-
tów transportu. Nietrudno się domyśleć, że środkiem zaradczym na 
dostępność fi zyczną jest sprawnie działający system prawny i kon-
trola policyjna. Ciekawym przypadkiem pod tym względem są mia-
steczka amerykańskie, w których sama społeczność lokalna zjedno-
czyła się, aby „wykurzyć” dilerów. Skutek był znakomity. Musimy 
jednak zdawać sobie sprawę ze wszystkich trudności, które się tu 
rysują. Obrót narkotykami to wielkie pieniądze w skali globalnej. 
Zawsze znajdują się ludzie w systemie ograniczania podaży, którym 
to imponuje, i w wyniku ich współpracy ze strukturami przestęp-
czymi system ograniczania podaży staje się nieszczelny. 

Jeżeli już mowa o podaży, to zauważmy, że użyty tu termin funk-
cjonuje w ekonomii. Czy można traktować narkotyki jak zwykły 
produkt obrotu? Za mało zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie 
tak jest on traktowany przez producentów plasujących ten „pro-
dukt” na „rynku”. Nie są to jacyś panowie z półświatka, ale orga-
nizacje przestępcze zbudowane na wzór normalnego przedsiębior-
stwa, z działem rozwoju, księgowością, logistyką18. A skoro tak, to 
mają swoje plany marketingowe i starają się po swojemu budować 
rynek, również pracując nad rozpoznawaniem preferencji „kon-

17  Opinia przedstawicieli Krajowego Biura ds. Narkotyków i Narkomanii 
sformułowana na konferencji prasowej w grudniu 2008, Warszawa.

18  Na temat systemu dystrybucji w Manchester: Dilerzy działają na wzór 
systemu dostaw pizzy, na telefon w określone miejsce (s. 207), w: M. Gilman, 
A Qualitative View of Drugs Policing: Heroin Markets in Greater Manchester, 
UK, w: Understanding and Responding to Drug Use: The Role of Qualitative 
Research, EMCDDA Monographs nr 4, Luxembourg 2000, tamże ciekawe dane 
na temat szczegółów rynku narkotykowego w Europie.
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sumentów”, w ukryty sposób lobbując na rzecz narkotyków (np. 
jawne i ukryte kampanie na rzecz legalizacji, terminologii) czy też 
organizując promocje (wstępne rozdawnictwo w określonych gru-
pach odbiorców). Czy to możliwe, że jesteśmy obiektem pronarko-
tykowych zabiegów marketingowych? Cóż, dziś wszystko dzieje się 
nowocześnie, a więc z marketingiem w roli głównej. 

Ważnym elementem tej układanki jest synchronizacja z rynkiem 
pozostałych substancji psychoaktywnych, już tych legalnych. Nie 
zdajemy sobie sprawy z powiązań między przyzwoleniem na uży-
wanie alkoholu i tytoniu a braniem narkotyków. Tymczasem jest 
to zależność ścisła. W społeczeństwach, w których rosną krzywe 
spożycia legalnych substancji, np. alkoholu, w niewielkim prze-
sunięciu czasowym rośnie też równolegle spożycie narkotyków. 
Oczywiście nie jest to idealne odwzorowanie, ale zależność nie 
ulega wątpliwości. W Polsce obserwowaliśmy to zjawisko w bada-
niach mokotowskich (15-latki), gdzie najpierw rosła konsumpcja 
piwa, a potem tytoniu i narkotyków. Wypływa z tego bardzo pro-
sty wniosek profi laktyczny: jeśli chcesz redukować spożycie nar-
kotyków, pracuj również i zwłaszcza nad redukcją spożycia innych 
substancji psychoaktywnych, zwłaszcza alkoholu, tytoniu i leków. 
Podkreślam to silnie, gdyż spotyka się nieprofesjonalne podejście 
typu: „lepiej niech sobie wypije, jak ma brać te świństwa”. Zauważ-
my, że z punktu widzenia prawa polskiego zarówno sprzedaż tyto-
niu, napojów alkoholowych, jak i narkotyków osobom nieletnim jest 
nielegalna (w przypadku narkotyków oczywiście również pełnolet-
nim).  Zatem, gdy w jakiejś gminie pracuje się nad zmniejszeniem 
dostępności do alkoholu i tytoniu  dla nieletnich, to w istocie pra-
cuje się pośrednio nad redukcją spożycia narkotyków. Te sprawy 
są powiązane, istnieje nawet teoria tzw. kolejnych inicjacji – gdy 
przejdziemy inicjację alkoholową, to rośnie prawdopodobieństwo 
inicjacji narkotykowej19. O tej zależności muszą wiedzieć zwłasz-
cza pedagodzy, rodzice i decydenci. Dostępność do narkotyków jest 
socjologicznie większa w społeczeństwie przyzwalającym na inne 
formy odurzania się!  

Z tym wiąże się jeszcze jeden ważny aspekt – przyzwolenie, czy-
li tzw. przekonania normatywne społeczeństwa. Jest przecież tak, 
że więcej osób spotyka się z ofertą brania, np. na prywatce, niż 

19  O tej prawidłowości pisali np. Jessor i Kandel (1992), patrz przegląd 
teorii w: K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Profi laktyka i wczesna interwencja, 
s. 67, w rozdziale pracy Zapobieganie narkomanii w gminie, red. A. Hejda, K. 
Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo KBdsN, Warszawa 2007.



374

Krzysztof Wojcieszek

faktycznie bierze20. Zatem coś pośredniczy w decyzji konkretnej 
osoby, nie wyciąga ona ręki po narkotyk natychmiast, gdy znajdzie 
się on w jej zasięgu. Co to takiego jest? Każdy z nas dokonuje swo-
istej oceny znaczenia danego zachowania, tak jakby w jego głowie 
powstawało pytanie: co inni o tym sądzą? Jeśli w społeczeństwie 
panuje przekonanie, że dane zachowanie, np. branie narkotyków, 
jest powszechne, to w ślad za tym pojawia się jakby społeczna zgo-
da na branie: „Przecież wszyscy nie pójdą do piekła! Narkotyk nie 
może być tak szkodliwy, jak go malują, skoro wszyscy biorą”. I tak 
przekonanie (błędne!), że wszyscy albo bardzo wielu bierze zamie-
nia się w przekonanie o przyzwoleniu na branie. Nakłada to szcze-
gólną odpowiedzialność na osoby informujące o narkotykach. Jeśli 
przesadzają z oceną częstości brania i tak informują odbiorców ich 
komunikatów, to bezwiednie przyczyniają się do większego brania! 
Wynika to z praw socjologii i nie jest intuicyjne. Dlatego tak wiele 
błędów popełniamy w tej sprawie, często w dobrej wierze21.

Istnieje coś takiego jak kulturowa dostępność brania. Składają 
się na nią opinie, jakie krążą (są rozpowszechniane – marketing!) 
w społeczeństwie, pseudopodziały na „miękkie” i „twarde” narko-
tyki, błędne opinie co do roli społecznej narkomana i samej natu-
ry narkomanii, niewiedza o skutkach brania, błędne oceny rozpo-
wszechnienia brania, mody w grupach społecznych, styl życia… 
Z punktu widzenia profi laktyki ważne jest budowanie stałej kultu-
ry „antynarkotykowej”. Utrwalanie w społeczeństwie silnej i po-
wszechnej dezaprobaty wobec narkotyków22. Jest to może równie 
ważne, jak pogoń za dilerami. Wiele tu zależy od głosu autorytetów 
społecznych, jeśli takowe w danym społeczeństwie funkcjonują. To 
jest też ważne pole dla pedagogów, fragment ich roli społecznej. 

Kwestię dostępności zakończmy jeszcze jedną uwagą. Panuje 
opinia, że zachowania typu brania substancji psychoaktywnych są 
domeną słabych ekonomicznie grup społecznych, że idą w ślad za 
biedą. Tymczasem branie substancji to domena… społeczeństw bo-
gatych. Na liście czynników ryzyka śmierci i chorób sporządzanej 
przez WHO (Raport o stanie zdrowia na świecie) narkotyki poka-
zują się dopiero w grupach państw bogatych i to na ostatnich miej-

20  Zwykle w badaniach terenowych porównuje się te dwie wielkości i czę-
sto jest tak, że z ofertą styka się nawet blisko połowa nastolatków w ciągu roku, 
a sięga po narkotyk kilka, kilkanaście procent, zależnie od jego rodzaju (patrz 
odnośne dane z badań mokotowskich i ESPAD). 

21  W. Hansen, School-Based  Alkohol  Prevention Programs, „Alcohol 
Health and Research World” 1993, t. 17(1), s. 403–430.

22  G. Świątkiewicz, Problem narkotyków i narkomanii a inne problemy 
w percepcji społecznej, w: Zapobieganie narkomanii w gminie, s. 43.
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scach (dominują tytoń i alkohol). Na to trzeba mieć pieniądze! Dziś 
przeważnie narkotyki produkują biedniejsi, a konsumują bogatsi 
(z wyjątkami, np. produkcja amfetaminy w Holandii). Oznacza to, 
że w miarę rozwoju ekonomicznego danego społeczeństwa rośnie 
zagrożenie narkotykami. Ponieważ Polska znajduje się na ścieżce 
rozwoju ekonomicznego ( rośnie obiektywnie tzw. wskaźnik PKB 
per capita), to będzie też rosło zagrożenie narkotykowe. Pewne 
znaczenie ma tu również względne obniżenie realnych cen narko-
tyków. Nie znaczy to, że będziemy brać więcej, niekoniecznie. Zna-
czy to tylko, że nie chcąc brać więcej, będziemy musieli skuteczniej 
i w sposób wytężony nad tym pracować. 

Dodajmy, że kwestiami redukcji dostępności zajmują się rozma-
ite agendy krajowe (KBdsPN) i międzynarodowe, że policje wymie-
niają dane  i sposoby pracy, że tworzy się międzynarodowe grupy 
współpracy dyplomatycznej i politycznej (np. Dublin Group, Pom-
pidou Group). Wszystko po to, aby ograniczać dostępność narkoty-
ków i zwiększać społeczną dezaprobatę dla ich używania.  

10.5. O czynnikach chroniących i ich profi laktycznym 
         wzmacnianiu

Uważna lektura listy czynników ryzyka pozwala stwierdzić, że 
wszyscy znajdujemy się pod ich wpływem, tylko nie wszyscy jed-
nakowo. Zauważono jednak ciekawe zjawisko, zwane resilience23, 
które polegało na tym, że nawet gdy na kogoś działały silne czynni-
ki kierujące go do brania – on im nie ulegał, nie brał. I nie była to 
bynajmniej kwestia tzw. silnej woli. Resilience nie dotyczyło możli-
wej sytuacji: nie chcę, więc nie biorę. Raczej przypominało działa-
nie nieświadomych odruchów, jakby naturalnego systemu odporno-
ściowego. I tak odkryto zestaw czynników chroniących. Co ciekawe, 
liczebnie jest ich mniej, niż czynników ryzyka, ale są SILNIEJSZE! 
I bardziej uniwersalne (jeden czynnik redukuje wiele zjawisk nega-
tywnych jednocześnie, podobnie jak interferon niszczy wiele rodza-
jów wirusów). Badania trwają, lista czynników chroniących posze-
rza się24, ale wiemy już dostatecznie dużo, aby stosować tę wiedzę 

23  Np. S.S. Luthar, Resilience in Development, w: Developmental Psycho-
pathology, red. D. Cicchetti, D.J. Cohen, New York–Willey 2006, s. 740–795; M. 
Rutter, Implications of Resilience Concepts for Scientifi c Understanding, „An-
nals of New York Acad. Sci.” Dec 2006, t. 1094.

24  F. Stevenson, M. Zimmerman, Adolescent Resilience: A Framework for 
Understanding Healthy Development in the Face of Risk, „Ann. Rev. Publ. He-
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w profi laktyce25. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych (pod-
kreślmy, że nie wszystkich!) czynników chroniących i przykładowe 
sposoby ich profi laktycznego wzmacniania26.    

  
Tab. 40. Czynniki chroniące przed używaniem narkotyków i sposoby ich 
wzmacniania

Przykładowy czynnik chro-
niący

Przykłady profi laktycznego wzmacniania 
czynnika chroniącego 

Silna więź z rodzicami (lub 
więź z  innym dorosłym, 
„opiekunem spolegliwym”) 

Promocja dojrzałego rodzicielstwa, dbanie 
o stały i konstruktywny kontakt rodziców 
i dzieci, unikanie izolacji, opuszczenia, za-
niedbania i krzywdzenia dzieci, nauczanie 
konstruktywnych stylów wychowania, sieć 
poradnictwa w trudnych sytuacjach, współ-
praca instytucji  na rzecz rodziny, wczesne 
i dobre przygotowanie do życia w rodzinie, 
promocja prorodzinnych norm i obyczajów, 
prawna ochrona rodziny, dbanie o bezpie-
czeństwo ekonomiczne rodzin

Sukcesy szkolne i zaanga-
żowanie we własną przy-
szłość (np. hobby)

Otwarty i konstruktywny system oświaty, 
szkoły z dobrym klimatem, zmniejszanie 
nacisku na ekstremalne osiągnięcia szkolne

Praktyki religijne, do-
świadczenie wspólnoty 
religijnej

Wysoki poziom katechezy, promowanie 
konstruktywnych religijnych wspólnot i ru-
chów młodzieżowych (w Polsce: oaza, KWC, 
SKMA, ruch Taize, ruch pielgrzymkowy 
itp.), ograniczanie działań sekt przy jedno-
czesnym poszanowaniu wolności religijnej 
(trudne!), promocja dobrej literatury reli-
gijnej, muzyki i fi lmu

Zakorzenienie w szerszej 
grupie społecznej wzmac-
niające tożsamość (i sza-
cunek dla norm i autory-
tetów)

Ruch folklorystyczny, turystyka z elemen-
tami edukacyjnymi, warsztaty edukacyjne 
(np. J. Brody), prace organizacji pozarządo-
wych wzmacniających tożsamość narodową, 
lokalną, krzewienie szacunku i tolerancji 
dla dorobku wszystkich kultur   

Konstruktywna grupa ró-
wieśnicza (zwłaszcza nie 
prezentująca ryzykownych 
zachowań)

Wsparcie harcerstwa i innych autonomicz-
nych inicjatyw młodzieżowych, kształcenie 
instruktorów dla ruchów młodzieżowych, 
formowanie trenerów sportowych, wsparcie 
i promocja ruchów abstynenckich

alth” 2005, t. 26, s. 399–419.
25  K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik, Czynniki chroniące 

i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gim-
nazjalistów, IPiN, Warszawa 2008.

26  Podstawą jest cytowana już praca Hawkinsa i Catalano (1992).
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Określone indywidualne 
umiejętności psycholo-
giczne (tzw. umiejętności 
chroniące)

Warsztaty i programy psychoedukacyjne, 
lepsze przygotowanie nauczycieli, wycho-
wawców, wspólne warsztaty dla całych 
rodzin

Wyznaczanie przez rodzi-
ców czytelnych granic 

Rozmowy z dziećmi o przestrzeniach, któ-
rych poznanie (obecność, konsumpcję, kon-
takt) powinny konsultować z rodzicami. Po-
dejmowanie tej problematyki z inicjatywy 
własnej rodziców. Tworzenie alternatywy 
dla zachowań ryzykownych. Wprowadzanie 
w arkana dorosłości poprzez angażowanie 
do kolejnych zadań, funkcji, które do tej 
pory były zastrzeżone dla dorosłych

Współcześnie określa się często czynniki chroniące mianem 
„czynników wspierających rozwój”. Podobnie jak przy czynnikach 
ryzyka, możemy przyjrzeć się wybranym zagadnieniom. 

10.6. Najważniejszy czynnik chroniący – rodzice

Wolimy tutaj użyć słowa „obecność”27 niż powszechnie stosowa-
nego terminu „więź”, a to z tej racji, że więź kojarzy się zbyt wąsko 
z więzią emocjonalną, a są przypadki, gdy sama więź emocjonalna 
nie sprzyja rozwojowi (np. tzw. nadopiekuńczość czy emocjonalne 
wykorzystanie dzieci). „Obecność” zawiera w sobie zdrową porcję 
emocji, ale przede wszystkim odnosi się do wzajemnego zaufania 
i uczciwości, do zaspokajania wszystkich potrzeb (nie tylko emocjo-
nalnych, choć i tych również) oraz coś  najważniejszego – podsta-
wową akceptację dziecka (miłość w sensie relacji osobowej). Stąd 
taka waga podstawowych przejawów obecności: przytulenia, wspól-
nych posiłków, rozmowy, wspólnej zabawy itd. Czynnik ten działa 
od samego początku zaistnienia człowieka – wykryto, że szczegól-
nie pierwsze fazy naszego rozwoju wiążą się z silną potrzebą bez-
pośredniej, cielesnej obecności rodziców, zwłaszcza matki28. Bu-
dowana wtedy więź pierwotna może nas chronić przez całe życie. 
Brak obecności rodzica powoduje „chorobę sierocą”. Dziś już wie-

27  W tym znaczeniu słowa tego jako terminu fi lozofi cznego użył M. Gogacz 
w pracy Człowiek i jego relacje, Wyd. ATK, Warszawa 1984.

28  N. Garmezy, Stres-Resistant Children: The Search for Protective Factors, 
w: Recent Research in Developmental Psychopathology, red. J. Stevenson, Per-
gamon Press NY, New York 1985, s. 213–234.



378

Krzysztof Wojcieszek

my, że nawet mózg dziecka reaguje odmiennością rozwoju na brak 
bezpośredniego kontaktu z matką. Stąd np. w przypadku sieroctwa 
społecznego, porzucenia dziecka, tak ważna jest obecność rodziców 
zastępczych, a nie instytucji, która nie jest w stanie zaspokoić po-
trzeb dziecka.   

Obecność rodziców jest ważna przez cały czas, i to najlepiej 
obojga i najlepiej w stałym związku. Zbadano, że takie sytuacje jak 
różne formy konfl iktów, rozpad więzi, wrogość, przemoc, izolacja 
i obcość w rodzinie nie służą dziecku i stają się czynnikiem ryzy-
ka29. Automatycznie podstawowa spójność rodziny i klimat wza-
jemnej akceptacji i życzliwości codziennej stają się najsilniejszym 
czynnikiem chroniącym. Społeczeństwa nastawione na egoistyczne 
konsumowanie przyjemności życia czy na tzw. samorealizację mają 
z tym wielki kłopot. Dzieci wyczuwają brak akceptacji, czasem na-
wet ukrytą wrogość czy zaniedbanie i reagują skierowaniem się do 
zachowań ryzykownych. I nie zastąpi tego dostarczanie im przed-
miotów zbytku, podróży czy spełnianie zachcianek w oparciu o ma-
terialny dobrobyt. Potrzebują naszej uwagi, czasu, poświęcenia, 
życzliwości i akceptacji, również naszego przykładu, modelowa-
nia.    Narkomania rodzi się z samotności w najbliższym kręgu osób. 
Również styl wychowawczy ma tu znaczenie. Mnożenie wymagań 
bez wsparcia, ale też brak wymagań odczytywany jest przez dziec-
ko jako zaniedbanie. To  są trzy niebezpieczne style wychowawcze 
(zbyt surowy, zbyt liberalny, zaniedbujący). Jedyny (!) styl pewny 
to: kochać i wymagać jednocześnie. Dlatego taką pozytywną rolę 
profi laktyczną mają wszelkie formy wsparcia rodziców w ich roli 
i nauczanie właściwego stylu wychowawczego (trening umiejętno-
ści wychowawczych i promocja ich stosowania)30. Aż zdumiewa, że 
w tym wszystkim najważniejsza jest miłość, właściwie rozumiana 
jako relacja osobowa i uczucie zarazem. 

Ważny jest jednak cały system społeczny, w którym rodziciel-
stwo, rodzina, miłość znajdują wsparcie. I system, który jest per-
sonalistyczny, tzn. akcentuje naturę osoby ludzkiej w jej realnych 
właściwościach.  Społeczeństwa, w których szasta się ludzkim 
życiem, w których bardziej liczy się efekt materialny niż ducho-
wy – mają stałe kłopoty w rodzaju narkomanii. Ciekawym przy-
kładem jest sytuacja w Rosji, gdzie trudne doświadczenia czasów 
pogardy dla człowieka (eksterminacja dziesiątek milionów ludzi) 

29  J. Rogala-Obłękowska, Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka 
nałogu, UW, ISNS, Warszawa 1999.

30  Na ten temat obszernie w podręcznikach: J. Sakowska, Szkoła dla Rodzi-
ców i Wychowawców, CMPPP, Warszawa 1999, s. 128.
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wracają echem w postaci masowej narkomanii. Wojny, konfl ikty, 
długotrwałe dyktatury, eksperymenty społeczne na dużą skalę, 
traktowanie człowieka jako przedmiot manipulacji i eksploatacji 
sprzyjają narkotykowej scenie. Stąd profi laktyczne jest cierpliwe 
budowanie społeczeństw opartych  na realnym szacunku dla czło-
wieka i jego prawa do budowania wspólnoty. Kluczowe okazuje się 
budowanie kultury ludzkiej, która chroni człowieka przed ryzy-
kownymi zachowaniami (oczywiście nie mam  na myśli wyłącznie 
kultury artystycznej, która czasami nawet sprzyja narkomanii, ale 
kulturę wyznaczającą standardy postępowania ludzi wobec innych 
w codziennym życiu). 

10.7. Programy czy system?

Jak można zauważyć, mało dotąd było powiedziane o tzw. pro-
gramach czy projektach profi laktycznych. I był to zabieg świado-
my, gdyż na poziom zjawiska narkomanii największy wpływ mają 
elementy całego systemu społecznego, a zwłaszcza zawartość 
szeroko rozumianej kultury danego narodu czy nawet cywiliza-
cji31. Zatem w działaniach profi laktycznych trzeba uwzględnić 
to pierwszeństwo i zawsze przyglądać się wnikliwie i diagno-
stycznie całej sytuacji społecznej, w której działamy, szukając 
punktów sprzyjających narkotykowej abstynencji społeczeń-
stwa. Stąd waga systemu prawnego i systemu egzekucji prawa, 
roli mediów i decyzji polityków, wpływu ekonomii. Takie spojrze-
nie jest uczciwe i zgodne z wiedzą, ale może też demobilizować 
pedagoga, który nagle jest wezwany do „cierpliwego ulepszania 
społeczeństwa”. Niestety, tu nie ma łatwych i szybkich rozwią-
zań. Nie możemy z jednej strony szyć, a z drugiej pruć. Pedagog, 
któremu obojętne są wspomniane sprawy ogólne, może bardzo 
błądzić, koncentrując się na wyrwanych z kontekstu działaniach. 
I np. będąc osobą nadużywającą alkoholu lub nałogowo palącą, 
prowadzić programy antynarkotykowe! Czy też, co gorsza, same-
mu zaniedbując własne dzieci czy rodzinę, zajmować się  innymi 
osobami w ramach warsztatów czy programów. Zresztą wtedy nie 
ma szans być skutecznym na dłuższą metę, trwale. Zatem nie-
zbędne jest zaakcentowanie systemu działania profi laktycznego 
i sieci powiązań między czynnikami.  

31  Na temat znaczenia tego rodzaju elementów patrz: E.C. Green, Rethinking 
AIDS Prevention: Learning from Succes in Developing Countries, Westport 2003.
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10.8. Rola programów psychoedukacyjnych 
         w przeciwdziałaniu narkomanii

Wiele osób przecenia wpływ takich działań, z kolei wiele osób 
ich niedocenia. Ani jedno, ani drugie stanowisko nie jest słuszne. 
Programy psychoedukacyjne mogą mieć duże znaczenie, jeżeli 
spełniają kryteria zwane standardami. Jedną z pierwszych propo-
zycji w tym zakresie sformułował przed kilku laty autor tego tekstu 
wraz z Joanną Szymańską. Zestaw tych standardów znajdzie Czy-
telnik na stronie internetowej www.cmppp.edu.pl. Należy wskazać 
zwłaszcza na strukturę proponowanych w programie działań, czy 
są oparte na zbadanych empirycznie i skutecznych strategiach. Do-
skonałym przykładem takiego programu jest cykl zajęć propono-
wanych przez zespół prof. Botvina32. Program ten spójnie zajmuje 
się przeciwdziałaniem piciu alkoholu, paleniu tytoniu i paleniu ma-
rihuany. Są to najpopularniejsze zachowania ryzykowne związane 
z substancjami psychoaktywnymi  wśród dorastającej młodzieży. 
Główne strategie stosowane w tym programie to:
• korygowanie błędnych przekonań normatywnych (czyli przeko-

nania o tym, że używanie substancji jest częstsze i bardziej zna-
czące niż jest w rzeczywistości);

• skłanianie uczestników do podejmowania konstruktywnych, 
osobistych postanowień w sprawie ryzykownych zachowań („nie 
biorę, nie palę, nie piję”);

• ukazywanie sprzeczności między systemem wartości uczestni-
ków a ryzykownymi zachowaniami (np. miłość a narkotyki);

• ukazywanie przekonywującego i rzetelnego obrazu skutków da-
nych ryzykownych zachowań (wiedza o konsekwencjach). 
Program jest prowadzony metodami aktywizującymi, w posta-

ci wielu sesji – spotkań, w cyklach kilkunastu spotkań w kolejnych 
latach szkolnych. Co ciekawe, badacze poświęcili ponad 25 lat na 
badanie skutków tylko tego jednego typu programu i literatura na 
jego temat obejmuje obecnie kilkadziesiąt artykułów naukowych. 
Badania te wykazały skuteczność programu pod wieloma wzglę-
dami. Pokazuje to dobrze aktualną sytuację: wiemy już co działa 
prewencyjnie, ale często problemem jest nie to, co robić, ale: kto, 
kiedy i w jakich okolicznościach. Dobre, skuteczne programy sta-

32  J. Botvin, Trening umiejętności życiowych. Podręcznik, manuał wydany 
przez Princeton Health Press , patrz również: W. Hansen, J. Graham, Prevent-
ing Alkohol, Marihuana and Cigarette Use Among Adolescents: Peer Presure 
Resistance Training versus Establishing Conservative Norms, „Preventive 
Medicine” 1991, t. 20, s. 414–430.
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wiają większe wymagania realizującym je osobom, których nie ma 
w nadmiarze. Problemem bywa czas, wyrywany z innych zajęć 
szkolnych czy środki materialne na realizację. Dlatego osobnym za-
gadnieniem  jest tzw. implementacja skutecznych programów, czyli 
ich zastosowanie w praktyce. Tworzone są systemy rekomendacji 
wskazujące, które narzędzia psychoedukacyjne są skuteczne (np. 
baza danych CMPPP, europejski system rekomendacji EDRA). Po-
zwoli to po pewnym czasie zastępować liczne programy, z założenia 
nieskuteczne, programami dobrze dobranymi.

W sprawie profi laktyki narkomanii należy jeszcze zwrócić uwa-
gę na dwie sprawy: programy dla dorosłych (np. rodziców) i pro-
gramy dla grup podwyższonego ryzyka. Ponieważ branie narko-
tyków w dalszym ciągu jest domeną mniejszości (systematycznie 
bierze narkotyki kilka procent badanych grup), często trzeba pra-
cować z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi o znacznych defi cytach 
rozwojowych. Takie programy są jeszcze bardziej wymagające niż 
profi laktyka uniwersalna i wymagają odwoływania się do jeszcze 
innych strategii, uzupełniających braki rozwojowe. Inaczej pracuje 
się z tzw. trudną młodzieżą, inaczej ze zwykłymi uczniami. Prak-
tycznie taka profi laktyka bardzo zbliża się stosowanymi metodami 
do terapii. Względy społeczne i fi nansowe często nakazują koncen-
trowanie się na selektywnej profi laktyce, gdzie do pracy kwalifi kuje 
się osoby szczególnie zagrożone narkomanią33.

Osobną sprawą jest praca z dorosłymi. Ponieważ częstą okolicz-
nością powstawania narkomanii są dysfunkcje rodziny młodych 
ludzi, to wszelka praca profi laktyczna z ich rodzicami, nauczyciela-
mi czy wychowawcami (np. trenerami sportowymi) jest bezcenna. 
I tak duży  pozytywny wpływ profi laktyczny mają warsztaty dosko-
nalenia umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli (np. 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, nurt socjoterapii), praca 
na rzecz rodzin z przemocą czy problemem alkoholowym, prewen-
cja przemocy seksualnej. Wydaje się nawet, że praca profi laktyczna 
z dorosłymi ma większe znaczenie w zapobieganiu narkomanii, niż 
same programy dla młodzieży. 

Często programy są prowadzone w oparciu o system świetlic, 
klubów, stowarzyszeń działających na rzecz osób z grup ryzyka. 
Niekiedy konieczna jest praca „na ulicy”, w terenie, prowadzona 
przez streetworkerów. Przykładem takiej aktywnej pracy tereno-

33  Taki charakter ma propozycja A.P. Goldstein, K.W. Reagles, L.L. Amann, 
Umiejętności chroniące. Zapobieganie narkomanii wśród młodzieży, Karan, 
Warszawa 2001, s. 183, a także polskie programy znane jako TUKAN, Śnieżna 
Kula, Nasze Spotkania czy też koncepcja socjoterapii w ujęciu A. Karasowskiej.
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wej jest działalność Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Dodajmy, 
że systematycznie interesuje się tym obszarem miesięcznik „Re-
medium”. 

10.9. Czy tylko mechanizmy?

Mogłoby się zdawać, że w dotychczasowych rozważaniach po-
minęliśmy warstwę ludzką, zwracając uwagę tylko na globalne 
mechanizmy. A co z prostą wolną decyzją: nie biorę! Czy w świe-
tle wiedzy potoczny pogląd, że narkoman brał, bo chciał brać, da 
się utrzymać? Co z wolną wolą człowieka? Czy nie można się po 
prostu do niej odwołać i oprzeć się na wszechstronnym wychowa-
niu? Owszem, wszechstronne wychowanie prowadzące do rozwoju 
jest odpowiedzią, jeśli będziemy je rozumieć szeroko, ale w miejsce 
potocznego poglądu chciałbym na koniec zwrócić uwagę na teorię 
antropologiczną, którą sformułowałem przed kilku laty34. Stara 
się ona uwzględnić właśnie wymiar humanistyczny, bez rezygnacji 
z wiedzy medycznej, psychologicznej czy socjologicznej. Na czym 
polega ta teoria?  

