Statystyki – używanie marihuany i amfetaminy
wśród młodych ludzi w Polsce
W 2018 roku w Polsce narkotyków używało 10,4% osób w wieku od 15 do 34 lat 1.
Użytkownikami narkotyków są zwłaszcza osoby młode. W tej grupie (zarówno przed
osiągnięciem pełnoletności, jak i zaraz po jej osiągnięciu) najbardziej rozpowszechnione
jest używanie marihuany. To najczęściej używany narkotyk wśród kierowców.
Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że w grupie wiekowej 18 – 19 lat
najbardziej rozpowszechnione jest używanie przetworów konopi indyjskich: marihuany i
haszyszu oraz w drugiej kolejności – amfetaminy. Wśród 18 – 19-latków do stosowania
przetworów konopi indyjskich „kiedykolwiek w życiu” przyznało się 38% pytanych, a
przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy przed badaniem użyło ich 20% ankietowanych, zaś w
ciągu ostatnich 30 dni – 10%.
Do używania amfetaminy raz w życiu lub częściej przyznało się 6% respondentów,
przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 3%2.
Według badań ESPAD zrealizowanych w 2019 r. marihuana również okazała się
najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem wśród osób w wieku 17 – 18 lat. Do jej użycia
„kiedykolwiek w życiu” przyznało się 37% badanych, a przynajmniej raz w ciągu ostatniego
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roku przed badaniem sięgnęło po nią 30%3. Raz lub częściej w ciągu 30 dni przed badaniem
użyło jej 15% pytanych4.
Stosowanie amfetaminy kiedykolwiek w życiu potwierdził co dwudziesty 17- latek i
18-latek (przynajmniej raz w ciągu roku użył ich co trzydziesty)5.
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