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Wstęp

Przedmiotem zainteresowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania 
na gruncie aspektów medycznych, zdrowotnych, gospodarczych, prawnych, 
pedagogicznych, psychologicznych, ekonomicznych. 

Współczesny człowiek kreuje i podporządkowuje sobie otoczenie, które 
często niszczy, nie bacząc na konsekwencje, jakie z tym się wiążą. Podejmo-
wane często decyzje są złymi, a w swym zasięgu wywierają nieodzowny wpływ 
na jakość i sens życia ludzi. Wyzwania współczesnego świata związane są  
z indywidualnym poczuciem życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami 
kształtowania własnego wielowymiarowego rozwoju i autokreacji, realizacją 
aspiracji i celów życiowych zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami, 
z uwzględnieniem materialnych warunków społecznych. Pisząc o wyzwaniach 
współczesnego świata w obszarach społecznych czy edukacyjnych, najczęściej 
przywoływany jest personalistyczny obraz i wizja człowieka usytuowanego  
w określonej przestrzeni społecznej, który ma możliwość i prawo do wykorzy-
stania zasobów intelektualnych w zaspokojeniu własnych potrzeb i potrzeb 
innych przedstawicieli społeczeństwa. 

Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących m.in. Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu. 

Niniejszą publikację otwiera Wstęp, w którym opisane zostały ogólne in-
formacje dotyczące założeń pracy oraz poszczególne aspekty istotne do stwo-
rzenia tego zbioru.

Pierwszym tekstem w pracy jest publikacja autorstwa Klaudii Ku-
bowicz Sport jako element integralnej wizji wychowania. Poruszona  
w tekście problematyka sportu w kontekście integralnej wizji wychowa-
nia realizowanego w rodzinach jest szczególnie cenna i istotna w dobie 
współczesnego chaosu w świecie wartości. Sport ma ogromne znaczenie  
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w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży. Wywiera nieoceniony wpływ 
na kształtowanie wartości duchowych, społecznych i moralnych. Wychowanie,  
w którym uwzględnia się i wykorzystuje uniwersalne wartości sportu, należy 
prowadzić w taki sposób, aby wychowanek mógł m.in. odkrywać i budować 
poczucie własnej wartości.

W kolejnym rozdziale pod tytułem The role of a family in young girls’ 
upbringing and prepairing for a womanhood Magdalena Gadamska-Kycz oraz 
Agata Gorczyca zajęły się szczegółowym opisem niniejszego tematu. Autorki 
w podjętych rozważaniach skupiły się na roli rodziny w wychowaniu młodych 
dziewcząt do kobiecości. Kształtowanie osobowości człowieka ma swój począ-
tek w rodzinie. Kształtowanie kobiecości jest procesem, który rozpoczyna się 
już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez kolejne etapy życia. 

Natomiast w rozdziale trzecim autorka Katarzyna Kurowska opisała Die-
tę Portfolio – skuteczna strategia odżywiania w profilaktyce i leczeniu zaburzeń 
lipidowych. Celem opracowania jest przybliżenie, na podstawie aktualnego 
piśmiennictwa, znaczenia diety Portfolio zarówno w profilaktyce, jak i lecze-
niu zaburzeń gospodarki lipidowej. Wyniki badań epidemiologicznych wska-
zują, iż zaburzenia gospodarki lipidowej stanowią jeden z najważniejszych 
modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych,  
w szczególności powstających na tle miażdżycowym. Na podstawie zebranych 
danych naukowych wykazano, że choroby te są przyczyną ponad 4 milionów 
zgonów rocznie w krajach europejskich, co niewątpliwie stanowi wyzwanie 
dla zdrowia publicznego. Wśród interwencji dotyczących modyfikacji stylu 
życia, których korzystny wpływ wykazano w odniesieniu do poprawy wartości 
parametrów gospodarki lipidowej, wymienia się m.in. zmianę sposobu odży-
wiania, zwiększenie aktywności fizycznej, ograniczenie spożycia alkoholu oraz 
zaprzestanie palenia tytoniu. 