Punktem wyjścia jest podwójna refl eksja: nad czynnikami chro-
niącymi i nad fi lozofi cznie odczytaną naturą osoby ludzkiej i jej 
wspólnot. Uważna analiza czynników chroniących ujawnia, że od-
noszą się one do właściwie jednego elementu: do miłości. Miłości 
jako relacji osobowej, miłości rodziców i dzieci, miłości samego sie-
bie (troski o siebie), miłości do Boga i wspólnoty religijnej, miłości 
do szerszej wspólnoty, np. narodu, ludzkości, i wreszcie miłości do 
najbliższego kręgu grupy rówieśniczej. Człowieka chroni bycie we 
wspólnocie. W ten sposób ujawnia się podstawowe dążenie człowie-
ka do rozwoju osoby przez relacje osobowe we wspólnocie. A co się 
dzieje, gdy człowiek traci tę ochronę, gdy nie spełnia się miłość we 
wszelkich jej odmianach? Pojawia się zagrożenie rozpaczą. Jest to 
proces emocjonalny towarzyszący poczuciu zrywania się lub nie-
podejmowania relacji osobowych. Jest bardzo wiele sytuacji, które 
mogą wywołać rozpacz. I nie zawsze muszą one być spektakularne 
i widoczne. Może być „chłodna i powolna rozpacz”. Co się dzieje, 
gdy pękają nasze relacje osobowe? Rozprasza się system naszych 

34  K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy 
profi laktyki, Wyd. Rubikon, Kraków 2005, s. 245 oraz krótsze ujęcie w: tenże, 
Od wolności do miłości. Od miłości do wolności. Rola relacji osobowych w pro-
cesie metanoi, w: W trosce o wewnętrzną wolność osoby, red. M. Ryś, Warszawa 
2008, s. 109–121.
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emocji, których rolą jest ochrona ciała (życia). Proces ten może się 
uruchomić, ale nie musi. Możemy różnie reagować na fakt utraty 
relacji. Jeśli nie jesteśmy przygotowani do przeżywania naszych 
miłości, grozi nam jej uruchomienie. I wtedy przeżywamy po ko-
lei: poczucie zagrożenia, utratę celów życia i wygasanie motywów 
samoobrony. Pozbawieni relacji z osobami, zwracamy się ku rze-
czom. Ratujemy się przyjemnością i satysfakcją płynącą z kontak-
tów z rzeczami (pieniądze, kariera, stany psychiczne). Odwracając 
się od osób, zwracamy się ku rzeczom. To nigdy nie zadowoli osoby. 
Zaczyna ginąć, nie mówiąc już o tym, że te kontakty są przypadko-
we i na pozycję czegoś najlepszego jest wprowadzone jakieś łatwo 
dostępne źródło przyjemności, bardzo często niszczącej. A zatem, 
w myśl tej teorii, profi laktyka powinna być zabezpieczaniem ludzi 
przed procesem rozpaczy i wspieraniem ich w budowaniu różno-
rakich wspólnot osobowych, opartych na relacjach35. Innymi sło-
wy, ma być oparta na przewidywaniu naturalnych trudności, jakie 
przeżywamy w budowaniu naszych wspólnot, w realizacji relacji 
osobowych. Jest to wysoce humanistyczne działanie – nauka ludz-
kiego przeżywania miłości. Elementami tego działania jest rozwój 
osobisty i tzw. integracja systemu uczuć36. Taka profi laktyka jest 
po prostu specyfi cznym aspektem wychowania i jest możliwa do 
realizacji jedynie w wyniku osobowego kontaktu jednostki, której 
proponuje się profi laktykę, i osoby wychowawcy. Nie zastąpi tego 
wymiaru żaden mechanizm. Przyjaźni, zaufania, dobra uczą tylko 
ludzie dojrzali. Inna sprawa, że człowiek otrzymuje instrumenty do 
rozwoju poprzez kulturę. I właśnie stan kultury, która mniej czy 
bardziej chroni nas przed stanem rozpaczy, jest kluczowy. Wytrwa-
łe budowanie cywilizacji sprzyjającej dbaniu przez ludzi o swą god-
ność osoby i o osobowe relacje jest najważniejszym, długofalowym 
i zasadniczym wymiarem profi laktyki narkomanii.         

35  W literaturze polskiej pionierem tego podejścia był wybitny fi lozof czło-
wieka M. Gogacz, np. w pracy Szkice o kulturze, Warszawa 1985.

36  Na ten temat często pisze M. Dziewiecki, np. w pracy Integralna pro-
fi laktyka uzależnień w szkole, Kraków 2003, a wcześniej C. Cekiera, Rozwój 
osoby ku wyższym wartościom drogą do wyzwolenia z uzależnienia, w: Rozwój 
osób uzależnionych w procesie zdrowienia, red. M. Tatała, K. Kościelecki, Za-
kroczym 2002.
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Duchowość 
a problem uzależnień

11.1. Wprowadzenie

Początek XXI wieku jest okresem dynamicznego rozprze-
strzeniania się licznych postaci patologii społecznych, 
a zwłaszcza uzależnień, które wprawdzie istniały od zara-

nia dziejów ludzkich, jednak w ostatnim czasie nasiliły się i za-
częły obejmować coraz szersze grupy społeczne. Jeden z bada-
czy tego zjawiska, M. Dziewiecki, twierdzi nawet, że współczesny 
człowiek stał się niemal synonimem kogoś uzależnionego1. Autor 
ten podkreśla także, że problem ten dotyczy zwłaszcza ludzi mło-
dych, którzy: w spektakularny nieraz sposób aspirują do życia 
w wolności, a jednocześnie wchodzą na drogę uzależnień od al-
koholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji, które oszukują, 
uzależniają i zabijają2. 

Należy jednak zaznaczyć, że obok dotychczasowych uzależnień 
od substancji psychoaktywnych i środków odurzających pojawił się 
nowy ich rodzaj określany jako uzależnienie psychologiczne, zmu-
szające do poszukiwania przedmiotu lub wykonywania określonej 
czynności, w przeciwieństwie do uzależnienia od substancji che-
micznej, kiedy to organizm domaga się określonej substancji, aby 
mógł funkcjonować3. Ten rodzaj uzależnienia występuje w ostatnich 

1  Por. O godności osoby ludzkiej, red. L.J. Kułakowski, I. Antolak-Kuła-
kowska, Romel, Radom 2002, s. 5.

2  M. Dziewiecki, Nowoczesna profi laktyka uzależnień, Wydawnictwo 
,,Jedność”, Kielce 2000. 

3  C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005, s. 26. 
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latach coraz częściej i przyjmuje różnorodne postaci, np. hazardu, 
seksoholizmu, zakupoholizmu lub też przybiera najnowszą formę 
– cyberuzależnienia (uzależnienia od mediów elektronicznych, tj. 
Internet, telefonia komórkowa itp.)4.

Odnosząc się do skutków uzależnień, należy podkreślić, że każ-
de z nich prowadzi do autodestrukcji człowieka we wszystkich jego 
sferach życia indywidualnego i społecznego. Najbardziej jednak ra-
dykalnym i pełnym tragicznego wymiaru przejawem autodestruk-
cji jest uzależnienie od narkotyków, które w przeciwieństwie do in-
nych uzależnień powoduje dużo głębsze konsekwencje. Prowadzi 
bowiem do unicestwienia osoby uzależnionej nie tylko w wymiarze 
moralnym i społecznym, lecz także wyrządza jej poważne i nieod-
wracalne straty w sferze psychofi zycznej. Zarówno profi laktyka, jak 
i terapia uzależnień to oddziaływania, które nie należą do łatwych, 
i jak dotąd trudno mówić o zadawalających efektach w tym zakre-
sie. W sytuacji niskiej skuteczności modeli profi laktyki uzależnień 
niezbędne staje się więc podejmowanie dalszych poszukiwań ba-
dawczych. 

Autorzy niniejszego opracowania stoją na stanowisku, że zaj-
mując się problematyką uzależnień, należy uwzględnić wszystkie 
wymiary człowieka, gdyż pozwala to na pełniejsze zrozumienie 
specyfi ki uzależnienia i jego uwarunkowań. Zdaniem autorów za-
równo w obszarze etiologii, jak i profi laktyki uzależnień istotne 
znaczenie odgrywa sfera duchowa, stanowiąca swoisty centralny 
system zarządzania własnym życiem5. Duchowość jest bowiem 
sferą, w której człowiek stawia sobie pytanie, kim jest i po co 
żyje oraz jakimi sposobami może w pełni zrealizować swoje moż-
liwości i aspiracje6. Rozwój duchowy umożliwia także odkry-
cie podstawowych celów i wartości, bez których nie można być 
szczęśliwym oraz w sposób konstruktywny realizować własny 
rozwój osobowy. 

W niniejszym opracowaniu podjęto więc próbę przedstawienia 
problematyki uzależnień w kontekście duchowości, koncentrując 
się zwłaszcza na ukazaniu jej znaczenia zarówno w rozwoju osobo-
wym, jak i w zapobieganiu nałogom oraz wszelkim innym patolo-
gicznym zachowaniom człowieka.

4  A. Andrzejewska, J. Bednarek, D. Sarzała, Cyberprzestrzeń – szanse, 
zagrożenia, uzależnienia, Warszawa 2007.

5  J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 52. 
6  V.E. Frankl, Nadać życiu sens, ,,Życie i myśl” 1973, s. 52. 
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11.2. Uzależnienie – destruktywny wymiar zjawiska
 
Pierwszym krokiem do tego, żeby zrozumieć uzależnienie i jego 

specyfi kę jest jasne zdefi niowanie tego terminu. W literaturze przed-
miotu funkcjonuje wiele defi nicji próbujących wyjaśnić, czym jest 
uzależnienie oraz przedstawić jego najbardziej charakterystyczne 
cechy. W niniejszym rozdziale dokonano analizy przede wszystkim 
tych defi nicji, które zdaniem autorów najlepiej oddają charakter 
uzależnienie i jego istotę.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) defi niuje uzależnienie 

jako psychiczny i fi zyczny stan wynikający z interakcji między ży-
wym organizmem a substancją chemiczną (alkohol, nikotyna, leki, 
narkotyki), charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi 
reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania danej 
substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jej 
wpływu na psychikę lub by uniknąć przykrych objawów towarzy-
szących brakowi substancji7.

M. Matuszczak, pisząc o zagrożeniach ze względu na używanie 
papierosów, alkoholu i narkotyków, stwierdza, iż: używki kradną 
wolność8. Można powiedzieć, że w trzech słowach zawarta jest de-
fi nicja uzależnień. One bowiem zniewalają człowieka, pozbawiając 
go możliwości dokonywania wolnego wyboru. Jan Paweł II w pierw-
szej swej encyklice pisał: Człowiek nie może zrezygnować z siebie, 
ze swego właściwego miejsca (…), nie może stać się niewolnikiem 
swoich własnych wytworów9.

Według M. Staniaszka uzależnienie polega na zażywaniu różnych 
substancji chemicznych w celach niemedycznych, tzn. wywołania 
oszołomienia lub odurzenia, przy czym powstaje ono w wyniku 
zmiany funkcjonowania organizmu po zażyciu wyżej wymienionych 
substancji, a charakteryzuje się przymusem ciągłego lub okreso-
wego przyjmowania środka odurzającego dla doświadczenia efek-
tów psychicznych lub uniknięcia przykrych objawów wynikających 
z braku tego środka. Uzależnienie nie powstaje jednak u wszystkich 
osób zażywających substancje odurzające, gdyż u części z nich ma 
ono charakter bardziej lub mniej systematycznego nadużywania, 
na co wpływ ma rodzaj środka i indywidualne cechy danej osoby10. 

7  H. Jakubowska, Promocja zdrowia i profi laktyka uzależnień, PWN, War-
szawa 1999, s. 57.

8  M. Matuszczak, Używki kradną wolność, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 
8, s. 61.

9  Jan Paweł II, Redemptor hominis, Warszawa 1997, s. 41–42.
10  M. Staniszek, Informacje na temat zjawiska uzależnień lekowych wśród dzie-
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W tej materii zdania odmiennego w stosunku do brania narkotyków 
jest P. de Parcevaux. Twierdzi on, że wszystkie narkotyki powodują 
uzależnienie, lecz okres, jaki do tego prowadzi, tzn. czas tolerancji, 
zależy od indywidualnych predyspozycji danej osoby, i dla jednej 
może być krótszy, a dla innej dłuższy11.

J. Mellibruda przestawia uzależnienie w formie bardziej opiso-
wej jako stany człowieka, w których ujawnia się to coś, co jest trud-
no przetrwać. To znaczy, że trzeba coś robić, nawet kiedy już się 
tego nie chce. Uzależnienie oznacza, że wszystko w życiu jest pod-
porządkowane narkotykowi. Uzależnienie to tragedia polegająca na 
tym, że człowiek sam, wbrew instynktowi samozachowawczemu, 
zwraca się przeciwko sobie i kieruje się w stronę śmierci12.
Światowa Organizacja Zdrowia przy wyżej podanej defi nicji 

zwraca uwagę na skutki: Uzależnienie jest chorobą duszy (psychi-
ki) i emocji. Polega ono na utracie kontroli nad własnym życiem, 
braniu środków odurzających pomimo problemów, które one wy-
wołają, oraz na wzrastającej tolerancji organizmu (dla uzyskania 
tego samego efektu trzeba brać coraz większe porcje lub przejść 
na coś mocniejszego, np. mocniejszy narkotyk). Środki odurzające, 
szczególnie alkohol i narkotyki, wywołują w człowieku, który z nich 
korzysta, przekonanie, że są środkami pomagającymi załatwić róż-
ne problemy, zrealizować ważne potrzeby. Tłumią one emocje na 
krótką chwilę, ale gdy przestaną działać, problemy powracają ze 
zdwojoną siłą13. Tak więc uzależnienie w odniesieniu do substan-
cji psychoaktywnych oznacza potrzebę powtarzania dawki danego 
środka dla wprawienia się w dobre samopoczucie lub dla uniknię-
cia złego nastroju. 

Pojęcie uzależnienia może być pojmowane jako grupa objawów 
zaburzeń poznawczych, behawioralnych i fi zjologicznych wska-
zujących, że dana osoba ma upośledzoną zdolność kontrolowania 
przyjmowania substancji psychoaktywnej i kontynuuje jej używa-
nie mimo negatywnych skutków14.

W psychologii uzależnienie rozumiane jest często jako proces, 
w którym organizm czy umysł przystosowują się do przyjmowania 
pewnej substancji i stają się od niej zależne. Na drodze poznawczej 

ci i młodzieży, w: Po tamtej stronie, red. M. Siemieński, Warszawa 1985, s. 100.
11  P. de Parcevaux, W obliczu narkomani, nowe spojrzenie, WAM, Kraków 

1995, s. 74.
12  M. Pasek, Narkotyki! I co dalej?, Toret, Warszawa 1998, s. 3.
13  K. Zajączkowski, Nikotyna, alkohol, narkotyki, Rubikon, Kraków 2001, 

s. 49–50.
14  Leksykon terminów alkohol i narkotyki, WHO, Warszawa 1997, s. 44; 

P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999, s. 743.
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problem uzależnienia opisuje Z. Grudzińska i J. Doliński, dla któ-
rych uzależnienie jest specyfi cznym sposobem myślenia, postrzega-
nia oraz interpretowania i odczuwania zarówno siebie samego, jak 
i świata zewnętrznego. To często pewnego rodzaju sposób na istnie-
nie, fałszywy przyjaciel lub uniwersalne lekarstwo na wszelkie zło. 
Uzależnienie w początkowych fazach jest często nieuświadamiane, 
a później zapomniane i wypierane, gdyż kryje się pod płaszczykiem 
zwykłego przyzwyczajenia i nawyku. Niestety w końcowej fazie za-
mienia się w ciężką, nierzadko śmiertelną chorobę15.

Według Słownika języka polskiego – „uzależnić” to czynić za-
leżnym, podległym, wiązać kogoś z czymś, podporządkowywać, 
warunkować, popadać w nałóg16. Zarówno w Polsce, jak i w Sta-
nach Zjednoczonych nałóg i uzależnienie są zamienne. Popadłszy 
w nałóg czy uzależniwszy się od jakichkolwiek środków odurzają-
cych, młody człowiek nie jest już w stanie przewidzieć, czego bę-
dzie zażywał w przyszłości – niezależnie od tego, od jakiego środka 
chemicznego zaczął. Innymi słowy – pisze R. Maxwell – nałóg to 
utrata kontroli. Osoby uzależnione sięgają po środki odurzające, 
kiedy wcale nie zamierzały tego robić, biorą więcej niż planowały 
albo używają narkotyków, z którymi nie chciały mieć do czynienia. 
Pod wpływem środków odurzających mogą podejmować działania, 
których się po sobie nie spodziewały. Uzależnienie sprawia, że za-
nika związek między intencją a zachowaniem. Młody narkoman 
może zdobyć się na zredukowanie ilości narkotyku lub nawet na 
jego czasowe wyeliminowanie, ale nie będzie umiał wytrwać w ta-
kim stanie. Innymi słowy, jego postanowienie poprawy nie przy-
niesie spodziewanego rezultatu. Gdy rozwinie się nałóg, potrzeba 
tzw. haju dominuje nad wszystkimi innymi, łącznie z podstawowym 
instynktem samozachowawczym17.

T.L. Chruściel mówi, że uzależnienie lekowe, zwane narkoma-
nią, następuje na skutek nadużywania leków, co ma miejsce, gdy 
ich przyjmowanie jest: sprzeczne z potrzebami leczenia lub nie 
związane z zastosowaniem leczniczym, bez wskazań lekarskich. Zaś 
użytkowników substancji uzależniających dzieli na osoby: ekspe-
rymentujące, okolicznościowo używające i uzależnione18. Podobnie 
na problem uzależnienia bądź nałogu patrzy J. Woźniak. Pisze on, 

15  Z. Grudzińska, J. Doliński, Uzależnienia, Spar, Warszawa 2004, s. 27.
16  Słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996, s. 1198.
17  R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, GWP, 

Gdańsk 1994, s. 14.
18  T.L. Chruściel, Groźba uzależnień i jej przyczyny, w: Dokąd dążysz na-

stolatku?, red. J. Paruszewska, K. Zieliński, PTHP, Warszawa 2002, s. 186–187.
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że używanie jakiegoś środka zmieniającego nastrój nie jest jeszcze 
uzależnieniem, gdy zachowana jest wolność wyboru własnego po-
stępowania. Uzależnienie jest stanem, w którym człowiek pozba-
wiony jest możliwości takiego wyboru, a częstotliwość, ilość i spo-
sób użycia danego środka jest jak gdyby narzucony przez nałóg. 
U osób uzależnionych występuje brak zdolności do rozpoznawania 
własnego uzależnienia oraz gotowości do pracy nad sobą. Dochodzi 
do zaburzenia życia emocjonalnego, nałogowe regulowanie uczuć, 
oscylowanie między cierpieniem i ulgą, manipulowanie uczucia-
mi. Następuje dezorganizacja własnego „ja”, utrata wiary w siebie, 
bezsilność. Zaburzeniu ulegają również kontakty z otoczeniem19. 

Kiedy następuje uzależnienie? Następuje w chwili, kiedy osoba 
nie potrafi  już obejść się bez narkotyku, bez swojego leku. Chodzi 
o zależność fi zyczną, o stan złego samopoczucia, niepokoju, potrze-
bę, ale także o zależność psychiczną, kiedy trucizna wchodzi w pro-
cesy biologiczne organizmu do tego stopnia, że skoro jej nie ma, 
następuje stan głodu, który objawia się poważnymi zaburzeniami 
organicznymi i psychopatycznymi (zwanymi syndromami uzależ-
nienia i abstynencji), potwornie bolesnymi, stąd gwałtowna potrze-
ba zaopatrzenia się w narkotyk za wszelką cenę, także poprzez naj-
cięższe przestępstwa20.

Jak twierdzi S. Górski, uzależnienie pojawia się zazwyczaj po 
niezbyt długim okresie zażywania środków odurzających, bo nawet 
po kilkakrotnym ich zażyciu, i jest to zależność psychiczna. Nieco 
później powstaje znacznie głębsza zależność fi zyczna21.

Powstawaniu uzależnień sprzyjają następujące cechy osobowo-
ści: niedojrzałość emocjonalna, bierność, niska tolerancja na fru-
strację i lęk, nieumiejętność rozwinięcia prawidłowych mechani-
zmów obronnych, duże wymagania w stosunku do otoczenia, ocze-
kiwanie natychmiastowego spełnienia potrzeb, łatwość zniechęca-
nia się wobec trudności i rozwijania wówczas postawy zaczepnej, 
agresywnej lub wycofującej się. Niekiedy autorzy podkreślają, że 
stosunkowo często uzależnienie rozwija się u osób wykazujących 
dewiacje seksualne i zaburzenia psychiczne. Wiąże się to z cechami 
psychiki młodzieży, ale w większym jeszcze stopniu z warunkami 
społeczno-kulturowymi, typowymi dla krajów wysoko uprzemysło-
wionych. W tych krajach osoby dorastające mają trudności w reali-

19  J. Woźniak, Między wolnością a nałogiem, „Jedność”, Kielce 1999, s. 34–35.
20  J. Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Wy-

dawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 18.
21  S. Górski, Narkomania wśród dzieci i młodzieży, w: Encyklopedia peda-

gogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 412.
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zowaniu swoich potrzeb, nie widzą celu, do którego mogłyby dążyć. 
W przypadku działania dodatkowych czynników, takich jak: konfl ik-
ty rodzinne, niepowodzenia szkolne, kalectwo, nuda, powstaje spe-
cjalnego rodzaju reakcja nerwicowa. Niemożliwość zmiany zaist-
niałej sytuacji powoduje, że osoba szuka możliwości przeobrażenia 
siebie tak, by dotychczasowe środowisko stało się dla niej niezau-
ważalne lub co najmniej znośne. W tym celu młodzi ludzie sięgają 
po środki uzależniające. Nierzadko sięgają po nie dla zaspokojenia 
określonych potrzeb, np. w grupie rówieśniczej – dla socjalizacji 
i bycia kimś22.

Z powyższych określeń uzależnienia, a także po licznych bada-
niach i dyskusjach, eksperci są skłonni wyodrębnić trzy rodzaje 
uzależnień – choć mogą one dotyczyć i najczęściej dotykają i ogar-
niają osobowość tego samego człowieka zniewolonego przez środki 
psychotropowe – psychiczne, fi zyczne i społeczne. 

Uzależnienie psychiczne to nic innego jak psychologiczna po-
trzeba, a nawet psychiczny przymus zażywania jednego lub kilku 
środków w celu zaspokojenia określonych potrzeb emocjonalnych. 
Niemożliwość wprowadzenia danego środka wywołuje uczucie na-
pięcia i złego samopoczucia. Z uzależnieniem psychicznym danej 
jednostce wypadnie walczyć przez całe życie. Uważa się, że uzależ-
nienie psychiczne jest wczesną fazą nałogu, w której sięga się po 
narkotyk (czy inny środek psychoaktywny), żeby zaspokoić pewne 
potrzeby psychiczne, np. potrzebę zmiany nastroju, zapomnienia 
o kłopotach czy chwilowego odprężenia się. Uzależnienie to cha-
rakteryzuje się przymusem sięgania po narkotyk czy alkohol w celu 
uniknięcia niepokoju lub złego samopoczucia23. Według T.L. Chru-
ściela zależność psychiczna jest to przymusowe, powtarzające się 
używanie substancji uzależniającej dla wywołania przyjemnego 
uczucia lub usunięcia złego samopoczucia wywołanego brakiem 
substancji uzależniającej24.

C. Cekiera stwierdza: uzależnienie psychiczne jest to stan psy-
chiczny powstały w wyniku przyjmowania różnych środków uza-
leżniających, przejawiający się różnorodnym stopniem pragnienia 
przyjmowania tych środków. Stopień ten może przejawiać się zwy-
kłym pragnieniem, dającym się jeszcze łatwo opanować; może to 
być także pożądanie posunięte aż do nieopanowanej żądzy i przy-

22  Psychiatria wieku rozwojowego, red. A. Popielarska, M. Popiekarski, 
PZWL, Warszawa 2000, s. 245.

23  Por. Jak nie zostać narkomanem? (broszura), Karan, Warszawa 2004, 
s. 10, 38.

24  T.L. Chruściel, Groźba uzależnień, s. 189.
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musu brania. Psychiczne uzależnienie wiąże się często z takimi 
okolicznościami, jak: czas przyjmowania czegoś o ustalonej porze 
dnia, np. rano, przed snem, po pracy, przed lub po posiłkach. Duże 
znaczenie ma zwyczaj, rytuał brania, sposób zażywania, chęć po-
prawienia sobie komfortu psychicznego lub usunięcia dyskomfor-
tu. Dla uzależnionego człowieka zaabsorbowanie przyjmowanymi 
środkami staje się dominantą, a jego zachowanie nosi w sobie pięt-
no zachowania nałogowego. Odstawienie środka nie powoduje wy-
stąpienia objawów abstynencyjnych poza ogólnym podnieceniem 
i złym samopoczuciem. W tym stanie następuje jednak bardzo czę-
sto powrót do nałogu. Może to być jedyny motyw warunkujący po-
wtórne sięgnięcie po narkotyk. 

Uzależnienie fi zyczne określa się również jako fi zjologiczne 
albo biologiczne. Uważa się, że jest ono zaawansowaną fazą nało-
gu, w której organizm przystosował się do codziennej dawki środka 
i wkomponował go w cykl przemian ustrojowych, w wyniku cze-
go staje się on niezbędny do zachowania homeostazy organizmu25. 
Według C. Cekiery wbudowanie uzależniającego związku chemicz-
nego lub jego metabolitu w cykl przemian tkankowych następuje 
w sytuacji systematycznego ich używania. Zależność fi zyczna jest 
więc sztucznie wytworzoną potrzebą biologiczną, fi zjologiczną, na-
bytą, objawiającą się przymusem brania danego środka. Człowiek 
uzależniony przestaje być wolny w stosunku do branego środka, od 
którego się uzależnił. Wbudowany do metabolizmu fi zjologii organi-
zmu środek uzależniający staje się odtąd niezbędny do zachowania 
homeostazy biologicznej (…). Organizm fi zycznie uzależniony od 
środka potrzebuje go, chociaż ten środek jest szkodliwy dla orga-
nizmu. Uzależnienie ogranicza wolność zachowań ludzkich, defor-
muje procesy świadomości, motywacji, decyzji i możliwości kiero-
wania swoim postępowaniem26. 

T.L. Chruściel zależność fi zyczną określa mianem neuradaptacji. 
Pod pojęciem tym rozumie się stan adaptacji organizmu w zespole 
zależności lekowej, w którym po przerwaniu lub ograniczeniu za-
żywania określonej ilości substancji uzależniającej występują za-
burzenia czynności ustroju w postaci zespołu odstawienia (absty-
nencji)27. Autor opisuje cierpienia narkomana w fazie odstawienia 
środka, czyli w czasie abstynencji: ciężkie bóle kostno-stawowe, ja-
kie towarzyszą głodowi morfi nowemu, są bólami porównywalnymi 
z cierpieniem po najcięższych ortopedycznych zabiegach i ciężkich 

25  Psychiatria wieku, s. 244.
26  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 16.
27  T.L. Chruściel, Groźba uzależnień, s. 189–190.
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dolegliwościach wynikających z bólów artretycznych, reumatycz-
nych, nieporównywalnych dosłownie z niczym innym. Występuje 
równocześnie potliwość, biegunka, agresywność, gwałtowana chęć 
zdobycia za wszelką cenę środka, żeby wyrwać się z głodu28. 

Jeszcze bardziej dramatycznie uzależnienie biologiczne przedsta-
wia C. Cekiera: pragnę mocno podkreślić empirycznie uzasadniony 
obecnie pogląd specjalistów, że zarówno alkoholizm, jak i narkoma-
nia w pewnym sensie są niewyleczalne. Mianowicie w tym sensie, 
że kto raz uzależnił się od narkotyku lub alkoholu, to znaczy wbu-
dował w metabolizm organizmu przyjmowane związki chemiczne, 
a tym samym utracił naturalną, biologiczną barierę odporności na 
ten środek, który przyjmuje, to utracił kontrolę nad nim: nie udaje 
się już  w pełni przywrócić tej odporności. Problem pozostaje na 
całe życie. Uzależnionych można więc jedynie podleczyć, może ich 
uratować tylko totalna abstynencja od środków, od których się uza-
leżnili. Każde ponowne zetknięcie się ze środkami uzależniającymi 
kończy się natychmiastowym, gwałtownym staczaniem się w dół, 
w kolejne coraz silniejsze uzależnienie, z którego powrót jest coraz 
trudniejszy. Uzależniony fi zycznie i psychicznie narkoman nie jest 
już w stanie brać środków w sposób kontrolowany, umiarkowany, 
on jest nimi niewolony i musi je brać29. Jeżeli je odstawi lub inni 
odetną mu do nich dostęp, występują objawy głodowe z nasilającym 
się niepokojem, który przeradza się w lęk i jest nie do zniesienia. 
W tym czasie mogą pojawić się myśli samobójcze, doprowadzające 
często do samounicestwienia. Obok tych objawów występują i takie 
dolegliwości cielesne, jak: łzawienie, obfi te wycieki z nosa, inten-
sywne pocenie się – pisze S. Górski. Źrenice rozszerzają się i nie re-
agują na światło. Pojawiają się dreszcze, ostre bóle głowy, brzucha, 
bolesne drętwienie kończyn, mimowolne skurcze mięśni, zawroty, 
nudności i torsje, drżenie ciała jak w epilepsji oraz poważne zabu-
rzenia układu oddechowego i krążenia30. Nasilenie tych objawów 
wzrasta w miarę przedłużania się okresu abstynencji, co może spo-
wodować śmierć, jeżeli nie zostanie podany choremu odpowiedni 
środek uzależniający. Z uzależnieniem fi zycznym wiąże się również 
zjawisko tolerancji, czyli zwiększonej odporności na dany środek. 
Oznacza to, że w celu uzyskania takich samych efektów co kiedyś, 
zachodzi konieczność zażywania coraz większych dawek. 

28  Tamże, s. 190.
29  C. Cekiera, Jak zapobiegać niebezpieczeństwu uzależnień, w: Dokąd 

dążysz nastolatku?, red. J. Paruszewska, K. Zieliński, PTHP, Warszawa 2002, 
s. 194–195.

