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1. Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów 
alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004. - 173 s. : wykr. ; 23 cm. – 
(Alkohol a Zdrowie ; 30) 
Sygn. 242481 Czytelnia 

2. Bobrowski, Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / 
Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2007, nr 3, s. 267-287 
Badania mające na celu analizę związków pomiędzy sposobem spędzania 
wolnego czasu przez młodzież, a jej zachowaniami ryzykownymi. 
Dostęp online: urlhttp://www.ipin.edu.pl/ain/aktualne/1-3/t20n3_2.pdf   

3. Bukowska, Bogusława : Profilaktyczna funkcja rodziny / Bogusława 
Bukowska, Joanna Szymańska // „Remedium”. - 2014, nr 9, s. 1-4 
Profilaktyka zachowań ryzykownych w rodzinie : bliskie pozytywne relacje 
dziecka z rodzicami, wyznaczanie reguł postępowania i stawianie granic, 
monitorowanie zachowań dorastającego dziecka, budowanie poczucia 
odpowiedzialności, poczucie koherencji i inne. 

4. Dąbrowski, Jacek : Zachowania ryzykowne / Jacek Dąbrowski // „Emocje”. - 
2012, nr 2, s. 25-28 
Definicja zachowań ryzykownych młodzieży, opis ich przyczyn. Analiza 
zachowań ryzykownych młodzieży na kilku przykładach. 

5. Jakubowska, Iwona : Zachowania ryzykowne gimnazjalistów (narkotyki) a 
czas wakacji / Iwona Jakubowska // „Nowa Szkoła”. - 2014, nr 5, s. 50-52 
Wyniki badań ankietowych dotyczących sięgania po narkotyki przez 
gimnazjalistów przed i po okresie wakacyjnym. 

6. Kaczmarek, Kinga Maria : Ryzykowne zachowania a nowe media / Kinga 
Maria Kaczmarek. – (Na uzależnienia behawioralne) // „Remedium”. - 2014, nr 
7/8, dod. s. 1-3 
Niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem różnych form komunikacji 
elektronicznej przez dzieci i młodzież: niebezpieczne treści i znajomości w 
Internecie, cyberprzemoc. Działania profilaktyczne. 



7. Kaczmarek, Kinga Maria : Zachowania ryzykowne w nowej odsłonie: hazard w 
okresie adolescencji / Kinga Maria Kaczmarek. – (W kręgu uzależnień 
behawioralnych) // „Remedium”. – 2014, nr 6, dod.  
s. 1-3 
Uczestnictwo młodzieży w grach hazardowych. Profilaktyka. 

8. Łukasiuk, Magdalena : Profilaktyka w kontekście socjologii architektury. Cz. 7 / 
Magdalena Łukasiuk // „Remedium”. - 2014, nr 6, s. 20-21 
Więź z przestrzenią (miejscem zamieszkania, przebywania) w kontekście 
profilaktyki i działań terapeutycznych. Zachowania ryzykowne młodzieży 
wpisanej w konkretne otoczenie życia codziennego, w powiązaniu z tą 
przestrzenią i całym jej społecznym kontekście. 

9. Malczewski, Artur : Używanie narkotyków w iniekcjach / Artur Malczewski // 
„Remedium”. – 2013, nr 3, s. 30-31 
Omówiono wyniki badań wśród klientów programów wymiany igieł i 
strzykawek, jak również rozpowszechnianie używania substancji, zachowania 
ryzykowne podejmowane przez respondentów, rozpowszechnianie 
zakażeniem HIV oraz żółtaczką typu C. 

10. Młodzi 2011 : Rozdział 9: Zdrowie i zachowania ryzykowne młodzieży // 
„Lider”. – 2012, nr 1, s. 4-22 
Raport. Zdrowie młodzieży - kontekst społeczny i rozwojowy. Zdrowie 
psychiczne i zadowolenie z życia. Zagrożenia zdrowia i życia. Długość życia 
jako wskaźnik zdrowia. Spożywanie alkoholu i palenie papierosów. Substancje 
psychoaktywne. Przyczyny zachowań ryzykownych młodzieży. 
Dostęp online: MŁODZI 2011 : Rozdział 9: Zdrowie i zachowania ryzykowne 
młodzieży  

11. Niedźwiecka, Nina Anna : Ryzykowne zachowania seksualne adolescentów / 
Nina Anna Niedźwiecka // „Nowa Szkoła”. - 2012, nr 9, s. 38-42 
Analiza niepożądanych zjawisk związanych z seksualnością nastolatków : 
przedwczesna inicjacja, ciąże, prostytucja i przemoc. 

