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Opis przedmiotu zamówienia planowanego do realizacji: 

EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH 

NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW – ESPAD 2019 

 

Badanie pod nazwą European School Survey on Alcohol and Drugs (ESPAD), 

rekomendowane i popierane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) jako 

wiarygodne źródło informacji o postawach i zachowaniach młodzieży w obszarze substancji 

psychoaktywnych. 

 

CEL BADANIA  
 
Badanie ma na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież 

substancji psychoaktywnych. Celem badania jest  również próba identyfikacji i pomiaru 

czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak i podaży. 

Badanie ma być zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego. 

 

WSTĘPNY ZARYS PROBLEMATYKI BADANIA 

1. Rozpowszechnienia picie alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych 

2. Wzory picia 

3. Ocena dostępności narkotyków i napojów alkoholowych 

4. Postawy wobec narkotyków i alkoholu 

5. Rozpowszechnienie problemów związanych z alkoholem 

6. Funkcje profilaktyczne rodziny 

7. Rozpowszechnienia używania „dopalaczy” i ocena ich dostępności 

8. Rozpowszechnienie korzystania z internetu, gier komputerowych oraz gier 

hazardowych 

 

 



 

 

 

POPULACJA I PRÓBA  

Badanie ma objąć młodzież szkolną urodzoną w 2001 oraz w 2003 roku, czyli  młodzież w 

wieku 15-16 lat oraz 17-18 lat. Jednostką losowania będzie klasa szkolna. Próba ma mieć 

charakter klastrowy – warstwowy. Schemat losowania: równomierny rozkład próby w 

województwie mazowieckim przy maksymalnym jej rozproszeniu. Należy objąć badaniem 

próbę o wielkości ok. 2400 uczniów, tj. ok. 56 klas szkolnych z każdego z poziomów 

nauczania (w sumie 112 klas). 

 
PROCEDURA BADAWCZA  
 
Badanie ma być zrealizowane metodą ankiety audytoryjnej, w klasie szkolnej. Wykonawca w 
procedurze badania ma położyć bardzo duży nacisk na zapewnienie respondentom 
maksimum poczucia bezpieczeństwa oraz pełnej anonimowości. Mają temu służyć w 
szczególności: 
- wymóg nieobecności nauczyciela w klasie w trakcie badania, 
- reguły postępowania ankietera (np. nie może chodzić po klasie i zaglądać uczniom w 

kwestionariusze)  
- specjalna procedura zwrotu wypełnionego kwestionariusza polegająca na umieszczeniu 

go przez ucznia w kopercie, a następnie zaklejeniu jej.  
Uczniowie w instrukcji mają otrzymać zapewnienie o pełnej anonimowości badań, zarówno 
na poziomie pojedynczych uczniów, jak również całej szkoły. Oznacza to, że tajemnicą 
objęte mają być również wyniki na poziomie szkół.  
 

HARMONOGRAM 

Badanie ma być zrealizowane w miesiącach: maj-grudzień 2019 r. 

 

EFEKTY BADANIA 
 
Efektem badania ma być raport z badań w województwie mazowieckim w formie gotowej do 
publikacji, przekazany do 10 grudnia 2019 r. Raport ma zawierać przede wszystkim wyniki 
badania w województwie mazowieckim na tle wyników ogólnopolskich. W raporcie znaleźć 
się także mają porównania zmian, jakie dokonały się od poprzednich badań, ze zmianami w 
skali ogólnopolskiej w tym czasie. W raporcie obok oszacowań rozpowszechnienia używania 
substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną oraz identyfikacji czynników 
sprzyjających sięganiu po te substancje mają znaleźć się również rekomendacje dla polityki 
wobec tych substancji na poziomie województwa oraz dla działalności profilaktycznej. 
 
 

REALIZATORZY BADANIA 

Kierownikiem badania, jednocześnie Głównym Badaczem ma być osoba  posiadająca prawa 

autorskie do przeprowadzenia badania ESPAD na terenie Polski.  

 

 