30  S. Górski, Narkomania wśród, s. 412–413.
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Już starożytni Rzymianie mówili, że człowiek jest Animal socia-
lae, czyli jest stworzeniem społecznym. I rzeczywiście złożona spo-
łeczność ludzka, poczynając od rodziny, poprzez grupy rówieśnicze, 
szkołę, różne organizacje, wspólnoty religijne i narodowe, odgrywa 
ogromną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Może wywie-
rać wpływ pozytywny albo oddziaływać destrukcyjnie. Wszyscy zaj-
mujący się zjawiskiem uzależnień są zgodni, iż grupa społeczna ma 
ogromny wpływ na zachowania, zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym 
i na postawy młodzieży. Uzależnienie społeczne jest więc wyrazem 
bardzo silnego uzależnienia jednostki od grupy, co łączy się z koniecz-
nością podporządkowania się jej normom. Odmówienie wspólnego 
zażycia narkotyku, wypicia alkoholu, zapalenia papierosa naraża 
często na lekceważenie, odrzucenie i brak akceptacji w środowisku31. 
Uzależnienie społeczne wiąże się z zażywaniem środków toksycznych 
w grupie ludzi. Przynależność do niej pociąga za sobą bezwzględne 
respektowanie panujących w niej zasad, obyczajów i rytuałów. Jeżeli 
w grupie panuje moda na branie jakichś środków, to automatycznie 
jednostka narażona jest na uzależnienie od substancji zażywanych 
wśród społeczności, z jaką się identyfi kuje32.

Na terenie wielu nauk humanistycznych, a także na terenie psy-
chologii klinicznej stale aktualne jest jeszcze pytanie o zdrowie 
i chorobę, o normę i patologię, o rozwój osobowy. W obecnym stanie 
wiedzy teoretycznej i empirycznej zarówno w naukach medycznych, 
jak i humanistycznych nie sposób podać uniwersalnej normy dla 
zdrowia i choroby. Poglądy na to, co jest normalne, a co anormalne 
różnią się nie tylko w odmiennych kulturach, ale także w obrębie tej 
samej kultury, w różnych grupach społecznych33. 

Zjawisko uzależnienia od różnych środków toksycznych, będąc 
zaburzeniem somatycznym i psychicznym, mieści się na pograni-
czu zdrowia i choroby. Człowiek uzależniony ma przed sobą dwie 
decyzje: albo uzależnienie stanie się dostatecznym impulsem do 
twórczej przemiany i refl eksji w kierunku uwolnienia się od uzależ-
nienia i rozwoju w kierunku dojrzałej osobowości, albo uzależnie-
nie zadziała destrukcyjnie w kierunku głodu narkotycznego i coraz 
silniejszego uzależnienia, aż do autodestrukcji. W większości przy-
padków osoba uzależniona nie rozwija się w kierunku coraz wyż-
szej hierarchii wartości, lecz stacza się w dół, zmierza w kierunku 
autodestrukcji. 

31  D. Forrester i in., Człowiek a AIDS, Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lu-
blin 1994, s. 102.

32  C. Cekiera, Toksykomania, PWN, Warszawa 1985, s. 54.
33  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 272.
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11.3. Rola duchowości w rozwoju osobowym   
         człowieka oraz profi laktyce i terapii  uzależnień

Przedstawiona specyfi ka uzależnienia i jego destruktywny wy-
miar każe nam zadać pytanie: jaką rolę w powstawaniu uzależnień 
oraz ich profi laktyce odgrywa duchowość człowieka, która jest zdol-
nością do zrozumienia samego siebie, własnej natury, sensu życia 
i powołania?34 W swych istotnych elementach jest więc ona sferą, 
w której człowiek stawia sobie przede wszystkim pytanie: jaka jest 
jego tożsamość oraz cel jego życia? Zaczyna się dopiero tam, gdzie 
człowiek wznosi się ponad własne ciało i ponad swoją psychikę, 
aby postawić sobie pytania: jaki sens ma moja cielesność, myślenie, 
emocje, a także moje życie?35 Dlatego do czasu, kiedy człowiek nie 
rozwinie sfery duchowej, dopóty nie przyjmie on dojrzałej postawy 
wobec siebie, świata i życia. Nikt nie jest bowiem w stanie zrozu-
mieć samego siebie, jeżeli kontaktuje się ze sobą wyłącznie poprzez 
ciało bądź też własną psychikę, czyli inaczej mówiąc, poprzez wła-
sne strategie myślenia oraz sposoby przeżywania emocjonalnego. 

W praktyce oznacza to, że człowiek, który nie rozwinął sfery du-
chowej, uzależnia się od własnego ciała (np. lenistwo), od subiek-
tywnego myślenia (różne systemy iluzji i zaprzeczeń prawdy o wła-
snym życiu), od emocji (ucieczka od nich za wszelką cenę bądź też 
bierne uleganie emocjom, kierowanie się tym, co przyjemne emo-
cjonalnie, a nie czymś co posiada wartość), od nacisków środowi-
ska, od określonych osób lub rzeczy (np. dobra materialne, pienią-
dze, kariera, sława)36.

Rozpatrując duchowość w świetle religii chrześcijańskiej, należy 
podkreślić, że koncepcja życia duchowego wyraża wewnętrzny dyna-
mizm człowieka, który dokonuje się między działaniem łaski Bożej 
a odpowiedzią czynną człowieka-chrześcijanina. Musi on podjąć to 

34  Etymologia wyrazu ,,duchowość” prowadzi bezpośrednio do słowa 
,,duch” i to znaczenie stanowi jego różnojęzyczny rdzeń treściowy, choć należy 
podkreślić, że brzmienie słowne przekształcało się fonetycznie i gramatycznie  
w różnych językach, asymilując elementy rodzime oraz adaptując się do wy-
magań mowy tubylczej. Wspólny rodowód nazwy ,,duchowość” jest  widoczny 
w tych językach europejskich, które zaczerpnęły to słowo z łaciny: spiritus, spi-
ritualitas – duch, duchowość – zob. A. Żylnel, Duchowość chrześcijańska i jej 
podstawy w świetle teologii posoborowej, w: Chrześcijańska duchowość, red. 
bp A. Bejze, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1981, s. 7. 

35  M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie, Pedagogika personalistyczna 
w praktyce, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2003, s. 110. 

36  Por. K. Popielski, Wymiar ludzki, znaczące odkrycie współczesnej psy-
chologii, w: Człowiek – pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987. 
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życie łaski poprzez rozwój cnót teologalnych, które przenoszą jego 
działanie na płaszczyznę nadprzyrodzoną. Dopiero na tej płaszczyź-
nie człowiek uświadamia sobie potrzebę życia w jedności z Bogiem. 

Istnieją różne określenia życia duchowego. Proces życia du-
chowego rozpoczyna się od momentu przyjęcia sakramentu chrztu 
świętego. Od tej chwili człowiek wkracza na drogę dążenia do zjed-
noczenia z Bogiem. Dlatego pierwszym krokiem w życiu duchowym 
jest zwrot do własnego wnętrza w celu poznania siebie samego. 
Temu procesowi towarzyszy rozwój cnót teologalnych, ukazujących 
człowiekowi znaczenie i trudności relacji interpersonalnych, czyli 
do Boga i drugiego człowieka. Człowiek poddany jest więc wyraź-
nemu dynamizmowi i zaczyna odkrywać w sobie tajemnica świata 
duchowego, ale jednocześnie dostrzega przeszkody i wewnętrzną 
niechęć do podjęcia tegoż dynamizmu, który wymaga wysiłku, wy-
rzeczenia, a przede wszystkim odrzucenia aktualnych nawyków czy 
nałogów. Rozpoznanie własnego wnętrza i podjęcie powołania do 
świętości jest realizacją wezwania, abyśmy byli święci. Tę prawdę 
przypomniał Sobór Watykański II, że wszyscy w Kościele, niezależ-
nie od tego, czy należą do hierarchii, czy są podmiotem jej funkcji 
pasterskiej, powołani są do świętości. 

Człowiek mający świadomość rozwoju życia duchowego wokół 
miłości Boga jako źródła tegoż procesu odkrywa znaczącą jego rolę 
w długoterminowej terapii uzależnień. Dlatego głównym zada-
niem jest odbudowa życia duchowego. Ponieważ ludzie uzależnie-
ni, chociaż byli praktykującymi chrześcijanami, to pod wpływem 
przeżywanej rzeczywistości stopniowo odchodzą od Boga. Przestali 
wierzyć w rzeczywistość nadprzyrodzoną. Zaprzestają praktyk re-
ligijnych, a ich aspiracje życiowe ograniczają się do planu czysto 
materialnego. Dlatego należy z powrotem przywrócić wartość życia 
duchowego, wiarę w Boga i otwarcie się na Jego działanie poprzez 
praktykowanie życia sakramentalnego37.

Stąd też ponowne odkrycie w sobie sfery duchowej i procesu 
życia duchowego prowadzi do poznania prawd, które przywracają 
prawidłową hierarchię wartości nadprzyrodzonych. A więc im wyż-
sza ich świadomość, tym głębsze życie duchowe człowieka, które 
pozwala mu przekroczyć przestrzeń czysto materialną. Odczucie 
jedności z Bogiem jest przyczyną podjęcia procesu wzrastania du-
chowego, który broni człowieka przed cofaniem się, wytwarzając 
świadomość potrzeby swego rozwoju i wzięcia odpowiedzialności 
za aktualny stan ducha.

37  P. Karpowicz, Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?, Bia-
łystok 2003, s. 134–135.
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W tym procesie rozwoju duchowego pomaga świadomość praw-
dy i miłosierdzia Boga. Człowiek przeżywający własny upadek pod 
wpływem uzależnienia odczuwa potrzebę prawdy o Bożym miło-
sierdziu. Miłosierdzie więc we współczesnym świecie może stać się 
istotnym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy 
ludźmi w duchu promowania tego wszystkiego, co ludzkie oraz pro-
wadzące do wzajemnego braterstwa. Dlatego prawda o miłosierdziu 
może prostować drogę ludzkich czynów ku dobru oraz uczyć patrzeć 
na własne doświadczenie. Ponieważ dotyczy ono fundamentalnych 
spraw chrześcijańskiego życia, dotyczy tak relacji między człowie-
kiem a Bogiem, jak i relacji człowieka do człowieka. Jednocześnie 
wyraża w procesie niesienie ulgi człowiekowi, czyli pełną miłości 
troskliwość o każdego człowieka. To przekonanie może być przyjęte 
i wzmocnione proporcjonalnie do rozwoju życia duchowego. 

W procesie rozwoju życia duchowego człowiek uzależniony musi 
być przepełniony nadzieją, że dzięki miłosierdziu Bożemu wyjdzie 
z aktualnego stanu. Cierpienie wpisane jest w egzystencję człowie-
ka, którego rozwój życia duchowego jest związany z wysiłkiem, tru-
dem, cierpieniem. Pomimo tego cierpienia i wysiłku, gdy rozwój 
jest twórczy, staje się źródłem radości i optymizmu. 

Konfrontacja życia duchowego ze stanem ducha różnego rodza-
ju uzależnień wskazuje, że człowiek jest zagrożony nie tylko z ze-
wnątrz, ale także z wewnątrz. Jest zagrożony przez samego siebie 
i często kieruje się iluzjami oraz fałszywymi wartościami, podejmu-
jąc decyzje błędne i szkodliwe. Wszystko to prowadzi do utraty wol-
ności i prawdy, wywołując kryzys wiary, miłości i nadziei. Rozwija-
jąc życie duchowe u osoby uzależnionej, trzeba zawsze pamiętać, że 
życie duchowe jest procesem, w którym wskazujemy drogę i środki 
prowadzące do poprawy moralnej. 

W kontekście analizowanej problematyki należy również zwró-
cić uwagę, iż problem godności ludzkiej rzadko podejmowany jest 
w dyskusjach i pracach naukowych. Godność osoby jest wymiarem 
osobowości i może być rozpatrywana w wielu aspektach: fi lozofi cz-
nym, teologicznym, psychologicznym i prawnym. W sensie ontolo-
gicznym i personalistycznym fakt bycia człowiekiem sprawia, że 
ta godność osoby przysługuje każdemu człowiekowi niezależnie od 
stanu posiadania, a nawet poziomu moralnego. Ta godność osoby 
ludzkiej jest niezbywalna, wywodzi się z posiadania rozumu i wolnej 
woli. Godność człowieka podobnie uzasadnia Powszechna Deklara-
cja Praw Człowieka z 1948 roku, w której to czytamy, że wszystkie 
istoty ludzkie rodzą się równe i wolne w swej godności i prawach. 
Poczucie godności w ujęciu psychologicznym spełnia funkcje mo-
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tywacyjne oraz integrujące. Pobudza ono osobę do działania oraz 
integruje jej funkcje niezależnie od jej doświadczeń życiowych. 
Natomiast w ujęciu fi lozofi czno-teologicznym godność ludzka jest 
cechą osoby, tzw. najdoskonalszego bytu w całej naturze rozumnej, 
obdarzonego rozumem i wolną wolą, partycypującego w bycie swe-
go Stwórcy i w dziele odkupienia.

11.4. Dojrzałość moralna a problem uzależnień 

Rozwój duchowy umożliwia człowiekowi odkrycie podstawo-
wych celów i wartości, bez których nie może on w pełni zrozumieć 
sensu swego życia i być szczęśliwym ani dążyć do pełnego rozwoju 
osobowego. Problem sensowności życia ludzkiego jest głęboko me-
tafi zyczny i wchodzi w krąg zainteresowań każdej religii. Filozofo-
wie i religie w różny sposób próbowali określić cel człowieka, ale 
zawsze starali się ubogacić jego rozwój, opierając go na określonym 
systemie wartości moralnych i religijnych.

Niezależnie od istnienia wielu kontrowersji wokół defi niowa-
nia wartości i sposobów ich istnienia należy podkreślić, że war-
tości mają charakter uniwersalny – dotyczą wszystkich ludzi i ca-
łego świadomego życia, nie są wytworem ludzkiego umysłu, lecz 
dobrem moralnym, są tym, co już od czasów starożytnych zostało 
nazwane „cnotą” (gr. arete, łac. virtus)38. Człowiek nie może się 
w pełni rozwijać bez realizowania w swym życiu takich podstawo-
wych wartości, jak: prawda, piękno, dobro, sprawiedliwość, pełnię 
rozwoju osobowego wyznaczają także: miłość, empatia, cierpli-
wość, wśród uniwersalnych wartości moralnych wyodrębnić należy 
również takie jak: bezinteresowność, dzielność, lojalność, mądrość, 
opanowanie, prawdomówność, prawość, szlachetność, tolerancja, 
uczciwość, umiejętność przebaczania, wierność39. Pojęcia te są 
wartościami niezależnie od tego, jaka otacza nas rzeczywistość oraz 
jakich usprawiedliwień dostarczają nam przemiany cywilizacyjno-
kulturowe40. 

38  D. Sarzała, Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, w: Wychowa-
nie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J.W. Czarto-
szewski, J.M. Kotowski, Warszawa 2003, s. 44–45.

39  Tamże.
40  D. Sarzała, Proces resocjalizacji w kontekście uwarunkowań aksjolo-

gicznych, w: Człowiek w sieci zniewolonych dróg, red. M. Jędrzejko, W. Bo-
żejewicz, Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora,  Pułtusk 2007, s. 
268–269. 
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Wartości w wychowaniu i rozwoju osobowym człowieka odgry-
wają rolę wiodącą, gdyż są one wyznacznikami życiowych wyborów 
i dążeń człowieka oraz decydują o jego rozwoju osobowym41. Pilna 
potrzeba wychowania do wartości oraz ich promowania we wszel-
kich oddziaływaniach profi laktycznych i terapeutycznych staje się 
w dobie obecnego kryzysu wartości, który w sposób szczególny do-
tyka zwłaszcza młode pokolenie, zadaniem nadrzędnym. Młodzi 
ludzi spotykają się bowiem z ogromną różnorodnością informacji, 
ofert kulturowych oraz innych form ekspresyjnego oddziaływania. 
Sytuacja taka powoduje, że wielu z nich „gubi się” w tej skompli-
kowanej rzeczywistości społecznej. W konsekwencji proces prowa-
dzący do osiągania przez młodzież dojrzałości i wkraczania w życie 
dorosłe dokonuje się zarówno w warunkach dezintegracji wartości 
moralnych i norm społecznych, jak i w atmosferze lęku przed przy-
szłością oraz izolowania się – często w świat alkoholu, narkotyków, 
destruktywnych subkultur, prostytucji, przemocy, przestępczości 
i innych groźnych zjawisk patologicznych42. 

W szeroko pojętej psychoprofi laktyce patologii społecznej i za-
pobiegania uzależnieniom należy zatem młode pokolenie wychowy-
wać do wartości, promować wartości fi lozofi czne i moralne w roz-
woju osoby jako te, które najbardziej chronią przed dewiacjami 
indywidualnymi i społecznymi. Rozwój postaw etycznych i moral-
nych oraz system wartości metafi zycznych stanowi również o god-
ności człowieka i poziomie jego rozwoju.

Stopień i sposób realizowania wartości stanowi też o zdrowiu 
psychicznym człowieka i jego postawach moralnych. Refl eksje nad 
hierarchią wartości stanowią najbardziej aktualny temat naszych 
czasów, których wyróżnikiem jest możliwość wprost nieograniczo-
nego tworzenia przy jednoczesnej możliwości totalnej zagłady43. 
Rozwój moralny człowieka dokonuje się na drodze stopniowego 
przechodzenia do wyższych poziomów aż do osiągnięcia najwyższe-
go, którym jest autonomia moralna. Poziom dojrzałości moralnej 
charakteryzuje posłuszeństwo wobec własnego dobrze ukształto-
wanego sumienia. Moralność na tym etapie rozwoju oparta jest na 
uniwersalnych zasadach moralnych i na sumieniu. 

41  Tamże; A. Rumiński, System wartości rodziców i dzieci, w: Moralność 
i etyka w ponowoczeności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996, s. 122.

42  D. Sarzała, Znaczenie wartości w profi laktyce zachowań agresywnych 
i przestępczych wśród młodzieży, w: Przemoc i agresja w szkole – próby rozwią-
zania problemu, red. A. Rejzner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
TWP, Warszawa 2008, s. 401–403.

43  C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień, s. 283.
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Zdolność człowieka do działania w kręgu wartości moralno-reli-
gijnych wynosi go ponad biologiczne uwarunkowania natury, a nie-
kiedy skłania do czynu wbrew nim. Osoba ludzka rozwija się dzięki 
wartościom ponadczasowym, metafi zycznym, transcendentalnym. 
Człowiek żyjący w rzeczywistości materialnej, ograniczony w cza-
sie i przestrzeni, jednocześnie może wzrastać w świat wyższych 
wartości, może tworzyć wyższe ideały życiowe, dążąc do nich, może 
kierować się zasadami moralnymi; w swojej egzystencji czuje się 
związany z Bogiem. 

Człowiek zdrowy psychicznie posiada świadomość moralną, czy-
li jest przekonany, że jego czyny podlegają ocenie z punktu widze-
nia dobra i zła. Każdy w swojej świadomości ma zakodowane po-
czucie odpowiedzialności za swoje czyny. Im bardziej moralnie po-
stępuje w konkretnych sytuacjach, tym bardziej staje się moralnie 
wartościowy. A zatem wartość człowieka i jego godność biorą się 
z moralności, która jest zdolnością do odróżniania zachowań, któ-
re rozwijają i chronią te wartości, które w życiu człowieka są, jak 
już wcześniej wspomniano, najistotniejsze (miłość, wolność, praw-
da), od zachowań, poprzez które człowiek wyrządza sobie i innym 
krzywdę. Innymi słowy, moralność jest zdolnością do świadomego 
i odpowiedzialnego poruszania się w świecie wartości44. Człowie-
kowi potrzebna jest więc taka wrażliwość moralna, która pozwoli 
mu na odróżnianie zachowań rozwijających go i sprawiających mu 
radość od zachowań, przez które krzywdzi samego siebie i innych 
ludzi. 

Istotnym elementem programów profi laktycznych i terapeu-
tycznych powinno być m.in. tworzenie sytuacji, które umożliwiają 
osobom zarówno zagrożonym uzależnieniem, jak i uzależnionym 
kształtowanie własnego, lecz zgodnego z powszechnie akcepto-
wanymi (uniwersalnymi) wartościami i normami systemu war-
tości45. W profi laktyce, podobnie jak i w wychowaniu, ważne jest 
doskonalenie sztuki dokonywania wyboru między różnie pojętymi 
wartościami oraz uczenie ich harmonijnego zintegrowania w ży-
ciu osobistym i społecznym. Zinternalizowane wartości pozwalają 
bowiem zarówno na dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów w sytuacji konkurujących ze są różnorodnych stanowisk, 
opinii, poglądów, postaw, jak i decydują o wyborze celów życiowych 

44  S. Olejnik, Dar – Wezwanie – Odpowiedź. Teologia moralna, Warszawa 
1988, s. 13. 

45  D. Sarzała, Rola wartości w resocjalizacji młodocianych sprawców prze-
stępstw, w: Przestępca i skazany nie tracą godności osoby, red. W. Woźniak, 
„Episteme” 2005, nr 44, s. 181–182.
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każdego człowieka46. Chronią także przed negatywnym wpływem 
innych osób, np. zachęcających do eksperymentowania z narkoty-
kami. Wartości spełnią to zadanie w przypadku osób zagrożonych 
uzależnieniem jedynie pod warunkiem, iż będą przez te osoby nie 
tylko dostrzegane i rozumiane, lecz przede wszystkim akceptowane 
oraz urzeczywistniane w życiu społecznym.

 
11.5. Podsumowanie

Analiza problematyki podjętej w niniejszym opracowaniu upraw-
nia autorów do postawienia tezy, że zarówno w  profi laktyce, jak 
i terapii uzależnień istotną rolę odgrywa sfera duchowa człowieka. 
Każdy człowiek musi bowiem posiadać sens tego, co robi i jak po-
stępuje. Zwracają na to również uwagę niektórzy psycholodzy, pod-
kreślając, że warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka jest wia-
ra w sens życia. Także każdy z nas aby żyć pełnią życia, musi mieć 
ugruntowane poczucie pewności swych celów życiowych, gdyż po-
zwala to na odnalezienie samego siebie, dodaje siły oraz motywuje 
do przezwyciężenia trudności. 

Natomiast brak dojrzałej sfery duchowej powoduje, że człowiek 
nie wie, kim jest oraz nie wie, jakie jest jego powołanie. Trudno jest 
mu także odróżnić dobro od zła, przez co ciągle ma wątpliwości, 
jak powinien postępować oraz jaką drogę życiową wybrać. W kon-
sekwencji ulega sferze cielesnej lub emocjom bądź też poddaje się 
naciskom zewnętrznego środowiska. Prowadzi to z kolei nie tylko 
do wyrzutów sumienia i poczucia winy oraz konfl iktów z innymi 
ludźmi, lecz także stanowi podatny grunt do uwikłania się w różne-
go rodzaju uzależnienia. Dlatego nie można skutecznie zapobiegać 
uzależnieniom z pominięciem sfery duchowej człowieka.

Należy także pamiętać o kształtowaniu dojrzałej wrażliwości 
moralnej, gdyż umożliwia ona życie w wolności oraz jest niezbęd-
na w powstrzymywaniu się od uzależnień. Pielęgnowanie rozwoju 
duchowości i dojrzałej moralności powinno być zatem istotnym ele-
mentem każdego odpowiedzialnego systemu wychowania oraz pro-
fi laktyki i terapii uzależnień

46  Tamże.
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Prawne regulacje dotyczące 
zjawiska narkomanii a problem 
prewencji i profi laktyki

W niniejszym rozdziale dokonano analizy istniejących regu-
lacji prawnych odnoszących się do zjawiska narkomanii, 
które z problemu o charakterze medycznym przybrało 

wymiar ogólnospołeczny i stało się jedną z najgroźniejszych współ-
czesnych postaci patologii społecznej, w wielu przypadkach prowa-
dzącej m.in. do naruszenia prawa. 

Celem podjętej analizy jest zarówno usystematyzowanie prawnej 
problematyki dotyczącej tego zagadnienia, jak i próba poszukiwa-
nia najbardziej optymalnego modelu prewencji i profi laktyki w za-
kresie zapobiegania narkomanii przy jednoczesnym wykorzystaniu 
dostępnych środków prawnokarnych. Należy bowiem pamiętać, że 
istotnym obszarem zainteresowań prawa zjawiskiem narkomanii 
jest nie tylko odpowiedzialność karna narkomanów dokonujących 
przestępstw związanych z ich osobistym uzależnieniem oraz posia-
danie, produkcja, przemyt i handel narkotykami, lecz także sfera 
zagadnień dotyczących zapobiegania temu zjawisku. 

Regulacje prawne obejmują również kwestie związane z mode-
lem leczenia osób uzależnionych od narkotyków – sprawców prze-
stępstw w środowisku otwartym, jak i w warunkach izolacji wię-
ziennej. Uwzględniając jednocześnie fakt, iż zjawisko narkomanii 
w szczególny sposób dotyka młodzież, a nawet dzieci, autor poru-
sza problem możliwości interwencji prawnej podejmowanej wobec 
osób nieletnich, zażywających narkotyki. Przedstawione zostały 
także regulacje prawne dotyczące problemu leczenia i terapii osób 
dorosłych uzależnionych od narkotyków – odbywających karę po-
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zbawienia wolności oraz specyfi ka prowadzonej terapii w zakła-
dach karnych.

Analizując powyższą problematykę, autor chce jednocześnie 
zwrócić uwagę na rolę, jaką mogą spełniać regulacje prawne w sfe-
rze prewencji i profi laktyki ukierunkowanej na zapobiegnie roz-
przestrzeniającego się zjawiska narkomanii oraz w leczeniu osób, 
które problemem tym zostały już dotknięte.

 
12.1.  Narkomania – wyjaśnienie pojęcia  
         oraz podstawowych terminów w świetle  
         obowiązujących przepisów prawnych

Przystępując do analizy podjętej problematyki, należy podkre-
ślić, że wprowadzenie na gruncie prawa uregulowań dotyczących 
narkomanii wymagało przyjęcia defi nicji prawnej tego zjawiska 
oraz sprecyzowania innych terminów z nim związanych. Na grun-
cie polskiego prawa karnego pojęcie narkomania zostało określone 
w obowiązującej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii uchwalo-
nej 24 kwietnia 1997 roku (u.p.n), która weszła w życie w paździer-

niku 1997 roku, z nowelizacjami wprowadzonymi 
w latach 1998 i 20001. Zgodnie z art. 6 pkt 5 tejże 
ustawy narkomania jest stałym lub okresowym 
zażywaniem w celach niemedycznych środków 
odurzających lub substancji psychotropowych 
albo środków zastępczych. Nie każde jednak 
przyjmowanie środków odurzających w celach 
niemedycznych objęte jest pojęciem narkomanii. 
Z punktu widzenia prawa zjawisko narkomanii 
występuje wówczas, gdy zażywanie narkotyków 
ma miejsce stale lub też okresowo. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w literatu-
rze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla się, że 
umowny termin ,,narkomania” jest zbyt wąski do 
zobrazowania istoty tego zjawiska. Jak wskazuje 
Z. Thille2, terminu narkomania używa się niezbyt 
precyzyjnie i zbyt szeroko. Autor ten twierdzi, 

1  Ustawa z 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
z 2003 r., nr 24, poz. 198 ze zm.). 

2  Z. Thille, L. Zgirski, Toksykomania. Zagadnienia społeczne i kryminolo-
giczne, Warszawa 1976, s. 11.

Narkomania jest stałym lub 
okresowym zażywaniem 
w celach niemedycznych 
środków odurzających lub 

substancji psychotropowych 
albo środków zastępczych. 
Nie każde jednak przyjmo-

wanie środków odurzających 
w celach niemedycznych ob-
jęte jest pojęciem narkoma-
nii. O narkomanii (w sensie 
prawnym) mówimy wtedy, 

gdy  zażywanie narkotyków 
ma miejsce stale lub też 

okresowo. 
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że w zasadzie pojęcie to oznacza uzależnienie od jednej tylko grupy 
środków farmakologicznych (tzw. analgetyków narkotycznych). Dla-
tego niektórzy badacze w celu określenia ogółu przypadków uzależ-
nienia od różnych środków chemicznych proponują używanie termi-
nu ,,toksykomania”. Przykładem dość szerokiej i jednocześnie uni-
wersalnej defi nicji toksykomanii może być jej propozycja, na którą 
wskazują  T. i W. Hanauskowie3. Według wymienionych autorów tok-
sykomania jawi się jako stałe lub okresowe przyjmowanie substan-
cji, które wywołują istotne zmiany w stanach psychiki, a ich dłuższe 
używanie prowadzi do zależności chociażby psychicznej. 

Natomiast według Komisji Ekspertów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) toksykomania to: stan okresowej lub przewlekłej 
intoksykacji, przynoszący jednostce i społeczeństwu szkodę, wy-
wołany powtarzającym się zażywaniem środka odurzającego lub 
pobudzającego (naturalnego lub syntetycznego). Stan wywołany 
toksykomanią charakteryzują następujące objawy: nieodparta ko-
nieczność przyjmowania danego środka, zdobywanie go wszelkimi 
możliwymi metodami, tendencja do zwiększania dawki, psychiczne 
i fi zyczne uzależnienie od działania określonego środka4.

Spotkać można jednak stanowiska podkreślające, że próba za-
stępowania terminu ,,narkomania” pojęciem ,,toksykomania” nie 
jest w pełni uzasadniona. Zdaniem A. Muszyńskiej niezależnie od 
uniwersalności defi nicji „toksykomania”, nadal będą istniały za-
sadnicze różnice, jeżeli chodzi o jednoznaczne rozumienie tego ter-
minu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że toksykomania jest 
często pojmowana jako pojęcie nadrzędne w stosunku do innych, 
obejmujące swym zakresem zarówno narkomanię, lekomanię, jak 
i skłonność do nadużywania substancji szkodliwych dla zdrowia. 
Niemniej, jak podkreśla wymieniona autorka, fakt posługiwania się 
pojęciem toksykomanii w doktrynie prawnej znajduje w niektórych 
sytuacjach uzasadnienie, np. sytuacja, w której narkoman przeja-
wia uzależnienie od wielu różnych środków odurzających i substan-
cji psychotropowych, w tym również od alkoholu5.

Istniejące kontrowersje interpretacyjne wskazują więc na to, że 
nie jest możliwe wyeliminowanie z defi nicji próbujących wyjaśnić 
pojęcie narkomanii wszystkich niejasności. Narkomania jest bowiem 
zjawiskiem leżącym w sferze zainteresowania wielu dyscyplin na-

3  T. Hanausek, W. Hanausek, Narkomania. Studium kryminologiczno-kry-
minalistyczne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1976, s. 72.