12. Ostaszewski, Krzysztof : Zachowania ryzykowne gimnazjalistów : skala, 
czynniki ryzyka i czynniki chroniące / Krzysztof Ostaszewski // „Niezbędnik 
Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy”. - 2009, [nr] 2, s. 25-33 
Wyniki badań, których celem była ocena uwarunkowań zachowań 
problemowych u gimnazjalistów: przemocy i zachowań agresywnych, 
wykroczeń i przestępstw, używania substancji psychoaktywnych oraz 
problemy szkolne. 

13. Prajsner, Bogusław : Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie/ 
Bogusław Prajsner // „Remedium”. - 2008, nr 3, s. 4-7 
Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież - badania. 



14. Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne 
zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2012. - 317 s. : il. ; 24 cm 
Sygn. 252572 Czytelnia 
Sygn. 252573, 252814, 252815 Wypożyczalnia 

15. Pyżalski, Jacek : Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych 
ludzi w ryzykowne zachowania online] / Jacek Pyżalski // „Dziecko 
Krzywdzone”. – 2013, nr 1, s. 99-109. –  
Dostęp online: 
http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/sites/default/files/file/kwartalnik/Vol_12_Nr_1_
42/Pyzalski_J_2013_Rodzina_i_szkola_a_przeciwdzialanie.pdf   

16. Radwańska, Jadwiga : Wirtualna rzeczywistość / Jadwiga Radwańska // 
„Wychowawca”. – 2012, nr 6, s. 10-11 
Wpływ cyfrowego środowiska on-line na rozwój emocjonalny i psychofizyczny 
dzieci i młodzieży. Ryzykowne zachowania nastolatków korzystających z 
Internetu. 

17. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i 
Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Fraszka Edukacyjna, 
2010. – S. 86-92 : Jakie nitki wiążą stres, sytuacje kryzysowe, zdrowie i 
zachowania ryzykowne nastolatków? 
Dostęp online: 
http://books.google.pl/books?id=rmhSAwAAQBAJ&pg=PA87&dq=zachowania
+ryzykowne&hl=pl&sa=X&ei=2gU5VP6BG42uPP3ygLAM&ved=0CCgQ6AEw
Ag#v=onepage&q=zachowania%20ryzykowne&f=false 

18. Rustecka-Krawczyk, Anna : Zachowania ryzykowne wychowanków szkolnych 
ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych / Anna Rustecka-Krawczyk 
// „Serwis Informacyjny Narkomania . - 2010, nr 3, s. 9-15 
Przedstawienie wyników badań nad zachowaniami ryzykownymi 
wychowanków warszawskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodków terapeutycznych. Charakterystyka uczestników 
badań, ich sytuacji psychospołecznej. Zbadanie takich zachowań jak agresja i 
przemoc, wykroczenia, używanie substancji psychoaktywnych, problemy 
szkolne. 

19. Serafin, Piotr : Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób 
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Piotr 
Serafin, [i in.] // „Alkoholizm i Narkomania”. - 2012, nr 3, s. 289-305 
Rozpowszechnianie, tło i rodzaj przemocy w związkach. Wpływ alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych oraz terapii odwykowej na częstość i 
rodzaj przemocy pomiędzy partnerami. 



20. Szymańska, Joanna : Agresywne zachowania dzieci i młodzieży / Joanna 
Szymańska // „Remedium”. - 2004, nr 3, s. 6-7 
Przyczyny zachowań agresywnych i sposoby przeciwdziałania.  

21. Szymańska, Joanna : Programy profilaktyczne [Dokument elektroniczny]: 
podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki / Joanna Szymańska. – Warszawa 
: ORE, 2012. – Tryb dostępu : 
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/225/programy_profilaktyczne_2012.pdf 

22. Szymańska, Joanna : Warunki skuteczności szkolnej profilaktyki / Joanna 
Szymańska // „Remedium”. - 2007, nr 8, s. 6-7 
Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju 
młodszych dzieci i eliminowanie wewnątrzszkolnych czynników ryzyka. 

23. Szymańska, Joanna : Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i 
młodzieży - elementarz zasad profilaktyki / Joanna Szymańska // „Problemy 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”. - 1998, nr 1, s.88-97 
Przyczyny zachowań problemowych. zasady, strategie i poziom profilaktyki 
dzieci i młodzieży. 

24. Szymańska, Joanna : Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i 
młodzieży - elementarz zasad profilaktyki naukowej / Joanna Szymańska // 
„Szkoła Zawodowa”. - 1998, nr 6, s.19-27 
Wczesna pomoc dzieciom i młodzieży. 

25. Szymańska, Joanna : Zapobieganie ryzykownym zachowaniom - elementarz 
zasad profilaktyki / Joanna Szymańska // „Dyrektor Szkoły”. - 2000, nr 5, s.6-
11 
Profilaktyka naukowa zachowań dysfunkcjonalnych. 