4  C. Cekiera, Toksykomania, Wyd. PWN, Warszawa 1985, s. 49–50.
5  A. Muszyńska, Narkomani, sprawcy czynów karalnych, Wyd. Zakamy-

cze, Kraków 2004, s. 15–46.
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ukowych o odmiennych przedmiotach zainteresowania, m.in. psy-
chiatrii, psychologii oraz pedagogiki. Dlatego też interpretacja tego 
pojęcia i innych terminów z nim związanych napotyka na gruncie 
prawnym wiele trudności. Pojęcie narkomanii przyjęte w obowią-
zującej obecnie ustawie jest zatem wyrazem poszukiwania defi nicji 
bardziej precyzyjnej, oddającej istotę zjawiska i obejmującej swym 
zakresem nowe środki odurzające i substancje psychotropowe. 

Analizując inne terminy związane z narkomanią, które funkcjo-
nują w ustawie, nie można pominąć faktu, iż ustawodawca, formu-
łując defi nicję narkomanii, nie sprecyzował jednocześnie terminu 
„narkoman”. Wprowadził natomiast pojęcie „osoby uzależnionej” 
oraz osoby, która jest „zagrożona uzależnieniem”. W kontekście ter-
minu „narkomania” przyjętego w cytowanej ustawie można jednak 
stwierdzić, że narkoman jest osobą, która stale lub okresowo uży-
wa w celach niemedycznych środków odurzających lub substancji 
psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może 
powstać lub powstało u niej uzależnienie od nich. Pojęcie „narko-
man” dotyczy więc osoby, w przypadku której nadużywanie środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub też środków zastęp-
czych spowodowało stan uzależnienia6. Defi nicją tą nie objęto jed-
nak osób zagrożonych uzależnieniem (zarówno tych, które używają 
okazjonalnie środków odurzających, jak i tych, którzy „przybliżają” 
się do uzależnienia)7. 

Należy jednocześnie podkreślić, że niezależnie od faktu, iż ter-
min „narkoman” nie funkcjonuje zarówno w języku prawnym, jak 
i w nazewnictwie medycznym, to jest on jednak dość powszechnie 
stosowany w doktrynie prawnej. Przemawia za tym przede wszyst-
kim cel praktyczny, ponieważ z prawnego punktu widzenia sytuacja 
osoby uzależnionej różni się od sytuacji osoby zagrożonej uzależ-
nieniem, pomimo płynnej granicy dzielącej te sytuacje. 

W ustawie z 1997 roku zdefi niowany został natomiast środek 
odurzający którym określa się: każdą substancję pochodzenia na-
turalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ ner-
wowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiących 
załącznik nr 2 do ustawy (art. 6 pkt 2). Należy przy tym zaznaczyć, 
że obowiązująca obecnie ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
dzieli substancje podlegające kontroli na 3 grupy:
• prekursory,
• środki odurzające,
• substancje psychotropowe.

6  Tamże, s. 27.
7  Tamże.



407

Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profi laktyki

 W każdej z tych grup wyróżnionych zostało po kilka podgrup. 
Środki odurzające w zależności od stopnia ryzyka powstania 

uzależnienia w przypadku używania ich w celach niemedycznych, 
a także zakresu stosowania ich w celach niemedycznych zostały po-
dzielone na cztery podgrupy (I-N, II-N, III-N i IV-N). Wśród środ-
ków odurzających zaliczonych do grupy I-N znalazło się 108 sub-
stancji, w tym:
• pochodzące z grupy opioidów, m.in.: morfi na, heroina, tebaina, 

hydromorfon, hydrokodon, etrofi na, petydyna, metadon, a tak-
że koncentraty oraz wyciągi ze słomy makowej („makiwara”, 
„kompot”, mleczko makowe); 

• grupa środków pochodnych fentanylu, m.in. fentanyl, 
β-hydroksyfentanyl, β-hydroksyl-3-metylofentanyl, 3-metylo-
fentanyl, tiofentanyl, 3-metylotiofentanyl i p-fl uorofentanyl, 
a także kokaina i ekgonina oraz MPPP (analog strukturalny 
fencyklidyny). 
Z kolei w grupie II-N znalazło się 10 substancji, m.in.: kodeina, 

acetylodihydrokodeina, dihydrokodeina i norkodeina. Grupę III-N 
stanowią preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę 
i jej pochodne wymienione w grupie II-N, których ilości w jednej 
dawce nie przekraczają 50–100 mg. Natomiast w grupie IV-N znaj-
duje się m.in. ziele i żywica konopi.

Następnym wymagającym wyjaśnienia pojęciem jest substancja 
psychotropowa, którą w myśl ustawy jest każda substancja pocho-
dzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy 
układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych 
stanowiącym załącznik nr 3 do ustawy (art. 6 pkt 3). Natomiast 
o fakcie, czy dana substancja pochodzenia naturalnego czy też syn-
tetycznego stanowi środek odurzający lub psychotropowy, decydują 
następujące kryteria (które powinny być spełnione łącznie): 
• substancja ta musi oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy,
• musi być to substancja znajdująca się w załączniku do ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Podobnie jak środki odurzające, również substancje psychotro-

powe zostały podzielone na cztery grupy (I-P, II-P, III-P i IV-P). 
W grupie I-P znalazło się 28 substancji psychotropowych i należą 
do niej głównie tzw. narkotyki zmodyfi kowane pochodzące z amfe-
taminy i metamfetaminy (DOB, DOET, MDEA, MDMA, PMA, STP, 
MDA, TMA, 4-MTA), narkotyki zmodyfi kowane o działaniu amfe-
taminopodobnym oraz halucynogeny: lizergid i meskalina. Amfeta-
minę i metamfetaminę zaliczono do grupy II-P, w której z bardziej 
znanych substancji psychoaktywnych znalazły się również fency-
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klidyna, metakwalon i meklokwalon. Katyna, buprenorfi na i fl uni-
trazepam znalazły się w grupie III-P, a licząca 60 substancji grupa 
IV-P zawiera większość benzodiazepin i barbituranów. 

W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sformułowano także 
pojęcie środka zastępczego. Określono nim substancję znajdującą 
się w każdym stanie fi zycznym, będącą trucizną lub szkodliwym 
środkiem, używaną w zamian lub w tych samych celach niemedycz-
nych co środek odurzający lub substancja psychotropowa. W taki 
sposób sformułowane pojęcie środka psychotropowego obejmuje 
swym zakresem pojawiające się na rynku nowe rodzaje narkoty-
ków, które nie mieszczą się w wykazach stanowiących załączniki do 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku.

Ustawa objęła ponadto kontrolą prekursory – substancje pocho-
dzenia naturalnego lub syntetycznego, określone w wykazie prekur-
sorów stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, które można przetwo-
rzyć na środek odurzający lub substancję psychotropową lub też 
wykorzystać do wytwarzania narkotyków. W grupie prekursorów, 
czyli substancji wykorzystywanych do nielegalnej produkcji nar-
kotyków, w zależności od ich charakteru chemicznego i możliwości 
wykorzystania do wytwarzania środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub innych prekursorów, wyróżniono 3 podgrupy 
(I-R, II-R i III-R). 

Wśród innych terminów zdefi niowanych w ustawie należy wska-
zać na wspomniane wcześniej pojęcie osoby uzależnionej oraz oso-
by zagrożonej uzależnieniem W myśl ustawy uzależnioną jest oso-
ba, która w wyniku nadużywania środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w ce-
lach medycznych, znajduje się w stanie uzależnienia od tych środ-
ków lub substancji (art. 6 pkt 8). Natomiast zagrożona uzależnie-
niem jest osoba, w przypadku której zespół zjawisk psychicznych 
i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobień-
stwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, lub osoba sporadycznie używająca środków odu-
rzających lub substancji psychotropowych albo środków zastęp-
czych (art. 6).

W odniesieniu do przeprowadzonej analizy należy podkreślić, że 
występujące w ustawie defi nicje i pojęcia charakteryzują się płyn-
nością zakresów oraz brakiem ostrości podziałów i rozgraniczeń. 
Sytuacja taka świadczy przede wszystkim o złożoności zjawiska 
narkomanii, jego dużej dynamice oraz wieloczynnikowych uwarun-
kowaniach. Problemy defi nicyjne wynikają głównie z niestabilności 
zachowań związanych z zażywaniem środków odurzających i sub-
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stancji psychotropowych8, a także z odrębności semantycznych 
funkcjonujących w słownictwie środowisk zawodowych. 

Istotnym problemem jest także m.in. fakt, iż kryteria zaliczania 
określonych środków do kategorii narkotyków ulegają zmianom9, 
ponieważ szybko powiększa się zakres specyfi ków powodujących 
stan odurzenia. Wskazane jest więc dalsze uściślanie aparatu po-
jęciowego oraz tworzenie interdyscyplinarnej aparatury termi-
nologicznej, ponieważ umożliwia to pogłębioną i wieloaspektową 
diagnozę zjawiska narkomanii i tym samym wpływa dodatnio na 
skuteczność przedsięwzięć prewencyjnych i profi laktycznych. 

12.2. Przestępczość związana ze zjawiskiem 
   narkomanii jako problem prawny

Związek zachodzący pomiędzy przyjmowaniem środków odurza-
jących i ich produkcją oraz dystrybucją a zachowaniami przestęp-
czymi sprawia, że narkomania zaliczana jest do zjawisk krymino-
gennych. Można nawet powiedzieć, że zastosowanie w tym wzglę-
dzie środków prawa karnego jest swoistą formą reakcji na zjawisko 
narkomanii, które związane jest z różnymi formami przestępczo-
ści10. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że narkomania może 
nie tylko prowadzić do przestępstwa lub przestępstwu towarzyszyć, 
lecz także może utrwalać lub też przyspieszać jego popełnienie. Nie-
mniej należy zaznaczyć, iż wśród badaczy nie ma zgodności co do 
jednoznacznej akceptacji takiej tezy. Znany kryminolog B. Hołyst 
stoi na stanowisku, że na zależność pomiędzy narkomanią a zacho-
waniami agresywnymi i przestępczymi wskazują takie argumenty, 
jak: przestępstwa najczęściej popełniane przez narkomanów zwią-
zane niejednokrotnie ze stosowaniem przemocy (np. zdobywanie, 
posiadanie i przekazywanie narkotyków, rabunek, wymuszanie, 

8  Z. Siwik, Uwagi o niektórych metodologicznych problemach współcze-
snych badań tzw. Patologii społecznej, w: Problemy patologii społecznej, red. 
T. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 
74 i nast.

9  B. Szukalski, Narkotyki, Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii, War-
szawa 2005, s. 5.

10  B. Hołyst, Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Wyd. Polskie 
Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1993, s. 106; T.W. Hanausek, Wy-
brane problemy kryminalistyczne w walce ze zjawiskiem narkomanii, w: Zwal-
czanie narkomanii w Polsce i na świecie, red. J. Wąsik, M. Staniszek, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 191.
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kradzież z włamaniem) oraz akty agresji i przemocy wewnątrz śro-
dowiska narkomanów, skierowane na członków grupy, stanowiące 
w dużej mierze ciemną liczbę11. Zdaniem wymienionego badacza 
z metodologicznego punktu widzenia można wskazać na następują-
cy schemat korelacji powstających między narkomanią a przestęp-
czością12: 
 Zachodzi bezpośredni związek pomiędzy potrzebą zdobycia nar-

kotyku a jego kradzieżą, fałszowaniem recept, szantażowaniem, 
zmuszaniem osób trzecich pod groźbą przemocy fi zycznej do wy-
dania lub zdobycia pożądanego środka. Natomiast w przypadku 
osoby samowolnie produkującej lub dystrybuującej środki odu-
rzające, związek ten wynika z faktu, że na dany narkotyk istnieje 
duża podaż, ponieważ jest on pożądanym i bardzo atrakcyjnym 
towarem zbytu. Funkcjonuje w tym przypadku prawo popytu 
i podaży, a bezpośrednią przyczynę popełnienia przestępstwa 
stanowi fakt występowania narkomanii jako zjawiska uznanego 
za społecznie pejoratywne i wobec tego profi laktycznie niwelo-
wanego w wyniku reglamentacji substancji toksycznych.
 Narkotyk powoduje wzmocnienie motywacji do działania prze-

stępczego. Przykładem może być sytuacja w której osoba, posia-
dająca już motywację do popełnienia czynu zabronionego pra-
wem, zażywa określony środek odurzający w celu pobudzenia 
się do przestępczego działania (np. rozluźnienia i rozproszenia 
obaw, nadania swojemu działaniu odpowiedniej motoryki). W ta-
kim przypadku mamy do czynienia z pełną świadomością osoby 
zażywającej dany środek, co do jego działania i skutków, jakie 
ma wywołać. 
 Trzeci istniejący rodzaj związku narkomanii z popełnieniem 

przestępstwa dotyczy wspomagającej roli narkotyku w dzia-
łaniu przestępczym. Przykładem mogą być czyny, które czło-
wiek, będący pod działaniem substancji odurzającej, popełnia 
świadomie bądź nieświadomie. Są to najczęściej czynne napa-
ści, zabójstwa, gwałty, naruszanie porządku publicznego, powo-
dowanie wypadków komunikacyjnych itp. W poszczególnych 
przypadkach reakcje są zróżnicowane w zależności od rodzaju 
przyjętego narkotyku (występuje też zależność między ilością 
zażytego środka a rodzajem reakcji oraz osobniczą odpornością 

11  Zdobywanie narkotyków i pieniędzy często odbywa się w drodze prze-
mocy. Na porządku dziennym są napady rabunkowe na ulicach oraz kradzieże 
w sklepach. W środowisku narkomanów nie są także rzadkością wzajemne wy-
muszenia i groźby.

12  B. Hołyst, Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, s. 104–105. 
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organizmu a reakcją na zażyty środek). Bardzo dużą nośność 
kryminogenną i wiktymogenną mają wyzwalające się reakcje 
psychomotoryczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy do czy-
nienia z tzw. grupowym zażywaniem narkotyków. Omawiając ten 
rodzaj związku narkomanii z przestępczością, należy podkreślić, 
że człowiek pozbawiony właściwie funkcjonującego aparatu 
regulacji zachowań łatwo może zostać sprawcą bądź też ofi arą 
przestępstwa. Sytuacja ta dotyczy w zasadzie wszystkich rodza-
jów czynów przestępczych, których dokonanie nie jest uwarun-
kowane długimi przygotowaniami. Narkotyki działają bowiem 
przez określony czas, po upływie którego następuje zazwyczaj 
spadek aktywności, a nawet depresja. 
Literatura przedmiotu poświęca dużo uwagi różnego rodzaju 

narkotykom, tzw. potencjalnym „wyzwalaczom agresji”13. Badania 
w zakresie tej problematyki natrafi ają jednak na wiele trudności, co 
związane jest ze złożonością i zmiennością oddziaływania poszcze-
gólnych narkotyków na zachowanie człowieka. Należy również 
uwzględnić fakt, iż występują różne rodzaje narkotyków oraz dawki 
i „kombinacje” ich zażywania. Nie bez znaczenia są również oko-
liczności i kontekst sytuacyjny, w jakim dochodzi do ich zażywania. 
Istotną rolę odgrywają także cechy osobowości, mające wpływ na 
zmienne oddziaływanie danego środka. 

Niezależnie jednak od trudności występujących w badaniach do-
tyczących związku pomiędzy narkomanią a agresją, wskazać może-
my na typowe sytuacje stymulujące zjawisko przemocy. Zaznaczyć 
należy, że agresywnym zachowaniom sprzyjają stany intoksykacji, 
które prowadzą do zaburzeń świadomości (np. rausz, delirium), 
a także sytuacje tzw. wymuszonej abstynencji narkotycznej. Ponad-
to nieobliczalne zachowanie agresywne w przypadku narkomanii 
wyzwalać może często występujący syndrom chorobowy, jakim jest 
mania prześladowcza14. 

W odniesieniu do przedstawionych powiązań zachodzących po-
między narkomanią a przestępczością i agresją możemy wyodręb-
nić trzy zasadnicze grup przestępstw, włącznie z wykroczeniami15: 
 Grupa przestępstw, do popełnienia których związek ze środ-

kiem odurzającym jest konieczny ze względu na tzw. byt prze-
stępstwa. Należą do niej: a) przestępstwa określone w ustawie 
z 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 40–50 u.p.n.); 
b) przestępstwa przewidziane w art. 173, 174, 177 kk, dokona-

13  A. Kreuzer, Jugend – Drogen – Kriminalität, Neuwied, Darmstadt 1987, s. 79.
14  B. Hołyst, Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, s. 106.
15  A. Muszyńska, Narkomani sprawcy czynów karalnych, s. 145–148.
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ne pod wpływem działania środka odurzającego (art. 178 kk) 
oraz przestępstwa określone w art. 179 i 180 kk. W wypadkach 
przewidzianych w art. 178 kk ustawodawca uznał działanie pod 
wpływem środka odurzającego jako podstawę do nadzwyczajne-
go zaostrzenia kary i włączył tę okoliczność do ustawowych zna-
mion czynu zabronionego; c) wykroczenia przewidziane w art. 
86 § 2 kw, art. 87 § 1 i 2 kw, wykroczenia przewidziane w art. 
51–52 u.p.n.;
 Przestępstwa tzw. instrumentalne, bezpośrednio prowadzące do 

zdobycia środków odurzających, np. kradzież środków odurzają-
cych (art. 278 kk), kradzież z włamaniem (art. 279 kk), czy też 
pośrednio prowadzące do zdobycia, np. przestępstwa przeciwko 
mieniu czy wiarygodności dokumentów; 
 Rodzaj przestępstw stanowiących następstwo zażywania środ-

ków odurzających i substancji psychotropowych, np. art. 190 § 1 
kk, art. 279 kk, art. 280 § 1 kk, do których zaliczyć można czyny 
przestępcze o różnym charakterze. 
Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje na złożoność proble-

mu przestępczości związanej z narkotykami. Fakt ten szerzej anali-
zuje M. Jędrzejko wskazując, że narkotyki wpływają sprawczo nie 
tylko na szereg przestępstw, lecz także mają związek z powstawa-
niem wielu innych zjawisk patologicznych16. 

W kontekście zasygnalizowanego problemu należy zaznaczyć, iż 
konieczne jest podejmowanie bardziej pogłębionych interdyscypli-
narnych badań w celu zarówno doskonalenia modeli postępowania 
z narkomanami-sprawcami przestępstw, jak i wypracowania odpo-
wiedniej profi laktyki w zakresie zapobiegania zjawisku narkomanii.

12.3. Problem odpowiedzialności karanej sprawców      
         przestępstw (uzależnionych od narkotyków) 
         w świetle obowiązującego prawa 

Przeobrażenie się narkomanii w problem społeczny doprowadzi-
ło do uruchomienia prawnych środków kontroli społecznej i odpo-
wiedzialności karnej osób posiadających lub produkujących i dys-
trybuujących narkotyki. W konsekwencji reakcja prawa karnego 
na zjawisko narkomanii znalazła wyraz w tworzeniu odrębnych 
przepisów z zakresu tej problematyki. Przyjęcie stanowiska wska-

16  M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Wyd. Wyższa 
Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Warszawa–Pułtusk 2005, s. 293.
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zującego na kryminogenność zjawiska narkomanii pozwoliło na wy-
różnienie dwóch zasadniczych problemów pozostających w sferze 
zainteresowania prawa karnego: 
• przestępczości związanej z produkcją, przemytem i handlem 
środkami odurzającymi; 

• odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w związku z uza-
leżnieniem się sprawców od środków odurzających17.
W pierwszym przypadku potrzeba ingerencji prawa karnego wy-

daje się niepodważalna i jest wprost niezbędna. Należy bowiem za-
znaczyć, że środki prawnokarne odgrywają ważną rolę, zwłaszcza 
w zakresie ograniczenia podaży narkotyków, a kontrowersje budzić 
może jedynie stosowana skala represyjności w tym względzie.

Natomiast o wiele bardziej skomplikowany i budzący najwięcej 
kontrowersji jest drugi z wymienionych problemów, a mianowicie 
odpowiedzialność związana z popełnianiem przestępstw przez oso-
by uzależnione od narkotyków, czyli mówiąc inaczej, prawny model 
postępowania wobec narkomanów.

W Polsce kwestię kontroli społecznej środków odurzających 
i substancji psychoaktywnych reguluje wspomniana w pierwszej 
części niniejszego opracowania ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 
roku, która weszła w życie w październiku 1997 roku, z noweliza-
cjami wprowadzonymi w latach 1998 i 2000. W najnowszej noweli-
zacji ustawy z 26 października 2000 roku uchylony został artykuł, 
zgodnie z którym nie podlegała karze ta osoba, która w nieznacznej 
ilości posiadała na własny użytek środki odurzające lub substan-
cje psychotropowe. Nowelizacja ta spowodowała swoistą prohibicję 
narkotykową, ponieważ obecnie każda forma posiadania narkoty-
ków oraz ich dystrybucji stanowi przestępstwo. 

Ustawa przewiduje następujące kary: za posiadanie i przerabia-
nie prekursorów – do 2 lat pozbawienia wolności, za nielegalną pro-
dukcję narkotyków – do 5 lat, za posiadanie większych ilości środ-
ków odurzających – do 5 lat. Handel narkotykami (wprowadzenie 
narkotyków do obrotu), jest zagrożony karą 10 lat pozbawienia wol-
ności, a eksport i import narkotyków – grzywną oraz karą do 5 lat. 
W konsekwencji popełnianie tego rodzaju przestępstw, także przez 
osobę uzależnioną, powoduje ,,włączenie” jej w zakres oddziaływa-
nia prawa karnego, którego zasadniczym instrumentem jest kara. 
Pierwszoplanowa rola wśród sankcji karnych przewidzianych dla 
przestępstw związanych z narkomanią przypada karze pozbawienia 
wolności18. Kara ta przewidziana jest także we wszystkich sank-

17  A. Muszyńska, Narkomanii sprawcy czynów karalnych, s. 59.
18  A. Gaberle, M. Ostrowska, Kara pozbawienia wolności a zapobieganie 
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cjach dotyczących przestępstw określonych w aktualnie obowiązu-
jącej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i stanowi jednocześnie 
jedyny środek reakcji prawnej (tj. w 9 sankcjach). 

Analizując podjęty problem, autor uważa, iż powinniśmy zastano-
wić się nad prewencyjnymi możliwościami kary w przypadku osób 
uzależnionych od środków odurzających. Ogólnoprewencyjne oddzia-
ływanie nie może się bowiem sprowadzać do zastraszania potencjal-
nych sprawców przestępstw. Przeciwnie – w myśl propagowanej teorii 
pozytywnej prewencji ogólnej kara powinna służyć zarówno kształto-
waniu, jak i utwierdzaniu prawidłowych postaw wobec prawa19.

Nie można także zapominać, iż podłożem czynów przestępczych 
w przypadku narkomanii jest istnienie faktu uzależnienia od nar-
kotyków, co sprawia, że prawo karne koncentruje się na osobach, 
których procesy wolicjonalne w wyniku nadużywania narkotyków 
uległy znacznemu zaburzeniu20. Dlatego ewentualne oczekiwanie, 
iż osobę uzależnioną od narkotyków można nakłonić do rezygna-
cji z działań, które są zabronione w świetle prawa, jedynie poprzez 
skazywanie na surowe sankcje karne, uznać należy za niewystar-
czające, a nawet złudne. Posługiwanie się wyłącznie karą wobec 
osób uzależnionych od narkotyków jako środkiem generalnopre-
wencyjnym nie jest w tym przypadku wystarczająco uzasadnione. 
Niemniej zwolennicy stosowania prewencji generalnej stoją na sta-
nowisku, iż głównym celem kary nie jest w tej sytuacji oddziaływa-
nie na te osoby, które zostały już uwikłane w uzależnienie, lecz za-
pobieganie ,,rekrutacji” nowych potencjalnych konsumentów21. Nie 
można jednak pominąć faktu, że w konsekwencji sytuacja taka po-
woduje swoiste ,,poświęcenie” osób uzależnionych, a nawet wręcz 
wykorzystanie ich jako tzw. odstraszającego przykładu. 

Uwzględniając dotychczasowe rozważania, autor stoi na stano-
wisku, że kara kryminalna orzekana wobec osoby uzależnionej nie 
może stanowić jedynie formy represji, lecz musi być postrzega-
na jako środek mający umożliwić narkomanowi ,,uwolnienie się” 
z uzależnienia i tym samym pomóc mu uniknąć popełniania prze-
stępstw w przyszłości. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że osiągnięcie tego postulatu 
jest możliwe nie tyle poprzez odstraszanie sprawcy-narkomana od 

narkomanii, „Palestra” 1986, z. 5–6, s. 66.
19  T. Kaczmarek, O pozytywnej prewencji ogólnej w ujęciu projektu kodek-

su karnego z 1994 r., „Palestra” 1995, z. 3–4, s. 63–72.
20  A. Gaberle, M. Ostrowska, Kara pozbawienia wolności, s. 69.
21  K. Krajewski, Prawo karne wobec środków odurzających i psychotropo-

wych w świetle regulacji międzynarodowych, „PiP” 1997, z. 1, s. 60.
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popełnienia przestępstwa za pomocą kary pozbawienia wolności, 
lecz przede wszystkim w wyniku ukierunkowania tej kary na reso-
cjalizację, a zwłaszcza terapię22. Niemniej warto pamiętać, że na-
wet w tym przypadku kara jest wątpliwym środkiem, jeżeli chodzi 
o trwałą przemianę narkomana-sprawcy przestępstwa. W sytuacji 
osób skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności powsta-
je bowiem problem: czy warunki zakładu karnego i ich wpływ na 
skazanego można pogodzić ze skutecznymi działaniami leczniczo-
rehabilitacyjnymi? 

Przedstawione rozważania nie mogą jednak prowadzić do kon-
kluzji stwierdzającej, że orzekanie kary pozbawienia wolności 
wobec osób uzależnionych nie stwarza żadnych szans na osiąga-
nie jakichkolwiek pozytywnych efektów prewencyjnych. Wycią-
gnięcie takiego wniosku prowadziłoby bowiem do sformułowania 
tezy o niecelowości karania narkomanów-sprawców przestępstw 
i rezygnacji ze stosowania prawa karnego w stosunku do tej ka-
tegorii sprawców. Jednocześnie byłoby to swoiste przyzwolenie 
na zachowania uznawane za przestępcze, mogące prowadzić do 
niekontrolowanego wzrostu zażywania narkotyków i tym samym 
zwiększenia liczby osób uzależnionych i zagrożonych uzależnie-
niem. 

12.4. Leczenie osób uzależnionych od narkotyków 
   w kontekście uwarunkowań prawnych

Przeprowadzona dotychczas analiza upoważnia do przejęcia tezy 
wskazującej, że możliwości prewencyjne oddziaływania prawa kar-
nego wobec narkomanów-sprawców przestępstw są w dużym stop-
niu ograniczone specyfi ką związaną z uzależnieniem od narkotyków. 
Przyjęcie takiego stanowiska prowadzi do sformułowania postulatu 
o konieczności niwelowania sankcji karnych na rzecz motywowania 
narkomanów do podjęcia dobrowolnej decyzji o rozpoczęciu lecze-
nia i terapii. 

System prawa karnego w Polsce stwarza możliwości leczenia od-
wykowego skazanych narkomanów w następujących ramach: 
• leczniczych środków zabezpieczających; 
• środków związanych z poddaniem próbie. 

W katalogu wymienionych środków, obok kary pozbawienia 
wolności, istotne znaczenia odgrywa środek leczniczy (przewidzia-

22  L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 179.
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ny przepisem art. 56 u.p.n.) orzekany w stosunku do narkomanów 
w pełni odpowiedzialnych karnie. Zgodnie z treścią wymienione-
go przepisu: w razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwa 
pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub 
psychotropowych na karę pozbawienia wolności, której wykona-
nie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do pod-
dania się leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji w odpowiednim 
zakładzie opieki zdrowotnej lub zakładzie prowadzonym przez 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 323, i oddaje go pod nadzór 
– wyznaczonej osoby, instytucji  lub stowarzyszenia (art. 56 ust. 1 
u.p.n.). 

Przytoczony przepis mówi, że leczenie może odbywać się zarów-
no w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej, jak i w zakładzie 
prowadzonym przez inne wskazane podmioty, tj.: stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje społeczne itp. Skazany zostaje więc oddany 
przez sąd pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzysze-
nia. Na wniosek organu sprawującego nadzór oraz zakładu prowa-
dzącego leczenie, rehabilitację lub readaptację, sąd może zarządzić 
wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany 
w okresie próby uchyla się spod nałożonego na niego obowiązku 
albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu, do 
którego został skierowany (art. 56 ust. 2 u.p.n.).

Przedstawione unormowania budzą jednak szereg krytycznych 
uwag, dotyczących głównie problemu stosowania przymusu lecze-
nia. Pominięto w nich bowiem ważne zagadnienie, jakim jest stosu-
nek osoby uzależnionej do leczenia, a także kwestię motywowania 
narkomana-sprawcy przestępstwa do poddania się zabiegom tera-
peutycznym przez stworzenie mu następującej alternatywy: „le-
czenie albo więzienie”24. Ponadto wątpliwości budzi obligatoryjny 
charakter leczenia i rehabilitacji obok warunkowego zawieszenia 
wykonania kary pozbawienia wolności, gdyż rozwiązanie takie nie 
daje sądowi decydującemu się na zastosowanie tego środka swo-
body wyboru. Inne uwagi dotyczą przymusu leczenia, który dodat-
kowo wzmacniany jest poprzez upoważnienie sądu do zarządzenia 
warunkowo zawieszonej kary, zarówno w przypadku uchylenia się 

23  W myśl przepisu art. 3 ust. 3 u.p.n. w realizacji zadań z zakresu prze-
ciwdziałania narkomanii mogą uczestniczyć w szczególności stowarzyszenia, 
organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe, medycz-
ne, samorządy zawodowe, rodziny osób uzależnionych oraz grupy samopomocy 
osób uzależnionych i ich rodzin.

24  A. Gaberle, M. Ostrowska, Prawo karne wobec narkomanów, Wyd. RPEiS, 
Warszawa 1985, s. 125.
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od obowiązku leczenia, jak i w razie rażącego naruszenia regulami-
nu zakładu leczniczego25. 

Wśród krytyków pojawiają się także zarzuty wykazujące, że nar-
koman-sprawca przestępstwa, w stosunku do którego sąd zastoso-
wał warunkowe zawieszenie, czyli środek nieizolacyjny, z równo-
czesnym internowaniem w leczniczym zakładzie zamkniętym, jest 
w zasadzie pozbawiony wolności. Fakt ten może więc być przez nie-
go postrzegany jako niesprawiedliwe zaostrzenie represji karnych. 
Sytuacja taka może z kolei wywierać negatywny wpływ na motywa-
cję do leczenia oraz kumulować dolegliwości przekraczające sto-
pień zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. W konsekwencji 
prowadzi to do sprzeczności z fundamentalną dyrektywą wymiaru 
kary – sprawiedliwą odpłatą (w myśl kodeksu karnego mającą sta-
nowić nieprzekraczalny pułap surowości reakcji penalnej)26. 

Wątpliwości odnoszą się także do zasadności rozszerzenia kręgu 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia leczenia, rehabilitacji 
lub resocjalizacji skazanych, którzy zostali zobowiązani do podda-
nia się takiemu obowiązkowi. Należy bowiem podkreślić, iż intencja 
ustawodawcy, zmierzająca do stworzenia lepszych warunków zabez-
pieczenia wykonania tego obligatoryjnie nakładanego obowiązku, 
natrafi a w tym przypadku na przeszkodę w postaci przyjmowania 
– przez większość ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych – zasady 
dobrowolnego podejmowania leczenia27.

Podobnie jak wielu innych autorów, autor niniejszego opracowa-
nia stoi na stanowisku, że główna przyczyna przestępstw popełnia-
nych przez narkomanów związana jest z ich uzależnieniem, dlatego 
jej wyeliminowanie może nastąpić przede wszystkim w wyniku re-
habilitacji i leczenia. Należy jednak zaznaczyć, iż z uwagi na popeł-
nianie przestępstw osoby te podlegają odpowiedzialności karnej. 
Pojawia się więc dylemat dotyczący kwestii stosowania represji 
w przypadku osoby uzależnionej od narkotyków, wymagającej le-
czenia28.

Autor uważa, że przede wszystkim wskazane jest stworzenie 
możliwości skierowania narkomana-sprawcy przestępstwa na le-
czenie w celu wyeliminowania uzależnienia, będącego w tym przy-

25  E. Bieńkowska, J. Skupiński, Problemy prawnej regulacji przeciwdzia-
łania narkomanii w Polsce, „Studia Prawnicze” 1989, z. 1, s. 115.

26  J. Szumski, Problemy karania i leczenia uzależnionych sprawców prze-
stępstw w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” 1998, nr 18, s. 55.

27  A. Muszyńska, Narkomani, sprawcy czynów karalnych, 80.
28  Tamże, 81.
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padku czynnikiem kryminogennym, a dopiero potem rozważenie 
konieczności zastosowania działań represyjnych w formie zarzą-
dzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Na podstawie analizy polskich rozwiązań prawnych stosownych 
wobec osób uzależnionych od narkotyków, będących sprawcami 
przestępstw, można stwierdzić, że przyjęte regulacje sprowadzają 
się głównie do możliwości zastosowania przymusu leczenia, które 
jest zarządzane obligatoryjnie w sytuacji warunkowego skazania 
lub też przymusowego leczenia stosowanego fakultatywnie przed 
wykonaniem kary pozbawienia wolności. Autor uważa, że fakt ten 
stanowi podstawę do podejmowania takich działań, które w spo-
sób zasadniczy zracjonalizują postępowanie wobec narkomanów, 
zwłaszcza w zakresie modyfi kacji przepisów dotyczących leczenia 
odwykowego. Głównie trzeba spowodować, żeby czas odbywania 
kary pozbawienia wolności był dla skazanego narkomana przede 
wszystkim czynnikiem motywującym do zaakceptowania i roz-
poczęcia leczenia (a chodzi głównie o to, żeby decyzja o podjęciu 
terapii w maksymalnym stopniu zależna była od samego narko-
mana-sprawcy przestępstwa). Nie można bowiem zapominać, że 
oddziaływania mogą przynosić efekty przede wszystkim w wyniku 
wyrażenia dobrowolnej zgody na jej podjęcie.

12.5. Rozwiązania prawne dotyczące postępowania 
         z nieletnimi narkomanami – sprawcami 
         przestępstw

Zjawisko narkomanii rozprzestrzenia się głównie wśród osób 
młodych, a zwłaszcza nieletnich, które ze względu na swój specy-
fi czny okres rozwoju wymagają odrębnego traktowania. Nieukształ-
towana jeszcze w pełni osobowość nieletniego charakteryzuje się 
mniejszym poziomem integracji czynności umysłowych, uboższym 
zasobem doświadczeń życiowych, mniejszą autonomizacją proce-
sów poznawczych (co dotyczy zarówno opisywania i wartościowa-
nia obrazu świata, jak i własnej osoby). Niedojrzałość psychiczna 
w przypadku nieletnich pozostaje w ścisłym związku z odmienno-
ścią w zakresie pełnienia ról społecznych i innym niż osoba dorosła 
charakterem funkcjonowania. 

W związku z powyższym przyjęcie odpowiednich regulacji 
prawnych odnoszących się do nieletnich narkomanów jest szcze-
gólnie trudne i implikuje potrzebę wypracowania odmiennego mo-
delu postępowania. Uwzględnić należy różnice rozwojowe w sfe-
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rze fi zycznej i umysłowej, a także emocjonalnej oraz społecznej 
osoby nieletniej. Znajduje to odzwierciedlenie w rozwiązaniach 
prawnych, dotyczących postępowania z nieletnimi, popełniają-
cymi czyny karalne lub wykazującymi przejawy demoralizacji, 
a zwłaszcza w zróżnicowanym traktowaniu nieletnich i dorosłych 
w ramach prawa29.

Zasygnalizowana swoistość cech osobowości nieletniego impli-
kuje konieczność wypracowania na gruncie prawa karnego kon-
cepcji odmiennego sposobu postępowania z nimi niż z osobami 
dorosłymi. Postępowanie z nieletnimi musi być przede wszystkim 
zorientowane na osiąganie celów wychowawczych i resocjaliza-
cyjnych. Optymizmem napawa więc fakt, że koncepcje dotyczące 
postępowania z osobami nieletnimi ulegają ewolucji, przejawiają-
cej się w przechodzeniu od represji do ochrony i opieki. W efekcie 
wychowanie oraz ochrona przed demoralizacją i przestępczością 
stają się podstawowymi i dominującymi założeniami tzw. prawa 
nieletnich30. Ponadto należy zaznaczyć, że takie podejście w stosun-
ku do nieletnich uzależnionych od narkotyków ma na celu uniknię-
cie wczesnej stygmatyzacji społecznej młodych osób uwikłanych 
w problem narkomanii.

Obserwowane trendy wychowawcze w zakresie regulacji praw-
nych w tym względzie są odbiciem współczesnych tendencji ogól-
noświatowych, w których akcentowane jest profi laktyczno-wy-
chowawcze oddziaływanie, czyli przede wszystkim reedukacja 
i udzielanie nieletniemu pomocy w jego readaptacji społecznej. We 
współczesnych tzw. postępowych ustawodawstwach dąży się głów-
nie do rozszerzenia pojęcia nieletniego na dziecko niedostosowane 
społecznie i dziecko zagrożone. Zaobserwować można jednocześnie 
tendencje do odchodzenia od pojęcia ,,dziecka winnego” na rzecz 
koncepcji ,,dziecka w niebezpieczeństwie”. Jest to podyktowane 
troską o ochronę nieletniego w sytuacji, kiedy jego zdrowie, bezpie-
czeństwo lub moralność są zagrożone bądź też warunki, w jakich 
przebiega proces wychowania, świadczą o dysfunkcjach wycho-
wawczych osób sprawujących nad nim opiekę31.

29  T. Kaczmarek, Psychosocjologiczne i ustawowe kryteria odróżnienia nie-
letnich od dorosłych w polskim prawie karnym, „Nowe Prawo” 1990, nr 1–3.

30  B. Kowalska-Ehrlich, Zasady postępowania z nieletnimi i młodociany-
mi, w: Podstawy prawne resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, red. A. 
Krakowski, Warszawa 1983, s. 273; A. Grześkowiak, Postępowanie w sprawach 
nieletnich (polskie prawo nieletnich), Wyd. UMK, Toruń 1986, s. 7 i nast.

31  A. Grześkowiak, Postępowanie w sprawach nieletnich, s. 160–161; Z. 
Sienkiewicz, System sądowych środków wobec nieletnich w polskim prawie, 
Wrocław 1986, s. 81–83.
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W funkcjonujących obecnie systemach prawnych w zakresie po-
stępowania z nieletnimi występują najczęściej elementy różnych 
modeli, a zwłaszcza: retrybutywny (jurydyczny), wychowawczy 
(resocjalizacyjny, opiekuńczy)32. Natomiast trudno wskazać wycho-
wawczo-resocjalizacyjny model traktowania nieletnich, który był-
by wyłącznie zorientowany na uwzględnienie potrzeb psychicznych 
i społecznych nieletniego, jego warunków rodzinnych oraz środowi-
skowych i jednocześnie nie uwzględniał popełnionego czynu. Kon-
cepcja takiego modelu jest krytykowana przez wielu badaczy, którzy 
w swych uwagach wskazują głównie na zjawisko akceleracji, czyli 
szybszego dojrzewania dzieci i młodzieży w kolejnych pokoleniach, 
a także na wzrost samodzielności młodzieży, i traktują te fakty jako 
przyczynę konieczności zwiększenia wymagań w zakresie odpowie-
dzialności za podejmowane działania młodego pokolenia.

Należy również zaznaczyć, że współwystępowanie odmiennych 
orientacji i koncepcji w podejściu do problematyki prawnej nielet-
nich sprawiło, iż w ostatnich latach podejmowane są próby łączenia 
elementów modelu wychowawczo-opiekuńczego z modelem spra-
wiedliwości naprawczej, który ukierunkowany jest na kompenso-
wanie zarówno szkody, jak i krzywdy wyrządzonej w wyniku prze-
stępstwa.

Prowadząc rozważania dotyczące nieletnich narkomanów naru-
szających normy prawne, nie możemy abstrahować od rozwiązań 
polskiego modelu postępowania z nieletnimi, a zwłaszcza jego tzw. 
fundamentalnych zasad. Założenia przyjęte w tym modelu ukierun-
kowane zostały głównie na wychowanie i profi laktykę. Natomiast 
uwidacznia się w nim odejście od modelu karnistycznego. Znajduje 
to wyraz zarówno w rozszerzeniu granic nieletniości, jak i wpro-
wadzeniu pojęcia demoralizacji, będącej podstawą nie tylko wcze-
snej ingerencji sądu rodzinnego, lecz także rozbudowania katalo-
gu środków wychowawczych, ograniczenia środków poprawczych 
i karnych. Przyjęty model oparty został na założeniu, że z interwen-
cją nie należy czekać, aż nieletni popełni czyn karalny i stanie się 
,,nieletnim przestępcą”, lecz niezbędna jest reakcja nawet w przy-
padku pierwszych symptomów demoralizacji. Wtedy już bowiem 
negatywne zachowania, a zwłaszcza naruszanie zasad współżycia 
społecznego, wymagają bowiem niezwłocznych oddziaływań wy-
chowawczych.

Najistotniejsze cechy przyjętego w Polsce modelu postępowania 
z nieletnimi narkomanami to: 

32  T. Karczmarek, Psychosocjologiczne i ustawowe kryteria odróżnienia 
nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym, s. 22.
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• różnorodność przewidzianych środków; 
• możliwość swobodnego dokonywania wyboru lub łącznego ich 

stosowania;
• podporządkowanie postępowania dominującej dyrektywie kie-

rowania się dobrem nieletniego; 
• dążenie do osiągnięcia wychowawczego celu; 
• dostosowanie metod oddziaływania do indywidualnych potrzeb 

konkretnego nieletniego.
Ustawodawcy duże znaczenie przywiązują także do zdrowia psy-

chicznego i fi zycznego nieletniego. Znalazło to wyraz w przepisach 
stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania w przypadku 
stwierdzenia używania przez nieletniego środków odurzających. Do-
tyczy to zarówno nieletnich zagrożonych uzależnieniem, jak i nielet-
nich uzależnionych. Nie oznacza to jednak, że postępowanie wobec 
każdej z tych kategorii sprawców przebiega w jednakowy sposób, 
lecz jest zindywidualizowane w zależności od uwarunkowań. 

Na gruncie profi laktyczno-wychowawczego modelu nieletni, któ-
rzy z powodu używania środków odurzających wykazują przejawy 
demoralizacji, objęci są ochroną oraz pomocą w postaci leczenia. 
Natomiast każda osoba dorosła, która stwierdzi, że zachodzą oko-
liczności świadczące o demoralizacji nieletniego (w szczególno-
ści dotyczy to używania alkoholu lub środków odurzających), ma 
społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, a przede wszystkim 
zawiadomienia o zaistniałym fakcie: rodziców lub opiekunów nie-
letniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub też innego właściwego 
organu (art. § 1 u.p.s.n.)33. 

Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od faktu, że używanie 
środków odurzających nie jest jednoznaczne z naruszeniem normy 
prawnej, to jednak formy ich zdobywania oraz posiadanie są już 
czynami karalnymi. Ponadto sam fakt, iż nieletni jest narkomanem 
(albo też osobą zagrożoną narkomanią), staje się podstawą do wsz-
częcia postępowania wyjaśniającego (art. 21 w zw. z art. 2 u.p.s.n.), 
a następnie rozważenia zasadności rozpoznania sprawy w postępo-
waniu opiekuńczo-wychowawczym. Głównym założeniem podejmo-
wanych w tym zakresie działań jest przeciwdziałanie demoralizacji 
nieletniego w wyniku zastosowania środków, wśród których szcze-
gólne znaczenie mają środki wychowawcze (środki opiekuńczo-wy-
chowawcze i środki leczniczo-wychowawcze).
Środki, które znajdują zastosowanie w przypadku nieletnich nar-

komanów, to: 

33  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 ze zm.).
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• zobowiązanie do zaniechania używania środka w celu wprowa-
dzenia się w stan odurzenia (art. 6 pkt 2 u.p.s.n.); 

• inne środki, które zostały zastrzeżone w ustawie do właściwo-
ści sądu rodzinnego, w szczególności środki lecznicze, takie jak 
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub innym zakładzie 
leczniczym, środki zapewniające opiekę wychowawczą, np. dom 
pomocy społecznej, odpowiednia placówka społeczno-wycho-
wawcza, środki, o których mowa w art. 74 § 2 i 23 u.p.s.n.), tj. 
umieszczenie w schronisku dla nieletnich, oraz odpowiedniej 
placówce oświatowo-wychowawczej (art. 6 pkt 11 u.p.s.n.); 

• środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, np. 
zobowiązanie do podjęcia leczenia środowiskowego, skiero-
wanie do placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi 
(bursy szkolne, świetlice i kluby środowiskowe, ogniska wycho-
wawcze), o czym mowa w art. 109 § 2 pkt 4 kro (art. 6 pkt 11 
u.p.s.n.).
W przypadku ustalenia, że nieletni narkoman popełnił czyn ka-

ralny, istnieje podstawa nie tylko do zastosowania środków lecz-
niczo-wychowawczych (art. 12 u.p.s.n), lecz także, jeżeli zostaną 
spełnione ustawowe przesłanki (art. 10 u.p.s.n), do umieszczenia 
osoby nieletniej w zakładzie poprawczym. Nie jest jednak możliwe 
łączenie wymienionych środków z uwagi na ich wykluczający się 
charakter. Trzeba jednocześnie podkreślić, że warunkiem zastoso-
wania zakładu poprawczego wobec nieletniego narkomana jest po-
pełnienie przez niego czynu karalnego zabronionego przez ustawę 
jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wystąpić muszą tak-
że inne elementy natury przedmiotowej, tj. okoliczności i charakter 
czynu oraz wysoki stopień demoralizacji nieletniego34. Przy wybo-
rze środka poprawczego duże znaczenie odgrywają zwłaszcza dwie 
wymienione przesłanki: 
 bezskuteczność stosowanych wcześniej środków wychowaw-

czych;
 brak rokowań w zakresie resocjalizacji sprawcy przy zastosowa-

niu środków wychowawczych.
Należy jednak zaznaczyć, że nawet realizacja wszystkich ustawo-

wych przesłanek (określonych w art. 10 u.p.s.n), wprawdzie może, 
lecz nie musi skutkować umieszczeniem w zakładzie poprawczym. 
Wynika to z faktu, że orzeczenie środka poprawczego ma charak-
ter fakultatywny i jest uzależnione od stanowiska sądu rodzinnego, 
który na podstawie art. 3 u.p.s.n uwzględnia przede wszystkim fakt: 

34  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, red. A. Kur-
kowski, Warszawa 1984, s. 16–18.
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czy zastosowanie zakładu poprawczego będzie służyło dobru nie-
letniego, a także potrzebom wychowawczym i interesowi społecz-
nemu. 

Nieletnich narkomanów kieruje się do odrębnych resocjalizacyj-
no-terapeutycznych zakładów poprawczych, w których poddawani 
są leczeniu, rehabilitacji oraz resocjalizacji, poza przypadkami, 
w których wymagana jest detoksykacja oraz leczenie szpitalne lub 
substytucyjne. W zakładach poprawczych nieletni mają zapewnioną 
odpowiednią do ich indywidualnych potrzeb pomoc i opiekę m.in. 
w formie nauki szkolnej, leczenia. Celem podejmowanych działań 
jest osiągnięcie przez nich stałej abstynencji oraz kształtowanie 
prospołecznych postaw35. 

Ponadto ustawodawca przewidział w postępowaniu wobec nie-
letnich narkomanów środki stosowane względem rodziców i opie-
kunów. Ingerencja w sferę władzy rodzicielskiej może dotyczyć 
zobowiązania do poprawy warunków wychowawczych, bytowych 
lub też zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze 
szkołą, poradnią wychowawczo-zawodową, zakładem pracy zatrud-
niającym nieletniego lub też zakładem leczniczym (art. 7 § 1 pkt 1 
u.p.s.n). 

Ustawodawca, mając na względzie odpowiedzialność rodziców 
za wychowanie dzieci, określił środki posiadające charakter tym-
czasowy: 1) zobowiązanie do pomocy nieletniemu w wykonywaniu 
nałożonego na niego obowiązku określonego postępowania, w tym 
w szczególności poprzez pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego; 
2) zobowiązanie do pomocy w umieszczeniu nieletniego w szpitalu 
psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym; 
3) zobowiązanie do pomocy nieletniemu w leczeniu środowiskowym. 
Trzeba jednak zaznaczyć, iż środki te nie znajdują uzasadnienia co 
do ich zastosowania w przypadku niewłaściwego, dysfunkcyjnego 
środowiska rodzinnego36.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w postępowaniu z nielet-
nimi narkomanami dominuje model wychowawczy. Wszelkie po-
dejmowane wobec nich decyzje podporządkowane są dominującej 
dyrektywie kierowania się dobrem nieletniego. Model ten opiera 
się na leczeniu, rehabilitacji i resocjalizacji. Środki leczniczo-wy-
chowawcze nastawione są bardziej na leczenie nieletniego i jego 
wychowanie, niż na izolację oraz zabezpieczenie społeczeństwa 
przed uzależnionym sprawcą, chociaż trzeba podkreślić, iż element 
dotyczący izolacji nie jest zupełnie bagatelizowany. 

35  A. Muszyńska, Narkomani, sprawcy czynów karalnych, s. 105.
36  Tamże.
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Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli w wyniku zastosowania 
przewidzianych środków nie jest możliwe zapewnienie resocjali-
zacji nieletniego, to w określonych przypadkach przewidzianych 
prawem istnieje możliwość orzeczenia kary (zob. art. 1 § 2 pkt 2 
lit. a) u.p.s.n; art. 94 u.p.s.n; art. 10 § 2 kk). Niemniej rozwiąza-
nia dotyczące podstaw prawnych orzekania kar wobec nieletnich 
wskazują, że karę można stosować tylko w ostateczności, kiedy nie 
jest możliwe osiągnięcie resocjalizacji przy zastosowaniu innych 
środków. 

Niezależnie od faktu, iż obowiązująca ustawa o postępowaniu 
w sprawach nieletnich stwarza szerokie możliwości w zakresie 
zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, to jednak 
wciąż podejmowane są dyskusje dotyczące konieczności jej znowe-
lizowania. Uzasadnione jest to przeobrażeniami zachodzącymi za-
równo w specyfi ce, jak i w rozmiarach przestępczości nieletnich, 
jakie zachodzą w ostatnich latach37, oraz potrzebą dostosowania 
prawa do standardów międzynarodowych. 

W celu doskonalenia obecnego modelu postępowania z nieletni-
mi narkomanami-sprawcami przestępstw wskazana jest modyfi ka-
cja prawnych instrumentów, a zwłaszcza tworzenie sprzyjających 
warunków do readaptacji osób uzależnionych, bez konieczności 
eksponowania wobec nich surowej reakcji prawa karnego. Nie moż-
na przy tym zapominać, że przejawy niedostosowania społecznego 
nieletnich są w większości przypadków uwarunkowane dysfunkcjo-
nalnością podstawowych środowisk wychowawczych, jakimi są ro-
dzina38 i szkoła, a w wielu przypadkach także całokształtem wpły-
wów socjalizacyjnych w skali makro (np. wpływem mass mediów, 
a zwłaszcza cyberprzestrzeni)39.

37  H. Kołakowska-Przełomiec, A. Kossowska, D. Wójcik, Przestępczość 
w okresie transformacji ustrojowej, w: Prawo w okresie przemian ustrojowych 
w Polsce, Warszawa 1995. 

38  J. Rogala-Błędowska, Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzy-
ka, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999; D. Sarzała, Przestępczość 
wśród młodocianych a środowisko rodzinne, „Zeszyty Naukowe” 2003, nr 7, s. 
80–94.

39  D. Sarzała, Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych wyzwa-
niem dla edukacji, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, 
red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak, Lublin–Poznań 2004, s. 224–238; 
J. Bednarek, Zagrożenia w cyberprzestrzeni, w: Patologie społeczne, red. M. 
Jędrzejko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, 
Pułtusk 2006, s. 83–147; D. Sarzała, Cyberprzestrzeń a uzależnienia, w: Oblicza 
współczesnych uzależnień, red. E. Łuczak, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 135–150. 
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12.6.  Problem leczenia i terapia narkomanów – 
   więźniów w polskich zakładach karnych 

W ramach postępowania z osobami dorosłymi uzależnionymi od 
narkotyków – skazanymi na karę pozbawienia wolności istotnego 
znaczenia nabiera potrzeba ich leczenia w trakcie odbywania wy-
roku. W ostatnich latach na gruncie prawa karnego wykonawczego 
można zauważyć wyraźną tendencję odchodzenia od przymusowe-
go oddziaływania terapeutycznego wobec więźniów uzależnionych 
od alkoholu lub narkotyków na rzecz dobrowolności skorzystania 
przez nich z proponowanej im w tym zakresie oferty. Podobne tren-
dy możemy dostrzec w przepisach wykonawczych do obowiązu-
jącej ustawy z 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii40, które 
stanowią, że leczeniem i rehabilitacją obejmuje się osoby uzależ-
nione, które wyraziły zgodę na poddanie się takiemu oddziaływaniu 
i współdziałają w wykonaniu programu leczenia i rehabilitacji, ale 
przewidują również przymusowe leczenie i rehabilitację osób uza-
leżnionych, zobowiązanych przez sąd orzekający lub penitencjarny 
do poddania się takim oddziaływaniom w toku pozbawienia wolno-
ści (§ 4 rozporządzenia)41. 

W efekcie aktualna kodyfi kacja karno-wykonawcza nie przewi-
duje stosowania przymusu resocjalizacyjnego w trakcie wykony-
wania kary pozbawienia wolności. Więzień–narkoman ma możli-
wość decydowania o tym, czy chce skorzystać z oferty resocja-
lizacyjno-terapeutycznej. Znalazło to wyraz w nowym kodeksie 
karnym wykonawczym (kkw) z 6 czerwca 1997 roku, w którym 
dokonano istotnych zmian dotyczących celów, funkcji kary pozba-
wienia wolności i sposobów jej wykonania. Ustawodawca zrezy-
gnował z przymusowych oddziaływań resocjalizacyjnych, które 
istniały w kodeksie karnym wykonawczym z 1969 roku42, na rzecz 
koncepcji wolitywno-decyzyjnej. W efekcie zarówno terapia, jak 
i resocjalizacja zaczęły obecnie stanowić ofertę adresowaną do 

40  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. z 2003 r., nr 24, poz. 198 ze zm.).

41  Leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych prowadzi się 
w: a) pododziałach detoksykacyjnych zakładów opieki zdrowotnej dla osób po-
zbawionych wolności, b) ambulatoriach zakładów, oddziałach terapeutycznych 
zakładów.

42  Zgodnie z art. 61 kkw z 1969 roku na skazanym ciążył obowiązek podda-
nia się zarządzonemu przez lekarza leczeniu odwykowemu. Natomiast w przy-
padku odmowy można było w stosunku do niego zastosować przymus bezpo-
średni. Zob. ustawa z 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 
z 1969 r., nr 13, poz. 98 ze zm.).
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skazanych przez państwowe organy wykonawcze, z której mogą 
oni, ale nie muszą, skorzystać. 

Nowe ujęcie kary pozbawienia wolności, nakreślone w obowią-
zującym aktualnie kodeksie karnym wykonawczym, w swych ogól-
nych założeniach odchodzi od poddawania skazanego dyscyplinie 
i rygorom jako podstawowym środkom oddziaływania, a zmierza do 
upodmiotowienia osoby odbywającej karę. Zgodnie z art. 67 kkw 
celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie 
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie 
pożądanych postaw. Ustawodawca zwrócił jednocześnie uwagę, 
że w oddziaływaniach na skazanego potrzebna jest jego aktywna 
współpraca w korygowaniu dotychczasowych nastawień i nawyków. 
Nie może być to zatem działanie czysto zewnętrzne, podejmowane 
bez zgody oraz aktywnego udziału skazanego. Resocjalizacja stała 
się wiec uprawnieniem i ofertą ze strony organu wykonawczego, 
z której osoba pozbawiona wolności może, lecz nie musi skorzystać. 
Przyjęte regulacje mają istotne znaczenie zwłaszcza dla osób uza-
leżnionych od narkotyków, gdyż wyraźnie wskazują, że resocjaliza-
cja, obejmująca w przypadku tej kategorii osób w pierwszej kolej-
ności leczenie i terapię, stanowi ich prawo, a nie obowiązek. 

Analizując problem narkomanii wśród osób pozbawionych wolno-
ści na gruncie prawa karnego wykonawczego należy jednak zazna-
czyć, że odrzucenie koncepcji przymusu resocjalizacyjnego nie jest 
bezwzględne. Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem dwa 
wyjątki od fakultatywnej resocjalizacji skazanego. Zgodnie z art. 116 
pkt 3 kkw skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określa-
jących zasady i tryb wykonywania kary, w szczególności poddania się 
– niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu 
chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkoma-
nii – przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom le-
karskim, sanitarnym oraz rehabilitacji. Przepis ten wskazuje zatem, 
iż poddanie się przez osobę pozbawioną wolności leczeniu i rehabi-
litacji należy do jej obowiązków. Artykuł 117 kkw mówi, że: skaza-
nego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu albo środków 
odurzających lub psychotropowych oraz skazanego za przestępstwo 
określone w art. 197–203 kk, popełnione w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych, obejmuje się za jego zgodą odpowiednim 
leczeniem i rehabilitacją, a w razie jej braku – o stosowaniu leczenia 
lub rehabilitacji orzeka sąd penitencjarny. 

Z treści powyższego artykułu wynika, że ustawodawca nie po-
zostawił w zasadzie wyboru ani skazanym, w przypadku których 
stwierdzone zostało uzależnienie, ani personelowi zakładów kar-
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nych. Art. 117 kkw posiadający kluczowe znaczenie dla analizowa-
nego zagadnienia, ponieważ akcentuje zasadę dobrowolnego lecze-
nia narkomanów pozbawionych wolności, przewiduje jednocześnie 
swoisty przymus terapii – w przypadku braku zgody skazanego 
o obowiązku leczenia lub rehabilitacji orzeka sąd penitencjarny. 

W kodeksie karnym wykonawczym z dnia 6 czerwca 1997 roku 
wraz z późniejszymi zmianami w art. 81 określone zostały 3 systemy 
odbywania kary pozbawienia wolności: programowanego oddziały-
wania, terapeutyczny, zwykły. Artykuł 96 kkw mówi, że: w systemie 
terapeutycznym odbywają karę skazani z niepsychotycznymi zabu-
rzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestępstwo określone 
w art. 197–203 kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburze-
niami preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo, a także uza-
leżnieni od alkoholu albo innych środków odurzających lub psycho-
tropowych oraz skazani niepełnosprawni fi zycznie – wymagający 
oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicz-
nej, lekarskiej lub rehabilitacyjnej43. 

Skazani do systemu terapeutycznego kierowani są tylko wów-
czas, kiedy wymagają oddziaływań specjalistycznych, a zwłaszcza 
opieki psychologicznej, lekarskiej i rehabilitacji. System ten jest 
więc systemem przechodnim. Świadczy o tym fakt, iż w przypadku 
gdy skazany narkoman nie wymaga oddziaływań terapeutycznych, 
zostaje przeniesiony do innego odpowiedniego systemu wykonywa-
nia kary, tj. systemu zwykłego lub programowego oddziaływania.

Należy także zaznaczyć, że do systemu terapeutycznego skazany 
uzależniony od narkotyków może zostać skierowany na mocy wyro-
ku sądu (art. 62 kk) lub w przypadku, kiedy sąd tego nie określił, na 
mocy decyzji komisji penitencjarnej (art. 76 § 1 pkt 2 kkw). Decyzja 
o skierowaniu skazanego do systemu terapeutycznego ma charakter 
klasyfi kacyjny (art. 82 kk) i opiera się na odpowiednich badaniach 
osobopoznawczych (art. 82 § 3 kkw) oraz uwzględnia stan zdrowia 
fi zycznego i psychicznego skazanego (art. 82 § 2 pkt 6 kkw). Została 
jednak pominięta przesłanka dotycząca uzyskania zgody skazanego 
jako warunku objęcia go oddziaływaniem w ramach systemu tera-
peutycznego. 