26. Świerczyńska, Katarzyna : Dzieci bez granic / Katarzyna Świerczyńska, Anna 
Gram // „Wprost”. – 2010, nr 38, s. 44-47 
Ryzykowne zachowania dzisiejszych nastolatków. 
Dostęp online: urlhttp://www.wprost.pl/ar/209111/Dzieci-bez-granic/   

27. Urban, Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - 
Wyd.4. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2000. - 226 s. 
: tab. ; 24 cm 
Sygn. 229682 Czytelnia 

28. Van Laere, Karolina : Ile nudy w nudzie? / Karolina Van Laere // „Remedium”. 
- 2014, nr 7/8, s. 52-55 
Doświadczanie i znaczenie nudy. Nuda jako obrona przed nieakceptowanymi 
emocjami. Przewlekła nuda a uzależnienia i zachowania ryzykowne. Nuda 
zwykła a kreatywność osób jej doświadczających. Jak sobie z nią radzić ? 



29. Wojcieszek, Krzysztof : Moc rodzicielskiej obecności : spojrzenie, profilaktyka i 
filozofia / Krzysztof Wojcieszek // „Wychowawca”. - 2013, nr 1, s. 14-15 
Uwagi na temat wpływu rodziców na dobre lub ryzykowne zachowania dzieci i 
młodzieży. 

30. Wrona-Wolny, Weronika : Zależność pomiędzy podejmowaniem zachowań 
ryzykownych a wiedzą na ich temat na przykładzie picia alkoholu [Dokument 
elektroniczny] / Weronika Wrona-Wolny, Janusz Brudecki // „Rocznik 
Państwowego Zakładu Higieny”. – T. 57 (2006), s. 147-153 
Dotęp online: http://books.google.pl/books?id=j_6i4-
wq0FgC&pg=PA147&dq=zachowania+ryzykowne&hl=pl&sa=X&ei=2gU5VP6
BG42uPP3ygLAM&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=zachowania%20ryzy
kowne&f=false 

31. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-
Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 
191 s. : il. ; 21 cm 
Zawiera: S. 7-21: Zachowania kompulsywne związane z wykonywaniem 
czynności - charakterystyka i pomiar / Nina Ogińska-Bulik; S. 23-42: Czynniki 
sprzyjające rozwojowi zachowań kompulsywnych związanych z 
wykonywaniem czynności / Nina Ogińska-Bulik; S. 43-58: Rola rodziny w 
kształtowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży / Magdalena 
Zadworna-Cieślak; S. 59-76: Zachowania zdrowotne rodziców i ich 
dorastających dzieci / Magdalena Zadworna-Cieślak; S. 77-97: 
Psychospołeczne skutki użytkowania internetu / Paweł Majchrzak; S. 99-115: 
Czynniki ryzyka uwikłania w sieć w świetle badań własnych / Paweł 
Majchrzak; S. 117-137: Samoocena potencjałów zdrowia i szczęścia a ryzyko 
problematycznego używania internetu / Ryszard Poprawa; S. 139-156: 
Temperament a zażywanie narkotyków przez młodzież licealną / Jan 
Chodkiewicz; S. 157-171: Kompetencje społeczne a zażywanie środków 
narkotycznych przez studentów / Joanna Kuczmarska, Diana Müller; S. 173-
191: Zachowania zdrowotne i wartościowanie zdrowia a zażywanie środków 
narkotycznych przez studentów / Diana Müller, Joanna Kuczmarska. 
Zachowania kompulsywne związane z wykonywaniem czynności - nowy 
rodzaj uzależnień? Uzależnienia od pracy. Patologiczne używanie internetu. 
Ryzyko jedzenioholizmu. Kompulsywne kupowanie. Ryzyko patologicznego 
hazardu. Uwarunkowania biologiczne i społeczne zachowań kompulsywnych. 
Rola właściwości podmiotowych w rozwoju uzależnień od czynności. 
Zachowania ryzykowne dla zdrowia młodzieży. Teoria społecznego uczenia 
się. Społeczne uczenie się i proces rodzinny. Model wpływu rodziny na 
zachowanie ryzykowne młodzieży. Teoria zachowań problemowych Jessorów. 
Koncepcja psychologii rozwojowej. Model rodzinnych determinant zachowań 
zdrowotnych. Rodzina jako obszar czynników ryzyka i czynników chroniących. 
Skutki użytkowania internetu: skutki społeczne, skutki podmiotowe, skutki 



somatyczne, skutki psychiczne - sfera emocjonalna, skutki psychiczne - sfera 
poznawcza, skutki psychiczne - sfera behawioralna. Materiał oparty na 
badaniach. 
Sygn. 250112 Czytelnia 
Sygn. 250113 Wypożyczalnia 

32. Zawisza-Masłyk, Ewa, Masłyk, Tomasz : Zachowania ryzykowne młodzieży 
gimnazjalnej - diagnoza szkolna // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : 
promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - 
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S.  
Sygn. 240404 Czytelnia 