Kodeks karny wykonawczy nie przewiduje również odrębnego 
zakładu karnego dla skazanych odbywających karę w systemie te-

43  Artykuł ten został umieszczony w 3 oddziale rozdziału X kkw, w którym 
mówi się o wykonaniu i indywidualizacji kary pozbawienia wolności. Jest to 
ważna informacja, gdyż art. 67 § 2 mówi o zindywidualizowanych oddziały-
waniach podejmowanych wobec skazanego w ramach tych systemów w celu 
kształtowania u niego społecznie pożądanych postaw (por. art. 67 § 1).
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rapeutycznym, jak to miało miejsce w kkw z 1969 roku. W regula-
minie wykonywania kary pozbawienia wolności przyjęto jednak, że 
karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wykonuje 
się przede wszystkim w oddziale terapeutycznym44. Należy jed-
nocześnie zaznaczyć, że więźniowie-narkomani, którzy nie zostali 
skierowani do systemu terapeutycznego bądź też nie wymagają te-
rapii w tym systemie, mogą odbywać karę w systemie programowe-
go oddziaływania 

Reasumując, można stwierdzić, że z jednej strony przepisy ko-
deksu karnego wykonawczego eksponują podmiotowość skazanych 
i ochronę ich praw, a z drugiej zachowują przymus terapii, co stano-
wi swoisty paradoks, gdyż jest zaprzeczeniem założeń, w kierunku 
których zmierzają zmiany systemu penitencjarnego (chodzi zwłasz-
cza o zachowanie podmiotowości osoby skazanej). Zachodzi więc 
potrzeba rozważenia kwestii dotyczących wypracowania bardziej 
racjonalnego uzasadnienia podstaw prawnych w zakresie stosowa-
nia przymusu leczenia więźniów-narkomanów. 

Problem postępowania z osobami uzależnionymi w zakładach 
karnych nie sprowadza się jednak głównie do dylematu: przymus 
terapii czy też jej dobrowolność? Należy bowiem postawić kolejne 
pytanie: czy specyfi ka zakładu karnego w ogóle pozwala na stwo-
rzenie odpowiednich warunków dla oddziaływań terapeutycznych? 

Musimy bowiem pamiętać, że warunki izolacji więziennej zwią-
zane są z deprawacją podstawowych potrzeb człowieka, depersona-
lizacją, koniecznością zuniformalizowanego postępowania według 
zasad regulaminowych. Są to przecież istotne czynniki utrudniające 
proces terapii i resocjalizacji, zawłaszcza w przypadku osób uza-
leżnionych, i wymagają bardzo zindywidualizowanych oddziaływań 
z uwzględnieniem stanu fi zycznego i poziomu intelektualnego oraz 
rodzaju zaburzeń psychicznych. 

W zakładach penitencjarnych przebywało ostatnio ok. 2500 osób 
skazanych bądź oskarżonych na podstawie ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Wiele z nich to osoby powiązane ze światem 
przestępczym, trudniące się handlem narkotykami oraz potrafi ące 
ukrywać i skutecznie je przemycać. Polskie więziennictwo, zgodnie 
z przepisami obowiązującego kodeksu karnego wykonawczego, pro-
wadzi wobec skazanych uzależnionych oddziaływania resocjaliza-
cyjne w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności w syste-

44  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku 
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozba-
wienia wolności  (Dz.U. z 2003 r., nr 152, poz. 1493).
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mie terapeutycznym45. W praktyce oznacza to prowadzenie dwóch 
równoległych oddziaływań: 
• niwelującego stopień wykolejenia społecznego, w tym przestęp-

czego oraz terapeutycznego; 
• likwidującego uzależnienie. 

Proces oddziaływania terapeutycznego w warunkach izolacji 
więziennej jest więc bardzo trudny i skomplikowany oraz wyma-
ga dużego zaangażowania i zintegrowania działań całego personelu 
penitencjarnego (wychowawców, psychologów, terapeutów) oraz 
musi być wspierany przez lekarzy psychiatrów.

Aktualna baza terapeutyczna dla osób uzależnionych obejmu-
je 39 oddziałów, z czego 15 to oddziały dla skazanych uzależnio-
nych od środków odurzających lub psychotropowych, które łącznie 
dysponują liczbą 549 miejsc. Czas trwania terapii wynosi w nich 
6 miesięcy. Spośród wymienionych oddziałów 24 przeznaczone są 
dla skazanych uzależnionych od alkoholu o łącznej pojemności 814 
miejsc, a terapia w nich trwa 3 miesiące. 

Wszystkie oddziały dla skazanych uzależnionych realizują pro-
gramy, które zostały opracowane w zespołach terapeutycznych. 
Pracuje w nich profesjonalnie przygotowany personel składający 
się z: terapeutów uzależnień, psychologów, kierowników oddziałów 
terapeutycznych, wychowawców, terapeutów zajęciowych46.

Istotnym problemem jest jednak długi czas oczekiwania skaza-
nych narkomanów na przyjęcie do oddziału terapeutycznego, który 
w 2005 roku wynosił średnio około 10 miesięcy. Należy jednak za-
znaczyć, że niezależnie od faktu, iż liczba oddziałów wzrasta, to czas 
oczekiwania wcale nie maleje, lecz staje się coraz dłuższy, i wynosi 
obecnie ponad rok47. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna z punk-
tu widzenia efektywności terapii. W przypadku osób uzależnionych, 
gdy w momencie rozpoczęcia terapii kluczową rolę odgrywa kwe-

45  D. Sarzała, Resocjalizacyjny wymiar kary pozbawienia wolności, w: 
Kary długoterminowe, red. T. Gardocka, Warszawa 2006, s. 158. 

46  K. Dubiel, A. Majcherczyk, Polski system terapii uzależ-
nionych od narkotyków, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 
2006, nr 52–53, s. 56.

47  Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że pomimo istotnego powięk-
szenia bazy systemu terapeutycznego i znaczącego wzrostu liczby skazanych 
obejmowanych terapią, zapotrzebowanie rośnie jeszcze szybciej. Odnotowywa-
ny jest stały wzrost liczby skazanych zarejestrowanych w oddziałach terapeu-
tycznych z wyznaczonymi terminami przyjęcia. Na przykład na dzień 31 grud-
nia 2002 roku było to 670 osób, a rok później – już 835. Natomiast w ostatnich 
latach co roku liczba skazanych oczekujących na rozpoczęcie terapii wzrasta, 
w skali kraju, o około 200 osób. 



430

Dariusz Sarzała

stia motywacji do leczenia, wyznaczony okres rozpoczęcia terapii 
jest bowiem stanowczo zbyt odległy dla jej utrzymania. Ponadto 
wielomiesięczne oczekiwanie na przyjęcie do oddziału powoduje, że 
w niektórych przypadkach skazani uzależnieni opuszczają zakład 
karny bez odbycia terapii. Problem ten będzie narastał, ponieważ 
liczba osadzonych rejestrowanych w oddziałach terapeutycznych 
dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substan-
cji psychotropowych, którzy oczekują na przyjęcie do tych oddzia-
łów, ciągle się powiększa48. Jest to jednocześnie jednym z powodów, 
dla których stale wzrasta liczba oddziałów terapeutycznych.

Należy więc podkreślić, że pomimo znaczącej w ostatnich latach 
rozbudowy bazy terapeutycznej więziennictwa, przeznaczonej dla 
osób uzależnionych od narkotyków, nadal jest ona niewystarczająca 
w stosunku do istniejących potrzeb. Wskazany stan rzeczy związa-
ny jest z nasilaniem się zjawiska narkomanii i rosnącym udziałem 
osób uzależnionych w populacji więziennej. Sytuacja taka wskazuje 
bowiem na ciągły wzrost liczby osób pozbawionych wolności – uza-
leżnionych od środków chemicznych zmieniających nastrój.

Na fakt ten wskazuje także Centralny Zarząd Służby Więziennej, 
podkreślając, że nadal obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na 
nowe oddziały terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkoty-
ków. Uzasadniona wydaje się nawet teza mówiąca, iż rozpowszech-
nienie zjawiska uzależnień od środków odurzających i substancji 
psychotropowych jest tak duże, że w zasadzie każda jednostka pe-
nitencjarna w Polsce powinna dysponować własnym oddziałem te-
rapeutycznym przeznaczonym dla tej populacji skazanych.

Oddziały terapeutyczne są także niedoetatyzowane w stosunku 
do zadań, jakie realizują, i wskazane jest ich sukcesywne wzmac-
nianie49. Baza terapeutyczna jest aktualnie wystarczająca jedynie 
w przypadku kobiet uzależnionych od środków odurzających lub 
psychotropowych, dlatego są one przyjmowane do oddziałów tera-
peutycznych na bieżąco. 

Wskazując na ograniczenia związane z permanentnym niedo-
fi nansowaniem więziennictwa i przeludnieniem jednostek peni-
tencjarnych, przedstawiciele tego resortu podkreślają jednak, że 
na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosła efektywność pracy 
więziennych oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnio-

48 Analiza funkcjonowania więziennego systemu terapii, rehabilitacji i re-
adaptacji skazanych uzależnionych, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Biu-
ro Społeczno-Penitencjarne, Warszawa, 20 marca 2006 (maszynopis). 

49  Tamże, s. 58–59.
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nych od narkotyków50. W szczególności dotyczy to: a) wzrostu licz-
by skazanych przyjętych do oddziałów, b) wzrostu liczby skazanych 
wypisywanych po zakończeniu terapii, c) spadku liczby skazanych 
wypisywanych przed zakończeniem terapii, d) poprawy wskaźnika 
efektywności.

Warto także podkreślić, iż polski system terapii realizowany 
w ramach więziennictwa jest faktem wyjątkowym nie tylko w Eu-
ropie, lecz także w skali ogólnoświatowej. Profesjonalne programy 
terapeutyczne uzależnień istnieją oczywiście w zakładach karnych 
w wielu krajach, lecz najczęściej nie mają one oparcia w istnie-
jących strukturach tych zakładów. W większości są prowadzone 
przez różne, często zmieniające się podmioty zewnętrzne. Są one 
więc w dużym stopniu uzależnione od zmiennych, niejednokrotnie 
zanikających źródeł fi nansowania. Natomiast polskie rozwiązanie 
w zakresie terapii osób pozbawionych wolności uzależnionych od 
środków odurzających jest więc bardziej przekonywujące i wyróż-
nia się przede wszystkim całościowym i systemowym charakterem. 
Pozwala także na prowadzenie stabilnych i długofalowych oddzia-
ływań terapeutycznych.

W kontekście ukazanej specyfi ki systemu terapii prowadzonej 
w polskich więzieniach należy stwierdzić, że niezależnie od ogra-
niczoności oddziaływań na osoby uzależnione w warunkach izolacji 
więziennej, pobyt w zakładzie karnym nie może być postrzegany 
jedynie w wymiarze pejoratywnym. Wielu więźniów-narkomanów 
korzysta bowiem z możliwości odbycia terapii i tym samym zwięk-
sza swą szansę na readaptację społeczną. Prowadzenie oddziały-
wań terapeutycznych nie jest jednak łatwe i wobec niektórych osób 
nie przynosi ono zadawalających efektów. Największym problemem 
związanym z leczeniem narkomanów jest przede wszystkim wzbu-
dzenie motywacji do podjęcia przez nich profesjonalnej terapii. Wy-
niki badań przeprowadzonych przez autora w 2005 roku wskazują, 
że gotowość do podjęcia terapii w warunkach izolacji więziennej 
zadeklarowało tylko 9,8% badanych51. Osoby uzależnione lub też 
zagrożone uzależnieniem najczęściej nie chcą się leczyć, gdyż są 
przekonane, że poradzą sobie same, co pozostaje zazwyczaj w sfe-
rze życzeniowej. Najczęściej bowiem sami nie potrafi ą rozwiązać 
tego problemu i ponownie zaczynają zażywać środki uzależniające. 

50  K. Dubiel, Narkotyki i narkomania w systemie penitencjarnym, s. 182.
51  Badania zostały przeprowadzone w 2005 roku na grupie 430 więźniów 

w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zob. D. Sarzała, Narkomania jako 
zjawisko patologii społecznej i problem penitencjarny, „Przegląd Więziennic-
twa Polskiego” 2007, nr 56–57, s. 99–104. 
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Dlatego w trakcie pobytu w izolacji więziennej ważnym zadaniem 
dla personelu penitencjarnego jest motywowanie osoby uzależnio-
nej do szukania pomocy u specjalistów, a przede wszystkim do roz-
poczęcia terapii, ponieważ w wielu przypadkach okazuje się ona 
skuteczna. We wspomnianych badaniach 13,5% skazanych oświad-
czyło, iż odbywało terapię w związku z uzależnieniem od narkoty-
ków, a 6,5% twierdziło, że odbyta przez nich terapia była skuteczna 
i zmieniła ich stosunek do narkotyków52. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że właściwe, a zwłaszcza efek-
tywne funkcjonowanie systemu terapeutycznego jako zorganizowa-
nej całości zależy przede wszystkim od regulacji prawnych (głów-
nie od ustawodawcy) oraz Służby Więziennej jako instytucji wyko-
nawczej, zwłaszcza terapeutów, jak i osób, które mają bezpośredni 
wpływ na kształtowanie polityki penitencjarnej w zakładach kar-
nych. Ponadto ustawodawca, uchwalając przepisy prawne, powi-
nien jednocześnie pamiętać o możliwości zapewnienia niezbędnych 
środków fi nansowych na realizację przyjętych regulacji. 

12.7.  Kierunki poszukiwań teoretycznych i rozwiązań 
   praktycznych dotyczących prawnych 
   modeli postępowania w stosunku do osób 
   uzależnionych od narkotyków

Prowadząc rozważania w zakresie regulacji prawnokarnych do-
tyczących narkomanii, należy zastanowić się także nad faktyczną 
zdolnością prawa karnego do ograniczania i przeciwdziałania kon-
sumpcji środków odurzających. Istotne znaczenie posiadają w tym 
przypadku poszukiwania teoretyczne, zwłaszcza w zakresie praw-
nych modeli postępowania wobec osób uzależnionych. Funkcjonu-
jące obecnie liczne warianty konstrukcji prawnych pozwalają na 
odstąpienie od zastosowania sankcji karnej wobec narkomana na 
rzecz alternatywy leczenia odwykowego. Mamy więc do czynie-
nia z próbą sięgnięcia do przyczyn istnienia problemu narkomanii 
i jego uwarunkowań, a nie jedynie z niwelowaniem jego objawów. 

Cechą charakterystyczną współczesnych rozwiązań prawnych 
dotyczących zjawiska narkomanii jest przyjęcie tzw. podejścia pro-
hibicyjnego, w którym można wyróżnić dwa zasadnicze aspekty: 
1) represyjny, 2) leczniczy. Pierwszy z nich ukierunkowany jest na 
surowe karanie osób, które dopuszczają się popełniania przestępstw 

52  Tamże.
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związanych z nadużywaniem narkotyków, i preferuje stosunkowo 
niewielkie możliwości orzekania środków terapeutycznych. Nato-
miast zwolennicy rozwiązań leczniczych wskazują przede wszyst-
kim na konieczność readaptacji osób uzależnionych oraz szerokie 
stosowanie środków prohibicyjnych, związanych z obowiązkiem 
poddania się leczeniu. Należy jednak zaznaczyć, że analizując wy-
mienione środki, możliwe jest jedynie wskazanie na przewagę jed-
nego rodzaju nad drugim, w związku z czym występują modele re-
presyjno-lecznicze oraz leczniczo-represyjne.

Natomiast odwołując się do polskiej literatury przedmiotu, moż-
na wyodrębnić następujące prawnokarne modele dotyczące zjawi-
ska narkomanii: 

a) podejście prohibicyjne (represyjno-lecznicze), 
b) permisywne (leczniczo-represyjne), 
c) medyczno-społeczne53.
W podejściu prohibicyjnym akcentowana jest potrzeba dole-

gliwego represjonowania jednostek, które dokonują przestępstw 
związanych z narkomanią, przy jednoczesnych niewielkich moż-
liwościach w zakresie orzekania środków leczniczych. Natomiast 
zwolennicy podejścia permisywnego swą uwagę skupiają przede 
wszystkim na konieczności leczenia i rehabilitacji osób uwikłanych 
w problem uzależnienia od narkotyków54.

Wśród polskich rozróżnień sposobów prawnego podejścia do zja-
wiska narkomanii interesującą jest klasyfi kacja, którą zapropono-
wał K. Krajewski55. Autor ten wskazuje, że prohibicyjność rozumia-
na jako „nielegalny status narkotyków” stanowi charakterystyczną 
cechę wszystkich współczesnych systemów regulujących prawne 
rozwiązania problemu narkomanii. Podkreśla, iż w celu stworzenia 
adekwatnej klasyfi kacji modeli współczesnej prohibicji antynarko-
tykowej niezbędne jest rozpatrzenie jej w dwóch odrębnych obsza-
rach (modelach): 

• Restrykcyjność–permisywność. 
Podejście restrykcyjne dotyczy prohibicji bezwzględnej (tj. 

zakazu jakiejkolwiek formy obrotu środkami odurzającymi poza 
wskazaniami medycznymi). Natomiast ujęcie permisywne preferu-

53  S. Redo, Narkomania. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Wyd. 
UMK, Toruń 1979, s. 25.

54  Tamże.
55  K. Krajewski, Prawo karne wobec środków odurzających i psychotropo-

wych (Z problematyki teorii kryminalizacji), „Archiwum Kryminologii” 1995, 
t. 21, s. 42 i nast.
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je elementy pewnego liberalizmu ze strony ustawodawcy, polegają-
cego głównie na „rozluźnieniu” prohibicji poprzez wprowadzenie 
częściowej dekryminalizacji lub wręcz legalizacji środków odurza-
jących. Permisywizm polega na tolerowaniu posiadania oraz używa-
nia narkotyków, w pewnym zakresie, przez prawo karne i w istocie 
ma na celu przeciwdziałanie ich konsumpcji.

• Represyjność – leczenie. 
Model ten odnosi się do sposobu traktowania, w świetle prawa 

karnego, osób uzależnionych, które popełniają czyny przestęp-
cze. W systemie represyjnym osoby te traktowane są tak samo jak 
sprawcy innych przestępstw i stosuje się wobec nich ,,zwykłe” sank-
cje karne. Z kolei w systemie leczniczym chodzi o uwzględnienie 
w obowiązującym prawie szczególnych instytucji pozwalających 
w pewnych przypadkach na rezygnację z karania tych osób. Ma to 
na w celu skłonienie ich do leczenia odwykowego, ale z uwzględ-
nieniem formalnej penalizacji zachowań przestępczych. Natomiast 
granice dopuszczalności stosowania tych instytucji wyznaczone są 
rodzajem popełnionego czynu, w związku z czym poważne czyny 
przestępcze stanowią przedmiot represji karnej nawet w systemie 
leczniczym.

W praktyce ustawodawczej poszczególnych krajów zauważamy 
różne modyfi kacje modeli prohibicyjnych. We współczesnych syste-
mach prawnych charakterystyczne stały się te spośród modyfi kacji, 
które wprowadzają konstrukcje prawne pozwalające przed zasto-
sowaniem represji karnej na poddanie się przez osobę uzależnioną 
leczeniu. 

Należy także podkreślić, że akcentowanie konieczności leczenia 
osób nadużywających narkotyki dostrzec można także w wielu ak-
tach prawa międzynarodowego. W Jednolitej konwencji o środkach 
odurzających z 1961 roku56 w art. 38 strony zostały zobligowane do 
zapewnienia osobom, które nadużywają narkotyków, pomocy lekar-
skiej, opieki, a także możliwości leczenia odwykowego. Wspomniane 
postanowienie zostało po raz pierwszy zawarte w akcie dotyczącym 
problematyki zwalczania narkomanii. 

Jeżeli przyjmujemy, że podstawowym założeniem prowadzo-

56  Jednolita konwencja o środkach odurzających z 30 marca 1961 roku 
(Dz.U. z 1966 r., nr 45, poz. 277). Art. 38.1: Strony zwrócą szczególną uwagę i za-
stosują wszelkie praktyczne możliwe kroki w celu zapobieżenia nadużywaniu 
środków odurzających oraz dla wczesnego wykrywania, leczenia, kształcenia, 
opieki po leczeniu, rehabilitacji i resocjalizacji zagrożonych osób i będą koor-
dynować swoje wysiłki podejmowane w tych celach.
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nych działań na gruncie prawa karnego jest ograniczenie dostępu 
do narkotyków w celach niemedycznych, to realizacja tego przed-
sięwzięcia wymaga stosowania środków prawa karnego jako formy 
reakcji na przestępczotwórczy wymiar narkomanii. Musimy jednak 
pamiętać, że w obszarze prawa karnego występują liczne trudno-
ści w zakresie wyraźnego rozgraniczenia problemów dotyczących 
zjawiska narkomanii. Wynika to z faktu, że zarówno narkomani, jak 
i tzw. osoby eksperymentujące nie tylko są konsumentami narko-
tyków, lecz także zajmują się niejednokrotnie ich produkcją i han-
dlem oraz przejawiają wiele innych zachowań mających związek 
z przestępczością.

Niezależnie jednak od licznych kontrowersji pojawiających się 
w obszarze zagadnień dotyczących narkomanii, prawo karne nie 
może zostać zupełnie wycofane z obszaru oddziaływania na to zja-
wisko. Istnieje natomiast konieczność podejmowania działań zmie-
rzających w kierunku opracowania takich konstrukcji prawnych, 
które pozwolą zminimalizować i zracjonalizować oddziaływanie 
prawa karnego w obszarze zjawiska  narkomanii. Przede wszystkim 
należy w jak najszerszym zakresie stworzyć osobie uzależnionej, 
wchodzącej w konfl ikt z prawem, możliwość wyboru pomiędzy le-
czeniem a karą pozbawienia wolności. 

Wnikliwej analizie należy poddać przede wszystkim prawny 
model postępowania z nieletnimi narkomanami, a głównie rozwa-
żyć kwestię, czy aktualne rozwiązania prawne stwarzają właściwą 
ochronę nieletnich przed narastającym zjawiskiem narkomanii 
oraz czy istniejący katalog środków prawnych, a zwłaszcza środ-
ków leczniczo-wychowawczych, jest dostosowany do aktualnie ist-
niejących potrzeb w zakresie profi laktyki i resocjalizacji. 

12.8. Wnioski 

Niezależnie od kontrowersji pojawiających się w obszarze anali-
zowanego problemu, należy podkreślić, że oddziaływania prawno-
karne, które są ważnym i nieodzownym elementem w ograniczaniu 
rozmiarów dystrybucji i używania środków odurzających w celach 
niemedycznych, nie mogą zdominować modelu postępowania z oso-
bami uzależnionymi. 

W podejmowanych działaniach na rzecz przeciwdziałania nar-
komanii nie wystarcza położenie akcentu na ograniczenie dostępu 
do narkotyków, lecz potrzebne są bardziej skuteczne instrumenty 
prawne ukierunkowane na niwelowanie nielegalnego obrotu nar-
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kotykami i ich zażywania. Samo prawo karne nie jest jednak w sta-
nie skutecznie zmniejszyć popytu na narkotyki i w zadawalającym 
stopniu rozwiązać ten problem.

Nie można także zapominać, że „represje karne” mogą przynosić 
negatywne skutki uboczne, chociażby takie jak: stygmatyzacja osób 
uzależnionych czy też wysokie koszty fi nansowe związane z funk-
cjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi jednak o propa-
gowanie zupełnej liberalizacji w zakresie odpowiedzialności osób 
nadużywających narkotyki, lecz o zwrócenie uwagi na niewystar-
czalność i granice oddziaływania za pomocą środków prawnokar-
nych na narkomanów-sprawców przestępstw. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że problemu narkomanii nie 
rozwiąże legalizacja środków odurzających i substancji psychotro-
powych w zakresie ich posiadania i konsumpcji, gdyż mogłoby to, 
w sytuacji dynamicznie rozprzestrzeniającego się w naszym kraju 
zjawiska narkomanii, doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu 
spożycia narkotyków i tym samym wzrostu liczby osób uzależnio-
nych i zagrożonych uzależnieniem. Ponadto w przypadku legalizacji 
narkotyków pojawiają się również kontrowersje etyczno-moralne 
dotyczące zgody społeczeństwa na destrukcję fi zyczną, psychiczną 
i społeczną (w większości młodych osób, których dotyczy problem 
narkomanii) w wyniku przyzwolenia im na legalny kontakt z nar-
kotykami.

Podsumowując, należy podkreślić, że niezbędne jest poszukiwa-
nie takich rozwiązań, które pozwolą na bardziej skuteczne elimi-
nowanie przyczyn przestępczości wśród narkomanów (która jest 
w dużej mierze uwarunkowana uzależnieniem od środków odurza-
jących). W doskonaleniu modelu prawnego postępowania wobec 
narkomanów popełniających czyny przestępcze nie można jednak 
zapominać o stwarzaniu możliwości wyboru pomiędzy podjęciem 
leczenia a wymierzeniem kary pozbawienia wolności. Przykładem 
mogą być ustawodawstwa Niemiec i Szwajcarii.

Istnieje zatem konieczność konstruowania modeli postępowa-
nia z osobami uzależnionymi od narkotyków i zagrożonymi uzależ-
nieniem, wykraczających poza zasięg tradycyjnych instrumentów 
prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia 
i terapii osób dotkniętych problemem narkomanii.
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Załącznik 1

Przyczyny uzależnień od substancji psychoaktywnych w świetle 
wybranych współczesnych teorii psychologicznych, socjologicz-
nych i pedagogicznych

Teoria – autorzy Przyczyny uzależnień

Teorie biologiczne
Uzależnienie jest wynikiem zaburzenia funkcjonowania mózgu, 

powstałego na skutek nadmiernego zażywania substancji 
psychoaktywnej.

UZALEŻNIENIE JAKO 
ZABURZENIE UCZENIA 
ASOCJACYJNEGO 
ZWIĄZANEGO 
Z DOPAMINĄ – 
KONCEPCJA GAETANO 
DI CHIARY

Przyczyną uzależnienia może być 
nadmierna dominacja wtórnych wzmocnień 
warunkowych, powstałych na skutek 
zażywania substancji psychoaktywnej.

Model procesów 
przeciwstawnych – 
według Richarda 
L. Solomona

Substancja psychoaktywna wywołuje 
w organizmie procesy biopsychologiczne, 
na skutek których organizm ten domaga się 
przyjęcia kolejnej dawki danej substancji.

TEORIA ALLOSTAZY 
– GEORGE’A F. 
KOOBA I JEGO 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Uzależnienie jest zaburzeniem, 
przekształcającym się w trakcie swojego 
rozwoju z nadużywania substancji 
w używanie niekontrolowane danego 
środka. Cechą tej drugiej fazy jest osobnicza 
niezdolność człowieka do samodzielnego 
przerwania zażywania substancji.

TEORIA 
„SENSYTYZACJI 
ZACHĘT” – TERRY’EGO 
E. ROBINSONA 
I KENTA C. 
BERRIDGE’A

Wielokrotnie zażywana substancja 
psychoaktywna potęguje uwalnianie 
dopaminy w mózgu, a to sprawia, że dany 
środek staje się przez organizm „pożądany”.

Psychobiologiczna 
koncepcja osobowości 
Roberta C. Cloningera

Cechy temperamentu mogą być swoistym 
czynnikiem ryzyka w powstawaniu 
uzależnień. Osoby uzależnione 
charakteryzują się takimi cechami 
temperamentu, które zwiększają ich 
skłonność do poszukiwania dodatkowych 
źródeł stymulacji.
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Teorie psychologiczne
Uzależnienie jest przejawem psychopatologii jednostki, a przyjmowanie 
środków psychoaktywnych jest zewnętrznym przejawem adaptacyjnych 

i obronnych mechanizmów osobowości.

Koncepcja 
psychoanalityczna 
Zygmunta Freuda 
a uzależnienie

Według Zygmunta Freuda przyczyną 
powstania uzależnienia od narkotyków są 
nieprawidłowości 
w rozwoju libido. Osoby niedojrzałe 
emocjonalnie mogą zaspokajać potrzebę 
dążenia do przyjemności w sposób doraźny, 
np. przez zażycie środka uzależniającego.

Środek uzależniający może stać się 
substytutem upragnionej miłości, której 
dzieci nie doświadczyły od rodziców.

Odurzające działanie środków 
uzależniających pomaga uwolnić się 
od presji i wpływu świata realnego 
i znaleźć schronienie we własnym świecie 
wewnętrznym.

TEORIA 
DEZINTEGRACJI 
POZYTYWNEJ 
KAZIMIERZA 
DĄBROWSKIEGO 
A PROBLEM 
UZALEŻNIEŃ 

Ryzyko uwikłania się w uzależnienia jest 
związane z niskim poziomem rozwoju 
osobowości jednostki.

BEHAWIORALNE 
WYJAŚNIENIE 
PRZYCZYN 
POWSTAWANIA 
MECHANIZMU 
UZALEŻNIENIA 
– W ŚWIETLE 
KONCEPCJI 
C. FREDERICKA

Z każdym wzmocnieniem akt nadużywania 
danej substancji potęguje się i wzrasta 
prawdopodobieństwo, że zaistnieje on 
ponownie.

SPOŁECZNO-
POZNAWCZA 
TEORIA UCZENIA 
ALBERTA BANDURY 
A UZALEŻNIENIA

Zachowania uzależnieniowe mogą być 
konsekwencją przejęcia ich w procesie 
modelowania od osób znaczących.
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Teorie środowiskowe 
Akcentują rolę rodziny w powstawaniu uzależnienia.

Istotną przyczyną uzależnienia młodych osób są zaburzenia 
w funkcjonowaniu ich środowiska rodzinnego, które przyczynia się do 

nieprawidłowego przebiegu procesu socjalizacji dzieci i młodzieży.

Teoria percepcji 
środowiska rodzinnego – 
według Freda Streita

Młodzież nie odczuwająca więzi z rodzicami 
jest bardziej narażona na presję rówieśniczą 
w zakresie zachowań patologicznych, 
w tym picia alkoholu i eksperymentowania 
z narkotykami.

Homeostatyczny model 
rodziny narkomańskiej 
Duncana H. Stantona

Dziecko zażywające narkotyki koncentruje 
uwagę rodziców na swoim zachowaniu, 
odwracając ją tym samym od konfl iktów 
między nimi. Matki utożsamiające pełne 
usamodzielnienie się dziecka z poczuciem 
jego utraty, mogą podświadomie uwikłać je 
w problem uzależnienia narkotykowego.

Zgeneralizowany model 
interakcji społecznych 
Denise B. Kandel
i współpracowników

Zażywanie wysokoprocentowych alkoholi 
przez rodziców, w obecności dzieci, potęguje 
ryzyko ich zażywania przez potomstwo, 
co w konsekwencji może doprowadzić do 
rozwoju uzależnienia.

Teoria interakcji 
rodzinnych Judith S. 
Brook

Czynnikiem zwiększającym ryzyko 
ukształtowania się uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych jest słaba więź z rodzicami, 
niekorzystne indywidualne cechy psychiki 
jednostki oraz obserwacja niewłaściwych 
zachowań rodziców.

Teorie socjologiczne
Uzależnienie jest jednym z przejawów zachowania dewiacyjnego. W jego 
powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki społeczne.

Teoria anomii Roberta 
K. Mertona

Reakcja wycofania, do której zalicza się 
popadnięcie w nałóg alkoholizmu lub 
narkomanii, może być sposobem ucieczki od 
wymogów społecznych, którym dane osoby 
w akceptowalny dla siebie sposób nie są 
w stanie sprostać.

Teoria 
niezrównoważonego 
rozwoju Mariusza 
Jędrzejko i Wiesława 
Bożejewicza

Sięganie po różnego rodzaju substancje 
psychoaktywne jest silniejsze na biegunach 
społecznych i stanowi rodzaj substytutu 
(uzupełnienia braku) nieosiągalnych wartości 
społecznych i materialnych. 
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TEORIA 
ZRÓŻNICOWANYCH 
MOŻLIWOŚCI 
RICHARDA A. 
CLOWARDA I LLOYDA 
E. OHLINA

Uzależnienie narkotykowe jest rodzajem 
ucieczki od trudnej do zaakceptowania 
sytuacji niemożności osiągnięcia sukcesu 
środkami konformistycznymi, a nawet 
niekonformistycznymi.

Teoria etykietowania 
Howarda S. Beckera

Jednostka nie ma wewnętrznych 
predyspozycji do brania narkotyków, 
ani w sensie psychologicznym, ani 
fi zjologicznym. To społeczeństwo określa 
człowieka dewiantem, gdy uzna, iż złamał 
ustanowione społecznie reguły. Dopiero na 
skutek identyfi kacji z innymi dewiantami 
jednostka nabywa motywacji do zażywania 
środka, która to czynność początkowo jest 
dla niej jedynie sposobem „wkupienia się” 
w środowisko dewiacyjne.

TEORIA KONTROLI 
SPOŁECZNEJ TRAVISA 
HIRSCHIEGO ORAZ 
INTEGRACYJNA 
TEORIA ZACHOWANIA 
PRZESTĘPCZEGO 
MARCA LEBLANCA

Brak pozytywnych i trwałych więzi z rodziną 
oraz innymi osobami ze społeczeństwa 
konformistycznego, a także nieprawidłowy 
rozwój psychiczny, zmniejszają podatność 
dziecka na kontrolę zewnętrzną, a przez to 
na wykształcenie się u jednostki kontroli 
wewnętrznej, która jest najskuteczniejszym 
czynnikiem chroniącym ją przed 
zachowaniami dewiacyjnymi.
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Załącznik 2

Czas działania narkotyków i innych substancji psychoaktyw-
nych57

Nazwa środka Czas działania
amfetamina 2–4 godziny, często nawet do 10–12 godzin
marihuana 1–4 godziny 

(przy podaniu doustnym – 4–12 godzin)

haszysz 4–8 godzin
olej haszyszowy 4–8 godzin
ecstasy (MDMA) 4–6 godzin
LSD 8–12 godzin
opium 4–8 godzin
morfi na 4–8 godzin
heroina 4–8 godzin
metadon 24–48 godzin
kokaina 10–60 minut
khat 6–8 godzin
crack od 10 do kilkunastu minut
psylocybina 6–8 godzin
meskalina 6–8 godzin
GHB kilkadziesiąt minut
ketamina 10–30 minut

57  Opracowano na podstawie: H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne, 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Koszalin 1997; H. Baran-Furga, K. 
Chmielewska, Zburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, Stowarzyszenie Profesjonalistów 
Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, Warszawa 2006; C. Cekiera, Psy-
choprofi laktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001; T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać, 
czy dziecko sięga po narkotyki, Elma Books, Warszawa 1993; P. Goodyer, Dzie-
ciaki + narkotyki. Praktyczny poradnik dla rodziców, Wydawnictwo „Mada”, 
Warszawa 1999; M. Jędrzejko,  K. Piórkowska, Leksykon narkomanii, WSH, 
Pułtusk 2004; M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Ofi -
cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2006; Z. Juczyński, Narkomania. Pod-
ręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2002; A. Markiewicz, Halucynogeny, Wydawnictwo „Wiem 
Wszystko”, Koszalin 2001; A. Markiewicz, Klejenie się, czyli co warto wiedzieć 
o inhalantach, Wydawnictwo „Wiem Wszystko”, Koszalin 2001; K. Zajączkow-
ski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, WSiP, Warszawa 2003.
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lotne halucynogeny 
(rozpuszczalniki)

do kilku minut

grzybki halucynogenne do 24 godzin
fenycyklidyna (PCP) 4–6 godzin
kodeina do 24 godzin
alkohol do kilkunastu godzin
kofeina 2–3 godziny
makiwara 12–24 godziny
pokrzyk wilcza jagoda do kilkunastu godzin
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Załącznik 3

Główne sposoby przyjmowania narkotyków oraz najpopularniej-
szych substancji psychoaktywnych58

Nazwa środka Sposób przyjmowania
alkohol doustnie
amfetamina i jej 
pochodne

doustnie, drogami oddechowymi (tzw. snifowanie 
przez nos), dożylnie

barbiturany doustnie, doodbytniczo, wstrzykiwanie 
(podskórnie,   domięśniowo, dożylnie)

benzodiazepiny doustnie, wstrzykiwanie (dożylnie, 
domięśniowo)

ecstasy doustnie
grzybki halucynogenne doustnie, palenie, inhalacja
heroina wstrzykiwanie (dożylnie), doustnie, inhalacja 

(wdychanie dymu)
morfi na doustnie, wstrzykiwanie (dożylnie), palenie
opium palenie, wstrzykiwanie (dożylnie)
„kompot” wstrzykiwanie (dożylnie, domięśniowo, rzadziej 

podskórnie)
kokaina wchłanianie przez błony śluzowe (nos, śluzówka 

oka, dopochwowo), palenie – np. z tytoniem lub 
marihuaną, wstrzykiwanie (dożylnie – rzadko)

crack palenie (wdychanie oparów)
marihuana palenie, doustnie
haszysz palenie, doustnie
olej haszyszowy wdychanie dymu palonej marihuany, tytoniu lub 

haszyszu nasączonych olejem haszyszowym
THC syntetyczne wstrzykiwanie (dożylnie)
metadon doustnie
nikotyna palenie 
leki nasenne doustnie
leki uspokajające doustnie

58  Opracowano na podstawie: H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne; 
H. Baran-Furga, K. Chmielewska, Zburzenia psychiczne i zaburzenia zacho-
wania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych; C. Cekiera, 
Psychoprofi laktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych; 
T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki; P. Goody-
er, Dzieciaki + narkotyki. Praktyczny poradnik dla rodziców; M. Jędrzejko,  
K. Piórkowska, Leksykon narkomanii; M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania 
w Wojsku Polskim; Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wy-
chowawców i rodziców; A. Markiewicz, Halucynogeny; A. Markiewicz, Kleje-
nie się, czyli co warto wiedzieć o inhalantach; K. Zajączkowski, Uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.
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sterydy anaboliczne doustnie, wstrzykiwanie (domięśniowo)
LSD doustnie
fenycyklidyna (PCP) wąchanie, wstrzykiwanie (dożylnie), doustnie
meskalina doustnie (żucie), palenie, połykanie, 

wstrzykiwanie, wziewanie
psylocybina doustnie
GHB doustnie
ketamina doustnie
makiwara doustnie
khat doustnie
kofeina doustnie
pokrzyk wilcza jagoda doustnie
bieluń dziędzierzawa doustnie
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Załącznik 4

Narkotyki i inne środki psychoaktywne – dawki śmiertelne59

Nazwa środka Wielkość dawki
barbiturany ok. 1,5 g (luminal-fenobarbital), tj. około 10 

dawek leku; śmierć następuje po kilkudniowej 
śpiączce

heroina długotrwałe zażywanie lub przedawkowanie 
prowadzi do śmierci, dla osoby nie używającej 
dawka śmiertelna wynosi około 120–500 mg, 
narkomani przeżywają dawki do 1800 mg

ecstasy wielkość dawki śmiertelnej jest nieznana; zażycie 
pojedynczej dawki może prowadzić do zachowań 
o najtragiczniejszych skutkach; odnotowuje 
się wiele przypadków śmierci już po zażyciu 
pierwszej dawki ecstasy

LSD przyjęcie narkotyku może prowadzić do działań, 
które w normalnych warunkach nie zostałyby 
podjęte, a w konsekwencji do tragicznych 
następstw (w tym śmierci). Dawka śmiertelna to 
0,1–1 mg na kg ciężaru ciała

morfi na dla zdrowego człowieka: 0,2–0,4 g czystego środka 
doustnie; 0,1–0,2 g przy iniekcji podskórnej

amfetamina dla osoby dorosłej:  5–10 mg na kg wagi; dla 
dziecka:  0,1 g

marihuana, haszysz nieokreślona (nie stwierdzono śmiertelnych zejść 
po zażyciu marihuany i haszyszu)

kokaina w zależności od sposobu użycia, przyjmowana 
doustnie: około 120 mg, wdychana przez nozdrza 
i wkładana pod wargę: około 20 mg

środki wziewne 
(halucynogenne)

nawet przy pierwszej próbie wdychania może 
dojść do zejścia śmiertelnego. Dawka zależna od 
rodzaju środka i czasu przyjmowania. Niektóre 
środki już w małych ilościach mogą spowodować 
trwałe zmiany w mózgu i drogach oddechowych

59  Opracowano na podstawie: H. Baran-Furga, Substancje psychoaktywne; 
T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki; P. Goody-
er, Dzieciaki + narkotyki. Praktyczny poradnik dla rodziców; M. Jędrzejko,  
K. Piórkowska, Leksykon narkomanii; M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania 
w Wojsku Polskim; Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wy-
chowawców i rodziców; A. Markiewicz, Halucynogeny; A. Markiewicz, Kleje-
nie się, czyli co warto wiedzieć o inhalantach; K. Zajączkowski, Uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.



455

Załączniki

grzybki 
halucynogenne

kilka–kilkanaście gramów do kilku dekagramów, 
w zależności od rodzaju grzyba

GHB kilka gramów
ketamina nieznana
sterydy anaboliczne nieznana
meskalina kilka gramów – dawka zależna od wieku, wagi, 

stanu zdrowia
psylocobina kilka gramów – dawka zależna od wieku, wagi, 

stanu zdrowia
fencyklidyna kilka gramów
alkohol etylowy w zależności od wagi i wieku człowieka; dla 

dziecka dawka śmiertelna wynosi ok. 100 g 
czystego alkoholu

alkohol metylowy ok. 100 g
nikotyna nie stwierdzono dawki śmiertelnej; nikotyna 

wywołuje natomiast rozwój wielu śmiertelnych 
chorób – jest główną przyczyną nowotworów 
płuc, gardła, przełyku

makiwara nie stwierdzono
khat kilka gramów
kodeina nie stwierdzono
pokrzyk wilcza 
jagoda

dla osoby dorosłej  to 10–20 jagód, a dla dzieci 3–4 
jagody
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Załącznik 5

Czas obecności narkotyków (substancji psychoaktywnej) w mo-
czu60

Rodzaj substancji Czas obecności
amfetamina  2–4 dni
marihuana, haszysz (THC) 2–7 dni (używane rzadko)

do 30 dni (używane często)
ecstasy (MDMA) 2–4 dni
heroina 1–2 dni
morfi na 48–72 godziny
kokaina 12 godzin – 3 dni
LSD 2–3 dni
lotne rozpuszczalniki (halucynogeny) kilkanaście godzin
alkohol 12–36 godzin
diazepam 1–2 dni
metadon 2 dni
metamfetamina 8–12 godzin
fenycyklidna (PCP) 8–55 godzin
GHB 2–3 godziny
ketamina kilka godzin
benzodiazepiny do 72 godzin
barbiturany 2–7 dni
meskalina do 12 godzin
psylocybina do 24 godzin
kodeina 48–72 godziny
sterydy anaboliczne do 24 godzin (niektóre dłużej)
makiwara do 24 godzin
khat 6–8 godzin
crack 2–3 godziny

60  Opracowano na podstawie: H. Baran-Furga, K. Chmielewska, Zburzenia 
psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych; M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim; 
Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodzi-
ców; A. Markiewicz,  Halucynogeny; A. Markiewicz, Klejenie się czyli co warto 
wiedzieć o inhalantach; K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psycho-
aktywnych.
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Załącznik 6

Zasady sprzyjające ograniczaniu eksperymentów narkotyko-
wych dzieci

Zasady rodziców

Dziecko krytykowane uczy się potępiać
Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości
Dziecko otaczane wrogością uczy się agresji
Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą
Dziecko otaczane zazdrością uczy się zawiści
Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości
Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie
Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy
Dziecko otaczane wyrozumiałością uczy się cierpliwości
Dziecko akceptowane uczy się kochać
Dziecko chwalone uczy się wdzięczności
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi  się dzielić, uczy się hoj-
ności
Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości
Dziecko otaczane aprobatą uczy się lubić siebie
Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności
Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w poczuciu we-
wnętrznego bezpieczeństwa i spokoju ducha
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Załącznik nr 7

Ilustracja wybranych substancji psychoaktywnych wg klasyfi ka-
cji Światowej Organizacji Zdrowia 

Grupa opium

Opium – sok makowy (w postaci stężałej groma-
dzący się na nacięciach wykonanych w główce 
makowej). Opium jest bazą wyjściową do pro-
dukcji heroiny. 
www.narko.edu.prv.pl/prawy.htm

Grupa alkoholu, barbiturianów i barbiturianopodobnych

Leki uspokajające (występują w wielu posta-
ciach – tabletki, syropy, susze do zaparzania her-
batek). Alkohol występuje najczęściej w formie 
płynnej. Nowym, coraz szerszym zjawiskiem 
jest produkcja słodyczy nasączonych wysoko-
procentowymi alkoholami. 
www.narko.edu.prv.pl/prawy.htm

Grupa amfetaminy i amfetaminopodobnych leków pobudzających

amfetamina

http://www.bialystok.policja.gov.pl/index.php?idkat=87&idart=56
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Grupa kokainy
 

kokaina w gotowej postaci
http://narkotyki.esculap.pl

Grupa halucynogenów
znaczki LSD   LSD, meskalina, psylocybina

http://www.fractalenlightenment.blogspot.com
http://www.narko.edu.prv.pl/prawy.htm

grzyby halucynogenne

http://www.centurion.w8w.pl
http://farm2.static.fl ickr.com/

Grupa konopi indyjskich, grupa lotnych rozpuszczalników

marihuana haszysz rozpuszczalniki i kleje

 

http://www.saanichpolice.ca/ http://gallery.cannabis-seeds.cc/\
http://www.narkoedu.prv.pl/
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Załącznik 8

Europejskie trendy zażywania substancji psychoaktywnych

8.1. Skala zażywania konopi indyjskich wśród osób dorosłych, w wieku 
15–34 lata w latach 1990–2007 (w %)

Źródło: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52705EN.html. 

8.2. Skala zażywania kokainy wśród osób dorosłych, w wieku 15–34 lata 
w latach 1990– 2007 (w %)

Źródło: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52719EN.html. 
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8.3. Skala zażywania amfetaminy wśród osób dorosłych, w wieku 15–34 
lata w latach 1990–2007 (w %)

Źródło: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52710EN.html. 
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Załącznik 9

Przestępczość narkotykowa w poszczególnych województwach 
w latach 2005–2007
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dolnośląskie 257,7 7 448 224,0 6 461 192,9 5 555
kujawsko-
-pomorskie 185,6 3 837 185,3 3 830 152,4 3 148

lubelskie 64,8 1 414 79,8 1 735 69,6 1 510
lubuskie 259,2 2 616 255,9 2 581 312,7 3 153
łódzkie 77,3 1 996 94,0 2 418 127,1 3 256
małopolskie 297,8 9 718 233,9 7 643 123,6 4 049
mazowieckie 
(bez KSP) 133,4 3 156 133,5 3 153 108,8 2 567

opolskie 189,0 1 984 204,2 2 133 244,4 2 540
podkarpackie 97,7 2 049 78,4 1 645 58,6 1 229
podlaskie 95,8 1 151 89,6 1 073 97,4 1 164
pomorskie 211,6 4 648 292,9 6 446 173,1 3 819
śląskie 162,7 7 635 174,9 8 182 162,0 7 554
świętokrzyskie 150,7 1 938 253,0 3 243 421,8 5 389
warmińsko-
-mazurskie 209,2 2 989 186,0 2 654 145,2 2 072

wielkopolskie 203,7 6 861 258,8 8 732 233,8 7 908

zachodniopo-
morskie 202,2 3 425 183,1 3 101 201,3 3 408

KSP Warszawa 168,7 4 695 184,5 5 172 166,2 4 686

P O L S K A 177,0 67 560 184,1 70 202 165,3 63 007

Źródło: Komenda Główna Policji.
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Załącznik 10

Narkotyki zabezpieczone w latach 2000–2007 przez Centralne 
Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji

Narkotyki zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze KG Policji 
w latach 2000–2007
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2000 141 600 0 119 300 4 000 139 000

2001 195 000 9 000 208 000 45 000 75 000

2002 72 000 100 000 4 800 397 000 331 000

2003 157 198 8 530 4 740 403 540 93 683

2004 311 434 23 416 56 813 13 419 104 009

2005 173 500 59 400 33 600 8 900 34 100

2006 171 200 9 900 76 400 11 400 91 100

2007 274 745 3 731 118 617 150 292 183 162

RAZEM 1 496 677 213 977 622 269 1 033 551 1 051 054

Źródło: Komenda Główna Policji.
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Załącznik 11

Struktura przestępczości narkotykowej – kluczowe kategorie 
przestępstw stwierdzone w Polsce w latach 2000–2007
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2000 400 323 1 417 8 736 2 815
2001 408 295 1 809 12 549 6 651
2002 319 336 1 931 12 486 11 960
2003 297 354 2 064 16 488 18 681
2004 350 795 2 323 17 778 26 163
2005 456 643 2 814 20 906 30 899
2006 270 486 2 627 19 332 34 778
2007 198 537 3 268 17 099 31 260

Źródło: KGP.
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Załącznik 12

Przestępczość narkotykowa w latach 2005–2007 według kwalifi ka-
cji prawnej

Kwalifi ka-cja 
prawna
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art. 53 ust. 1 333 201 (13) 198 181 (0) 136 81 (2)

art. 53 ust. 2 123 132 (4) 72 78 (0) 62 60 (0)

art. 54 ust. 1 109 49 (5) 64 25 (5) 86 29 (4)

art. 54 ust. 2 pkt 1 30 3 (2) 58 11 (1) 47 9 (1)

art. 54 ust. 2 pkt 2 5 3 (0) 5 1 (0) 4 2 (0)

art. 55 ust. 1–2 468 214 (5) 366 170 (0) 343 138 (2)

art. 55 ust. 3 175 106 (0) 120 99 (0) 194 100 (0)

art. 56 ust. 1–2 1 261 472 (87) 1 162 486 (90) 1 232 416 (41)

art. 56 ust. 3 1 553 871 (5) 1 465 965 (6) 2 036 993 (1)

art. 58 10 426 2 166 (753) 11 608 2 128 (190) 9 746 2 056 (562)

art. 59 20 906 3 995 (412) 19 332 3 877 (469) 17 099 3 581 (321)

art. 60 163 67 (7) 55 16 (1) 19 8 (3)

art. 61 151 52 (2) 107 58 (6) 121 53 (7)

art. 62 ust. 1 i 3 29 883
18 531 
(2 259)

33 594
19 253 
(2 398)

30 024
19 255 
(1 952)

art. 62 ust. 2 1 016 684 (20) 1 184 740 (20) 1 236 837 (28)

art. 63 ust. 1 875 583 (48) 726 508 (40) 562 355 (21)

art. 63 ust. 2 49 24 (4) 34 12 (2) 31 15 (0)

art. 64 31 16 (2) 41 19 (0) 17 6 (0)

art. 68 3 1 (1) 11 4 (2) 12 2 (0)

Razem 67 560
28 170 
(3 629)

70 202
28 634 
(3 768)

63 007
27 936 
(2 945)
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Załącznik 13

Przestępstwa narkotykowe w miastach wojewódzkich w latach 
2005–2007

Wskaźnik zagrożenia na 100 tys. ludności

2005 2006 2007

GORZÓW  WLKP. 417,4 320,3 379,5

WROCŁAW 390,7 362,5 272,3

POZNAŃ 384,6 685,0 498,2

SZCZECIN 279,5 224,4 233,7

OPOLE 269,7 267,1 226,3

BYDGOSZCZ 255,9 240,9 220,8

OLSZTYN 246,8 202,1 175,3

WARSZAWA 212,3 235,5 211,6

GDAŃSK 205,3 240,6 105,7

RZESZÓW 178,7 125,0 123,0

KIELCE 166,0 745,2 561,9

BIAŁYSTOK 125,3 141,3 105,5

KATOWICE 122,0 245,3 212,1

KRAKÓW 115,9 104,5 153,0

RADOM 99,9 201,0 153,1

LUBLIN 86,3 107,5 122,2

ŁÓDŹ 70,7 96,4 131,9
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Załącznik 14

Główne postacie narkotyków i innych substancji psychoaktyw-
nych61

Nazwa narkotyku Główne postacie
amfetamina tabletki, pastylki, biały proszek
barbiturany tabletki
benzodiazepiny tabletki
crack najczęściej białe kryształki (także w kolorze 

miodowym i brązowym)
ecstasy  tabletki, najczęściej w kolorze białym, ale także 

szare, różowe, błękitne, żółtawe
grzyby halucynogenne w postaci naturalnej: brązowe, beżowe lub czer-

wone grzybki; jako susz: ciemnobrązowe
heroina biały proszek o konsystencji mąki, brązowawy 

„cukier”, także w postaci brązowych kostek 
i lasek; w formie stopionej (rozgrzanej) lub roz-
cieńczonej z wodą:   brązowy płyn

kodeina tabletki
kokaina najczęściej biały proszek
marihuana zmieszane, wysuszone liście i kwiaty konopi 

indyjskich w kolorach od jasnozielonego, przez 
khaki po zielono-brązowy; czasami w postaci 
sprasowanych kosteczek (lasek), z dodatkiem 
łodyg i nasion

haszysz brązowy, brązowo-zielony susz, płytki (kostki) 
w kolorze brązowym

olej haszyszowy oleisty płyn w kolorze ciemnobrązowym lub 
brunatnym

meskalina przeźroczysty płyn o konsystencji oleju
psylocybina jako składnik brązowych wysuszonych grzyb-

ków
metadon tabletki, płyn
morfi na bezbarwny płyn w fi olkach lub ampułkach, ta-

bletki

61  Opracowanie własne na podstawie: H. Baran-Furga, Substancje psycho-
aktywne; H. Baran-Furga, K. Chmielewska, Zburzenia psychiczne i zaburze-
nia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych; 
P. Goodyer, Dzieciaki + narkotyki. Praktyczny poradnik dla rodziców; M. Ję-
drzejko,  K. Piórkowska, Leksykon narkomanii; M. Jędrzejko, Narkotyki i nar-
komania w Wojsku Polskim; Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczy-
cieli, wychowawców i rodziców; A. Markiewicz, Halucynogeny.
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opium w fazie pierwszej lekko zabarwiony (białawy) 
sok; po przerobieniu ciemnobrązowy lub jasno-
brązowy proszek; płytki i kostki w takich kolo-
rach tzw. bochenki

LSD tabletki, pigułki o różnych kształtach i kolorach, 
nasączone środkiem bibułki, znaczki, pastylki

sterydy anaboliczne biały lub kolorowy proszek, granulki, tabletki, 
masa o konsystencji masła

środki wziewne przeźroczyste i kolorowe płyny; postać pasty 
lub gęstych roztworów; forma gazowa, aerozole

szałwia meksykańska susz o bladozielonym lub zielono-brązowawym 
kolorze

GHB białe tabletki,  w płynie – bezbarwne
fenycyklidyna (PCP) tabletki, proszek
makiwara płyn o kolorze brązowym
khat susz w kolorze jasno lub ciemnobrązowym, cza-

sami wpadający w brudną zieleń



469

Załączniki

Załącznik 15

Pochodzenie narkotyków i innych substancji psychoaktyw-
nych62

Nazwa narkotyku Pochodzenie
opium naturalne (z maku lekarskiego)
morfi na naturalne (z maku lekarskiego)
heroina półsyntetyczne (z morfi ny)
metadon syntetyczne
kokaina naturalne (z liści krzewu koki)
marihuana naturalne (z konopi indyjskich)
haszysz naturalne (z konopi indyjskich)
olej haszyszowy naturalne (z konopi indyjskich)
LSD półsyntetyczne (z alkaloidów sporyszu)
meskalina naturalne (z kaktusa peyote)
psylocybina naturalne (z grzybków halucynogennych)
ecstasy syntetyczne
ketamina syntetyczne
kodeina syntetyczne
GHB syntetyczne
mencyklidyna 
(PCP) syntetyczne

makiwara naturalne (wywar z suszu słomy makowej)
khat naturalne
crack naturalne (z liści koki)

kofeina naturalne, jako składnik kawy i herbaty; także 
w postaci cukierków lub tabletek

62  Opracowanie własne na podstawie: H. Baran-Furga, Substancje psycho-
aktywne; H. Baran-Furga, K. Chmielewska, Zburzenia psychiczne i zaburze-
nia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych; 
C. Cekiera, Psychoprofi laktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób 
uzależnionych; T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po nar-
kotyki; P. Goodyer, Dzieciaki + narkotyki. Praktyczny poradnik dla rodziców; 
M. Jędrzejko,  K. Piórkowska, Leksykon narkomanii; M. Jędrzejko, Narkotyki 
i narkomania w Wojsku Polskim; Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla 
nauczycieli, wychowawców i rodziców; A. Markiewicz, Halucynogeny; A. Mar-
kiewicz, Klejenie się, czyli co warto wiedzieć o inhalantach; K. Zajączkowski, 
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Załącznik 16

Typy uzależnień

Uzależnienie fi zyczne: powoduje powstanie sztucznej potrzeby biologicznej, wyma-
gającej  bezwzględnego zaspokojenia. Uzależnienie fi zyczne świadczy o wystąpie-
niu sytuacji, w której substancja psychoaktywna została włączona do metabolizmu 
komórkowego. Jej obecność w organizmie jest niezbędna dla zachowania  równo-
wagi wewnątrzustrojowej. Stan ten określa się często: „ głodem”  – domagającym 
się natychmiastowego zaspokojenia. Siła uzależnienia fi zycznego jest specyfi czna 
dla poszczególnego typu substancji psychoaktywnej.

Uzależnienie społeczne: jest mechanizmem przystosowa-
nia się do reguł grupy lub do określonej sytuacji. Może 
mieć postać stereotypowych czynności, charakterystycz-
nych dla danej grupy (np. subkultury), bądź też sytuacji 
wynikających z interakcji z innymi osobami (w relacjach 
zawodowych, osobistych). Współcześnie ma charakter za-
chowań grupowych i „kulturowych”, związanych z modą 
na przyjmowanie narkotyków w określonych sytuacjach 
(np. spotkania towarzyskie). W świetle badań, wzorce 
społeczne należą do dominujących stymulatorów sięga-
nia po narkotyki – zwłaszcza w momencie inicjacji nar-
kotykowej. 

Uzależnienie psychiczne: charakteryzuje się przymusem przyjmowania substancji 
psychoaktywnej; wywołują go potrzeby psychiczne oraz specyfi czne cechy oddzia-
ływania narkotyku na organizm. Uzależnienie psychiczne poprzedza najczęściej 
uzależnienie fi zyczne. Zależność psychiczna prowadzi do ukształtowania się wzor-
ca zachowania, w którego wyniku człowiek podejmuje określone działania, w celu 
pozyskania substancji psychoaktywnej,  obawiając się  wystąpienia objawów abs-
tynencji. 
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Załącznik 17

Najważniejsze  cechy stanu uzależnienia

Cechy:

silna potrzeba, a nierzadko przymus używania substancji psy-
choaktywnej,

brak samokontroli zażywania danej substancji oraz kompulsyw-
ność w poszukiwaniu kolejnej dawki, 

przyjmowanie substancji psychoaktywnej w celu uniknięcia ob-
jawów abstynencyjnych,

występowanie zjawiska abstynencji po przerwaniu przyjmowa-
nia substancji psychoaktywnej,

narastanie zjawiska tolerancji na przyjmowaną substancję,

indywidualny charakter (cykl, sposób) przyjmowania substancji 
psychoaktywnej,

zanik relacji społecznych oraz potrzeby wykonywania natural-
nych czynności zawodowych i osobistych, charakterystycznych 
dla stylu życia przed wystąpieniem uzależnienia,

kontynuowanie zażywania pomimo występowania szkód zdro-
wotnych, osobistych i społecznych.
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Załącznik 18

Wielopłaszczyznowe konsekwencje zjawiska narkomanii (uza-
leżnień chemicznych )
Załącznik 19

Konsekwencje społeczne

Podatność na choroby.
Wydatki na leczenia 
narkomanów.
Utrata zdrowia i wysokie 
ryzyko śmierci.
Zagrożenia zdrowia 
innych osób.

Zaburzenia i rozpad rodziny.
Wyższe koszty pracy.
Zaburzone relacje społeczne.
Związek z rozwojem innych patologii.
Niższe szanse zawodowe, społeczne 
i życiowe.
Wykluczenie społeczne i marginalizacja.
Inne problemy społeczne np. bezrobocie.

Kontakt ze światem przestęp-
czym.
Rozwój przestępczości zorga-
nizowanej.
Odpowiedzialność karna.

Zaburzenia w systemie 
wartości.
Zaburzenie oceny 
„dobro-zło”.
„Indywidualistyczna” 
wizja świata
Brak kontroli zachowań.
Stygmat społeczny.

Problemy prawne

    NARKOMANIA – uzależnienia chemiczne

Konsekwencje zdrowotne Następstwa moralne
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Załącznik 19

Polskie akty prawne dotyczące zapobiegania narkomanii (wypisy)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 10. 1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań wła-
snych gminy, obejmujących: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnie-
niem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narko-
manii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych 
i osób fi zycznych, służących rozwiązywaniu problemów nar-
komanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uza-
leżnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 Postępowanie z osobami uzależnionymi 
Art. 25. Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób 

uzależnionych jest dobrowolne, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej.

Art. 26. 1. Leczenie osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki 
zdrowotnej lub lekarz wykonujący praktykę lekarską, w tym, w ra-
mach grupowej praktyki lekarskiej.

2. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: 
1) lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii; 
2) osoba posiadająca certyfi kat specjalisty terapii uzależnień. 

3. W rehabilitacji osoby uzależnionej może uczestniczyć osoba 
posiadająca certyfi kat instruktora terapii uzależnień. 

4. Reintegrację osób uzależnionych mogą prowadzić centra in-
tegracji społecznej, tworzone na podstawie przepisów o zatrudnie-
niu socjalnym, oraz podmioty wymienione w ust. 1 i 2 oraz w art. 
5 ust. 3. 

5. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1-4, udzielane osobie 
uzależnionej, niezależnie od jej miejsca zamieszkania w kraju, nie 
pobiera się od tej osoby opłat. 
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Art. 28. 1. Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowa-
niu leczenia substytucyjnego. 

2. Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdro-
wotnej po uzyskaniu zezwolenia wojewody, wydanego po uzyskaniu 
pozytywnej opinii dyrektora Biura odnośnie do spełniania wyma-
gań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

Art. 29. 1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich oraz jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej prowa-
dzi się leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych 
umieszczonych w tych zakładach. 

Art. 30. 1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych 
w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu 
sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę uzależnioną na 
przymusowe leczenie i rehabilitację. 

2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa 
się z góry, nie może on być jednak dłuższy niż 2 lata.

3. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończeniem 
przymusowego leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może 
je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu lecze-
nia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż określony 
w ust. 2. 

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się 
według przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
 Przepisy karne

Art. 71. 1. W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo 
pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub sub-
stancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wyko-
nanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do pod-
dania się leczeniu lub rehabilitacji w zakładzie opieki zdrowotnej 
i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzy-
szenia. 

2. Sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary pozbawienia 
wolności, jeżeli skazany w okresie próby uchyla się od obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, albo dopuszcza się rażącego naruszenia 
regulaminu zakładu, do którego został skierowany. 

3. W razie skazania osoby uzależnionej, z uwzględnieniem wa-
runków określonych w ust. 1, na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd może orzec umiesz-
czenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim zakładzie 
opieki zdrowotnej. 

4. Czasu pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej nie określa 
się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż 2 lata; o zwolnieniu 
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z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wyników leczenia lub reha-
bilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu lub rehabilitacji 
albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu opie-
ki zdrowotnej, zwolnienie może nastąpić także na wniosek zakładu 
prowadzącego leczenie. 

5. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy 
orzeczoną karę pozbawienia wolności należy wykonać. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Mi-
nistrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowe warunki i tryb postępowania w przedmiocie leczenia lub 
rehabilitacji osób uzależnionych, o których mowa w ust. 1-3, mając 
na względzie dobro osoby uzależnionej. 

Art. 72. 1. Jeżeli osoba uzależniona lub używająca substancje 
psychoaktywne szkodliwie, której zarzucono popełnienie przestęp-
stwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wol-
ności, podda się leczeniu i rehabilitacji lub udziałowi w programie 
profi laktyczno-leczniczym, prowadzonym przez zakład opieki zdro-
wotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator 
może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia. 

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki 
leczenia, postanawia o dalszym prowadzeniu postępowania albo 
występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępo-
wania. 

4. W wypadku wskazanym w ust. 2 warunkowe umorzenie można 
zastosować do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie prze-
kraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku 
o ochronie zdrowia psychicznego z póz. zm.

Art. 1. 1. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powo-
łane. 

2. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą 
uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, funda-
cje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz 
grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fi -
zyczne i prawne.
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Art. 2. Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom 

psychicznym, 
2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielo-

stronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz in-
nych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowi-
sku rodzinnym i społecznym, 

3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wła-
ściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tole-
rancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskrymi-
nacji.

Art. 5. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicz-
nymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
- w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej 
i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

Art. 6. 1. Samorząd województwa zgodnie z potrzebami wyni-
kającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności 
województwa, tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej.

Art. 8. 1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej „organa-
mi do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z zakładami 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, organizują na obszarze swoje-
go działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby 
psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności 
w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków 
z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach 
bytowych.

 2. Oparcie społeczne polega w szczególności na:
1) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego, aktywnego życia,
2) organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony 

rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i insty-
tucji, 

3) udzielaniu pomocy fi nansowej, rzeczowej oraz innych świad-
czeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecz-
nej.
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Art. 10. 1. Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej udzielane osobie, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. 
a) i b), przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nanso-
wanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 
r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110 i Nr 138, poz. 1154), zwanej dalej 
„ustawą o świadczeniach”, nie pobiera się od tej osoby opłat. 

2. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) i b), przebywa-
jącym w szpitalu psychiatrycznym przysługują ponadto produkty 
lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze, za które nie po-
biera się od tych osób opłat.

3. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) i b), przysługują 
także produkty lecznicze i wyroby medyczne na zasadach określo-
nych w art. 37 ustawy o świadczeniach.

Rozdział 2
Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc

Art. 10a. 1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochro-
nie swoich praw.

Art. 12. Przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego 
bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interesy 
oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży 
do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia, w sposób najmniej dla tej 
osoby uciążliwy.

Art. 13. Osoba z zaburzeniami psychicznymi przebywająca 
w szpitalu psychiatrycznym lub w domu pomocy społecznej ma 
prawo do porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi 
osobami; korespondencja takiej osoby nie podlega kontroli.

Art. 14. Osoba z zaburzeniami psychicznymi, leczona w szpitalu 
psychiatrycznym, może uzyskać zgodę ordynatora na okresowe 
przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli 
nie zagraża to jej życiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

Art. 15. 2 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze roz-
porządzenia, sposób organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpita-
lach psychiatrycznych oraz sposób nagradzania uczestników zajęć. 
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Art. 16. W razie stwierdzenia, że dobro osoby chorej psychicz-
nie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia, 
kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia 
o tym prokuratora.

Art. 18. 1. Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniej-
szej ustawie, można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej 
ustawy do tego upoważnia albo osoby te:

1) dopuszczają się zamachu przeciwko:
a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, lub
b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub

2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znaj-
dujące się w ich otoczeniu, lub

3) poważnie zakłócają, lub uniemożliwiają funkcjonowanie za-
kładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, lub jednostki orga-
nizacyjnej pomocy społecznej.

2. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, polega na przytrzymywaniu, przymuso-
wym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji, a wobec osoby, 
o której mowa w ust. 1 pkt 3 - na przytrzymaniu lub przymusowym 
podaniu leku. 

4. Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedza się 
o tym osobę, wobec której środek ten ma być podjęty. Przy wyborze 
środka przymusu należy wybierać środek możliwie dla tej osoby 
najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu przymusu należy zachować 
szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

Rozdział 3
Postępowanie lecznicze. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Art. 23. 1. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpi-
tala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 tylko wtedy, 
gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej 
choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdro-
wiu innych osób.

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany wyjaśnić 
choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować 
go o jego prawach.
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Art. 34. Wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez 
jej zgody, przymus bezpośredni można stosować, poza okoliczno-
ściami określonymi w art. 18, także wtedy, gdy jest to konieczne 
do dokonania niezbędnych czynności leczniczych, o których mowa 
w art. 33. Przymus bezpośredni można także stosować w celu za-
pobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez tę osobę szpitala psy-
chiatrycznego. (...)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych

Dział I
Przepisy ogólne
Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, fi -

nansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych 
w ustawie, mają prawo: 

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobro-
wolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubez-
pieczonymi”, 

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatel-
stwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 
99, poz. 1001), co do których nie stwierdzono okoliczności, 
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie 
określonych dla ubezpieczonych - zwane dalej „świadcze-
niobiorcami”. 

2. Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż 
świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzyna-
rodowych.

Dział II 
Świadczenia opieki zdrowotnej 
Art. 13. 1. Świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni, którzy: 
1) nie ukończyli 18. roku życia, 
2) są w okresie ciąży, porodu i połogu
- mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w za-

kresie określonych dla ubezpieczonych. (...)
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3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2 
oraz w art. 12, udzielane świadczeniobiorcom są fi nansowane z : 

1) budżetu państwa - w przypadku świadczeniobiorców 
innych niż ubezpieczeni, 

2) Funduszu - w przypadku ubezpieczonych 
- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 15. 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych 
w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem 
jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wcze-
sne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie 
niepełnosprawności i jej ograniczanie. 

2. Świadczeniobiorcy zapewnia się i fi nansuje ze środków pu-
blicznych, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie: 

1) badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę 
laboratoryjną; 

2) świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiega-
nia chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obo-
wiązkowe szczepienia ochronne; 

3) podstawową opiekę zdrowotną; 
5) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; 
6) rehabilitację leczniczą; 
8) leczenie szpitalne; 
9) świadczenia wysokospecjalistyczne; 
11) badanie i terapię psychologiczną; 
13) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opie-

kę paliatywno-hospicyjną; 
15) opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu; 
16) opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku 
o zakładach opieki zdrowotnej z póź. zm.

Świadczenie zdrowotne
Art. 3. 
Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ra-

towaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania me-
dyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych re-
gulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z :
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1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) badaniem i terapią psychologiczną,
4) rehabilitacją leczniczą,
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem 

oraz nad noworodkiem,
6) opieką nad zdrowym dzieckiem,
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
8) pielęgnacją chorych,
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez dzia-
łania profi laktyczne oraz szczepienia ochronne.

Art. 4. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakła-
dy opieki zdrowotnej oraz przez osoby fi zyczne wykonujące zawód 
medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową prakty-
kę pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2.

Art. 5. 
[3] Zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych 

ogółowi ludności lub określonej grupie ludności.

Art. 6.
1. Zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych 

bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach 
określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cy-
wilnoprawnej.

Prawa pacjenta
Art. 19. 1. Pacjent ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wie-

dzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzie-
lenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, 
opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej ko-
lejność dostępu do tych świadczeń,

2) informacji o swoim stanie zdrowia,
3) wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdro-

wotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej infor-
macji,

4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania 
świadczeń zdrowotnych.
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2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy świadczeń zdrowotnych, któ-
rych udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy.

3. W zakładach opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla osób wy-
magających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowot-
nych, pacjent ma również prawo do:

1) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę 
bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,

2) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego 
z osobami z zewnątrz,

3) opieki duszpasterskiej.
5. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu, kierownik 
zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograni-
czyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, 
w tym do sprawowania opieki przez osoby określone w ust. 3 pkt 1.

Ustawa z dnia 14 lipca 2000 roku o zmianie ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

Art. 2. 1. Zakładem opieki zdrowotnej jest: 
1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy, (...) inny nie wymieniony z nazwy zakład prze-
znaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania 
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, 
w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, 

2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, (...)

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu 
w sprawach nieletnich z póź. zm.

Art. 12. W razie stwierdzenia u nieletniego (...) nałogowego 
używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się 
w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletnie-
go w szpitalu psychiatrycznym lub innym, odpowiednim zakładzie 
leczniczym.
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Podobnie mówi:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
zasad kierowania, przyjmowania, zwalniania i popytu 
nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

§ 2. 1. Sąd kieruje nieletnich do:
1) publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

(...),
2) publicznych zakładów lecznictwa odwykowego, dysponują-

cych warunkami wzmocnionego zabezpieczenia (...),
3) innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sprawują-

cych opiekę medyczną nad osobami z upośledzeniem umysło-
wym, chorobą psychiczną bądź z innymi zakłóceniami czyn-
ności psychicznych, w tym uzależnionych od alkoholu albo 
substancji psychoaktywnych.

A także art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (str. 2 w ninejszym dokumencie)

Patrz również poniżej:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu postępowania leczniczego, 
rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób 
uzależnionych, umieszczonych w zakładach poprawczych

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii zarządza się, co następuje:

§ 1. 
1. Leczenie, rehabilitacja i readaptacja nieletnich uzależnionych 

od środków odurzających, substancji psychotropowych i środków 
zastępczych, zwanych dalej ”nieletnimi uzależnionymi“, odbywa 
się w oddzielnych zakładach poprawczych resocjalizacyjno-tera-
peutycznych, zwanych dalej ”zakładami resocjalizacyjno-terapeu-
tycznymi“.
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2. Leczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje detoksykacji, 
leczenia substytucyjnego oraz postępowania wymagającego lecze-
nia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

3. Leczenie i rehabilitację nieletnich uzależnionych prowadzi 
lekarz specjalista, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przy pomocy 
zespołu, w skład którego wchodzą psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, pielęgniarka.

4. Leczenie, rehabilitację i readaptację w zakładach prowadzi 
się metodami i środkami ogólnie stosowanymi w tego rodzaju po-
stępowaniu.

§ 2. 
1. Do zakładów resocjalizacyjno-terapeutycznych dla nielet-

nich uzależnionych kierowani są nieletni uzależnieni, według zasad 
i trybu ogólnego kierowania nieletnich do zakładów poprawczych, 
w oparciu o diagnozę sporządzoną przez lekarza i psychologa, 
stwierdzającą uzależnienie.

§ 3. 
1. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne zapewniają nieletnim 

uzależnionym stosowną do indywidualnych potrzeb pomoc i opie-
kę, organizują naukę szkolną, a przede wszystkim prowadzą lecze-
nie, rehabilitację i readaptację, zmierzającą do eliminacji przyczyn 
i skutków uzależnienia, uzyskania trwałej abstynencji oraz zmiany 
postaw i zachowania nieletnich w kierunku społecznie pożądanym.

2. Leczenie, rehabilitacja i readaptacja nieletniego uzależnione-
go powinna uwzględniać współpracę z rodziną lub innymi osobami 
prawnie odpowiedzialnymi za nieletniego.

§ 4. W zakładach poprawczych innego rodzaju prowadzi się pro-
fi laktykę uzależnień od środków odurzających i psychotropowych, 
działania zmierzające do zmotywowania nieletnich uzależnionych 
do podjęcia leczenia, a wobec nieletnich uzależnionych, którzy po-
myślnie zakończyli proces leczenia, organizuje się formy pomocy 
,podtrzymujące postawę abstynencką.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania 

leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego 
w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych 

w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zakładach karnych i aresztach śledczych, zwanych dalej 
„zakładami”, prowadzi się leczenie, rehabilitację i readaptację osób 
umieszczonych w tych zakładach, uzależnionych od środków odu-
rzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

2. W razie stwierdzenia faktu używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, poddaje się szczegółowym badaniom lekar-
skim, w celu stwierdzenia uzależnienia od tych środków oraz po-
trzeby leczenia w warunkach szpitalnych.

3. Osoby uzależnione obejmuje się badaniami psychologicznymi 
w celu:

1) oceny stanu uzależnienia,
2) wyjaśnienia procesu uzależnienia i jego uwarunkowań,
3) ustalenia związku uzależnienia z działalnością przestępczą,
4) oceny stosunku osoby uzależnionej do leczenia, rehabilitacji 

i readaptacji,
5) określenia potrzeby i zakresu stosowania oddziaływania spe-

cjalistycznego w zakresie opieki psychologicznej, lekarskiej 
lub rehabilitacyjnej.

§ 4. 1. Leczeniem i rehabilitacją obejmuje się umieszczone w za-
kładach osoby uzależnione:

1) zobowiązane przez sąd orzekający lub penitencjarny do pod-
dania się takim oddziaływaniom w toku odbywania kary po-
zbawienia wolności oraz

2) te, które wyraziły zgodę na poddanie się takiemu oddziaływa-
niu i współdziałają w wykonaniu programu leczenia i rehabi-
litacji.
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§ 5. Leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych 
w zakładach prowadzi się w:

1) ambulatoriach zakładów wraz z izbami chorych, zwanych da-
lej „ambulatoriami”,

2) pododdziałach detoksykacyjnych zakładów opieki zdrowotnej 
dla osób pozbawionych wolności,

3) oddziałach terapeutycznych zakładów.

§ 6. Lekarze ambulatoriów, w zakresie postępowania z osobami 
uzależnionymi w szczególności:

1) rozpoznają u osób umieszczonych w zakładach uzależnienia 
od środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych,

2) informują osoby uzależnione o możliwościach i warunkach 
poddania się leczeniu i rehabilitacji,

3) kierują, w razie potrzeby, osoby uzależnione do pododdziałów 
detoksykacyjnych zakładów opieki zdrowotnej dla osób po-
zbawionych wolności,

4) opracowują, w razie potrzeby, opinie w sprawie skierowania 
osób uzależnionych do oddziałów terapeutycznych,

5) opracowują opinie do wniosków o orzeczenie przez sąd pe-
nitencjarny obowiązku poddania się osób uzależnionych le-
czeniu i rehabilitacji, w toku odbywania przez te osoby kary 
pozbawienia wolności.

§ 7. Pododdziały detoksykacyjne zakładów opieki zdrowotnej 
dla osób pozbawionych wolności prowadzą detoksykację, udzielają 
innych świadczeń zdrowotnych, a także nawiązują z tymi osobami 
kontakt terapeutyczny.

§ 8. 1. Do pododdziałów detoksykacyjnych zakładów opieki zdro-
wotnej dla osób pozbawionych wolności lekarze ambulatoriów kie-
rują osoby uzależnione, będące w stanie zatrucia lub odstawienia 
środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastęp-
czego, wymagające leczenia odtruwającego. (...)

2. Jeżeli tymczasowo aresztowani wymagają natychmiastowego 
leczenia odtruwającego, organy, o których mowa w ust. 1, na wnio-
sek lekarzy i w uzgodnieniu z dyrektorami zakładów opieki zdro-
wotnej dla osób pozbawionych wolności, mogą skierować osoby 
uzależnione bezpośrednio do pododdziałów detoksykacyjnych tych 
zakładów.
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§ 9. 1. Karę pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnio-
nych od środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych wykonuje się w systemie terapeutycznym, 
w oddziałach terapeutycznych.

2. Do oddziałów terapeutycznych kieruje się osoby uzależnione, 
nie wymagające leczenia detoksykacyjnego, ale wymagające tera-
peutycznych metod oddziaływania, w tym specjalistycznego od-
działywania psychologicznego.

3. Skierowanie tymczasowo aresztowanych uzależnionych do od-
działów terapeutycznych następuje w uzasadnionych wypadkach, 
wyłącznie na wniosek tymczasowo aresztowanych oraz za zgodą or-
ganów, do których dyspozycji tymczasowo aresztowani pozostają.

§ 10. 1. Do zadań oddziałów terapeutycznych należy zwłaszcza:
1) prowadzenie badań psychologicznych osób uzależnionych,
2) przygotowanie osób uzależnionych do udziału w procesie te-

rapii,
3) kształtowanie u osób uzależnionych motywacji do powstrzy-

mywania się od używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych,

4) prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnio-
nych,

5) prowadzenie psychoterapii grupowej osób uzależnionych,
6) przekazywanie osobom uzależnionym wiedzy dotyczącej 

szkód, mogących powstać w przypadku powrotu do używania 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ-
ków zastępczych,

7) rozwijanie umiejętności współżycia społecznego i przygoto-
wywanie osób uzależnionych do samodzielnego życia,

8) ułatwianie osobom uzależnionym kształcenia zawodowego 
i pracy zarobkowej,

9) udzielanie osobom uzależnionym pomocy w kontynuowaniu 
leczenia, rehabilitacji i readaptacji po zwolnieniu z zakładu.

2. Zadania wymienione w ust. 1 realizuje się w ramach indywi-
dualnego programu terapeutycznego.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, 
rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych 

za przestępstwa pozostające w związku z używaniem 
środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§ 5. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osoby uzależnionej, 
o której mowa w art. 56 ust. 1-3 ustawy, prowadzona jest metodami 
i środkami ogólnie stosowanymi; w szczególności zakład zapewnia:

1) leczenie szkód zdrowotnych, spowodowanych używaniem 
środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2) diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, 
związanych z używaniem środków psychoaktywnych,

3) indywidualną i grupową psychoterapię osób uzależnionych,
4) działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych 

i ich rodzin,
5) pomoc w uzyskaniu niezbędnych świadczeń socjalnych.
2. Osoba uzależniona, o której mowa w art. 56 ust. 1-3 ustawy, 

może być leczona w ramach programu przewidującego stosowanie 
leczenia substytucyjnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. W leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji osoby uzależnionej, 
o której mowa w art. 56 ust. 1-3 ustawy, mogą brać udział osoby po-
siadające kwalifi kacje określone w odrębnych przepisach, w szcze-
gólności:

1) psycholog,
2) pedagog,
3) specjalista terapii uzależnień,
4) instruktor terapii uzależnień,
5) pielęgniarka,
6) lekarz psychiatra,
7) lekarz rodzinny,
8) pracownik socjalny.
§ 7. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osób uzależnio-

nych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używa-
niem środków odurzających lub substancji psychotropowych na 
karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawie-
szono, mogą być prowadzone w systemie ambulatoryjnym lub sta-
cjonarnym.
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§ 9. 1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osób uzależnio-
nych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używa-
niem środków odurzających lub substancji psychotropowych na 
karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wyko-
nania, prowadzone jest w odpowiednim zakładzie opieki zdrowot-
nej, wskazanym w orzeczeniu sądu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. 
w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz 
zawodów niemedycznych, uprawniających do prowadzenia 

leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.

§ 1. Określa się wykaz specjalności lekarskich, których posiada-
nie umożliwia leczenie i rehabilitację osób uzależnionych:

1) psychiatria,
2) psychiatria dzieci i młodzieży,
3) medycyna rodzinna.

§ 2. Określa się wykaz zawodów niemedycznych, których posia-
danie umożliwia prowadzenie rehabilitacji osób uzależnionych:

1) psycholog,
2) pedagog.
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Załącznik 16

Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania narko-
manii (wypisy)

Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej 
na lata 2005-2012

„Wymierne zmniejszenie zażywania narkotyków, uzależnienia 
oraz szkód zdrowotnych i ryzyka społecznego, spowodowanego za-
żywaniem narkotyków, poprzez opracowanie i usprawnienie sku-
tecznego i zintegrowanego, wszechstronnego systemu zmniejszania 
popytu, opartego na wiedzy, z uwzględnieniem zapobiegania, wcze-
snego interweniowania, leczenia, zmniejszania szkód, rehabilitacji 
i środków społecznej reintegracji, w ramach Państw Członkowskich 
UE.”

Cele szczegółowe: 
1. Zapewnienie programów leczenia,
2. Zapewnienie programów rehabilitacji i integracji społecznej,
3. Zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowa-

nych zażywaniem narkotyków.

Odnośnie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowot-
nych określono następujące priorytety:

1. Zwiększenie dostępu do zróżnicowanych programów leczenia, 
skierowanych do konkretnych grup, z uwzględnieniem zinte-
growanej opieki psychospołecznej i farmakologicznej.

 - Normy skuteczności programów leczenia powinny być pod-
dawane ciągłej ocenie.

 -Leczenie problemów zdrowotnych, wynikających z zażywa-
nia środków psychoaktywnych, powinno stanowić integralną 
część polityki zdrowia.

2. Zwiększenie dostępu do usług skierowanych na zapobieganie 
i leczenie HIV/AIDS, zapalenia wątroby, innych infekcji, cho-
rób i szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowanych zaży-
waniem narkotyków.
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Deklaracja Dublińska z lutego 2004 roku, która propaguje:

 „(...) zwiększenie dostępu, iniekcyjnym użytkownikom narkoty-
ków, do usług  z zakresu profi laktyki, leczenia oraz redukcji szkód, 
poprzez propagowanie, wprowadzanie oraz poszerzenie oferty pro-
gramowej w tym zakresie.”

Deklaracja Wileńska z września 2004 roku, zalecająca:

 „(…) zapewnienie powszechnego, niedrogiego, bezstronnego 
i wolnego od uprzedzeń dostępu do usług z zakresu zapobiegania 
HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych, w tym informacji, dzia-
łań profi laktycznych, dobrowolnego i anonimowego poradnictwa, 
leczenia oraz usług z zakresu redukcji szkód.” 

Rekomendacje Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2003 
dot. profi laktyki i redukcji szkód zdrowotnych, 
wynikających z uzależnienia od narkotyków:

 (…) Państwa Członkowskie powinny:
1. zapewniać informacje i poradnictwo dla użytkowników narko-

tyków, w celu promowania redukcji szkód oraz ułatwiać im do-
stęp do odpowiednich usług;

2. informować społeczności i rodziny, oraz umożliwiać im zaanga-
żowanie się w prewencję i redukcję szkód zdrowotnych, będą-
cych następstwem uzależnienia od narkotyków;

3. włączyć pracę uliczną w ramy krajowej polityki zdrowotnej 
i polityki socjalnej oraz wspierać odpowiednie szkolenia, a tak-
że opracować standardy i metody pracy. Pracę uliczną defi niuje 
się jako działania środowiskowe podejmowane w celu nawią-
zania kontaktu z jednostkami lub grupami z poszczególnych 
populacji docelowych, które nie są objęte tradycyjną edukacją 
zdrowotną;

4. zachęcać i promować rozwój szkoleń dla grup rówieśniczych 
i wolontariuszy zaangażowanych w programy pracy ulicznej, 
zawierające takie elementy jak: sposoby redukcji liczby zgo-
nów spowodowanych używaniem narkotyków, pierwszą pomoc 
oraz angażowanie się na wczesnym etapie służb ratunkowych; 
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5. promować tworzenie sieci i współpracę pomiędzy podmiota-
mi zaangażowanymi w pracę uliczną, umożliwiającą ciągłość 
usług i lepszą do nich dostępność dla użytkowników; 

6. zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób nadużywających 
narkotyki, prowadzić zarówno leczenie typu „drug–free” jak 
i leczenie substytucyjne, wsparte odpowiednimi działaniami 
z zakresu opieki psychospołecznej i rehabilitacji, mając na 
uwadze fakt, iż szeroki wachlarz metod leczniczych powinien 
być dostępny dla osób nadużywających narkotyki;

7. wprowadzić środki zapobiegające używaniu leków substytu-
cyjnych w sposób niezgodny z przeznaczeniem, jednocześnie 
zapewniając odpowiedni dostęp do leczenia;

8. udostępniać użytkownikom narkotyków, osadzonym w zakła-
dach karnych, usługi lecznicze/terapeutyczne podobne do tych, 
jakie otrzymują oni poza tego typu zakładami, w taki jednak 
sposób, który nie niweczy wysiłków zmierzających do pozbycia 
się narkotyków z więzień;   

9. promować odpowiednie szczepienia przeciwko żółtaczce typu B 
oraz działania z zakresu profi laktyki HIV, HCV i HBV, gruźlicy 
i chorób przenoszonych drogą płciową, przeprowadzać bada-
nia dot. występowania powyższych chorób wśród iniekcyjnych 
użytkowników narkotyków i ich najbliższego środowiska oraz 
podejmować odpowiednie działania medyczne; 

10.  zapewniać możliwość otrzymywania prezerwatyw i materia-
łów iniekcyjnych jak również wprowadzać odpowiednie pro-
gramy i punkty wymiany;

11. zagwarantować przeszkolenie służb medycznych oraz odpo-
wiednie wyposażenie, niezbędne przy przedawkowaniach;

12. promować odpowiednią integrację pomiędzy polityką zdrowot-
ną (włączając zdrowie psychiczne), opieką socjalną oraz wy-
specjalizowanymi podejściami do redukcji szkód;

13. wspierać szkolenia mające na celu rozpoznawanie kwalifi kacji 
profesjonalistów odpowiedzialnych za profi laktykę i ogranicza-
nie ryzyka szkód zdrowotnych, związanych z uzależnieniem 
narkotykowym

Rekomendowane działania w tym zakresie to m.in.:
- leczenie substytucyjne, 
- leczenie niefarmalogiczne,
- działania zapobiegające chorobom infekcyjnym,
- szczepienia przeciwko żółtaczce,
- programy leczenia prowadzone w zakładach karnych.
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Wiesław Bożejewicz, dr fi lozofi i, współpracownik naukowy Akade-
mii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Inte-
resuje się etyczno-moralnymi aspektami uzależnień i patologii spo-
łecznej, a także myślą ks. Józefa Tischnera. 

Marian Cabalski, prawnik, przez wiele lat pełnił służbę w policji 
i administracji państwowej. Obecnie przygotowuje rozprawę dok-
torską na seminarium prof. M. Jędrzejko. Interesuje się problema-
tyką przestępczości nieletnich na tle zmian społeczno-ekonomicz-
nych.

Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog, dr hab., Interesuje się no-
wymi uzależnieniami, interakcjami między wykluczeniem społecz-
nym (polskie favele) a patologiami społecznymi, a także rozwojem 
patologii w instytucjach totalnych.

Marcin Karnaś, magister prawa, ofi cer Policji. Ekspert w dziedzi-
nie przestępczości narkotykowej oraz prekursorów narkotyków. 

Jarosław Korczak, mgr pedagogiki, pedagog resocjalizacyjny. Zaj-
muje się problematyką współczesnych uzależnień chemicznych 
i niechemicznych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą 
uzależnieniom od substancji wzmacniających i energetyzujących. 

Anna Kowalewska, dr nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Bio-
medycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji na Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się bio-
logicznymi i medycznymi podstawami rozwoju i wychowania oraz 
psychospołecznymi uwarunkowaniami zdrowia i zachowań zdro-
wotnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zacho-
wań ryzykownych. Prowadzi badania nad uwarunkowaniami pale-
nia tytoniu wśród młodzieży. 

Kazimierz Pierzchała, dr nauk humanistycznych, pedagog, kapelan 
duszpasterstwa służby więziennej. Od lat specjalizuje się w proble-
matyce współczesnych patologii społecznych.
Dariusz Sarzała, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy 
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  i Akademii 
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Interesuje się pro-
blematyką etyczno-moralnych aspektów uzależnień oraz patologia-
mi społecznymi w zakładach karnych (podkultura więzienna, nar-
komania wśród więźniów).

Krzysztof Wojcieszek, dr nauk humanistycznych, psycholog i fi lo-
zof, specjalista w zakresie współczesnych uzależnień chemicznych. 
Autor licznych programów przeciwdziałania rozwojowi alkoholi-
zmu. Pracownik naukowy PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedago-
giki Resocjalizacyjnej w Warszawie.
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