W rozdziale czwartym pod tytułem Konieczność przeprowadzania na 
nowo przewodu w całości w rozumieniu Art. 437 § 2 Kodeksu Postępowania 
Karnego autor Tomasz Słapczyński zrealizował niniejsze zagadnienie. Zagad-
nienie podejmowane w niniejszym opracowaniu wydają się być skomplikowa-
ne, ponieważ z jednej strony należy dać gwarancję rzetelności postępowania 
oraz każdej czynności wchodzącej w jego zakres, nie pozostawiając przy tym 
żadnych wątpliwości, czy aby na pewno postępowanie było w pełni rzetelne, 
a z drugiej strony należy mieć na uwadze zasady ekonomii procesowej oraz 
kwestie oszczędności czasu, który to z praktycznego punktu widzenia działa 
wbrew zasadzie szybkości postępowania.
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W kolejnym rozdziale opracowane zostało zagadnienie związane ze Sta-
tystyczną analizą danych ekonomicznych w bankowości międzynarodowej, co 
umożliwiło wyjaśnienie treści prawnych i ekonomicznych przez autora To-
masza Słapczyńskiego. W pracy podjęto próbę opisania roli wielostronnych 
banków rozwoju w finansowaniu zmian na świecie. Szerzej ujmując, opisu 
struktury, kierunku i priorytetów, jakimi kieruje się te organizacje między-
narodowe, dobierając projekty, które finansują. Bez względu na to, czy są to 
przesłanki tylko polityczne i nastawiane na pomaganie innym państwo, czy 
też czynnik ekonomiczny jest ważniejszy. 

Tematem podjętym przez autorki Milenę Kobylińską oraz Agatę Szalew-
ską w ostatniej części publikacji jest zagadnienie dotyczące Wpływu mikrobioty 
jelitowej na występowanie depresji. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa 
dotyczący wpływu mikrobioty jelitowej na występowanie depresji. Depresja 
jako powszechna, nawracająca i zagrażająca życiu choroba psychiczna cha-
rakteryzuje się szerokim zakresem zmian patologicznych. Badania naukowe 
potwierdzają, że mikrobiota jelitowa wpływa nie tylko na fizjologię przewodu 
pokarmowego, ale także na zachowanie i funkcjonowanie ośrodkowego ukła-
du nerwowego poprzez oś mikrobiota–jelito–mózg. Konieczne jest prowa-
dzenie dalszych badań w kierunku roli bakterii jako czynnika, który w przy-
szłości może wspomagać proces leczenia farmakologicznego osób chorych na 
depresję. 

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom dr. Agnieszce 
Małek, dr. Jolancie Dyndur za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne 
(uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Marlena Stradomska 

Redaktor Naukowy
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Klaudia Kubowicz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sport jako element  
integralnej wizji wychowania

Sport as an element  
of an integral vision of education

Streszczenie

Poruszona w tekście problematyka sportu w kontekście integralnej wizji wychowania 
realizowanego w rodzinach jest szczególnie cenna i istotna w dobie współczesnego 
chaosu w świecie wartości i zawirowań wokół podstawowej grupy społecznej, jaką jest 
wspólnota rodzinna. Poszukiwane tu odpowiedzi dotyczą takich pytań, jak: Czym jest 
sport? Czym jest wychowanie? Czym jest integralna wizja wychowania? Sport pełni 
ważną rolę w rozwoju człowieka. Ma ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości 
dzieci i młodzieży. Wywiera nieoceniony wpływ na kształtowanie wartości ducho-
wych, społecznych i moralnych. Zajęcia sportowe są doskonałą okazją do kształto-
wania młodych charakterów. Wychowanie, w którym uwzględnia się i wykorzystuje 
uniwersalne wartości sportu, należy prowadzić w taki sposób, aby wychowanek mógł 
odkrywać i budować poczucie własnej wartości, a także rozumieć, że to, czego uczy się 
w danej chwili, może być niezwykle przydatne i pomocne w życiu dorosłym, rodzin-
nym, zawodowym czy społecznym.

Słowa kluczowe: sport, wychowanie, rodzina

Abstract

The issue of sport in the context of an integral vision of upbringing applied by fa-
milies is particularly valuable and required in contemporary times when the family 
which constitutes a primary social group is affected by confusion and crisis of values. 
The answers sought in the thesis relate to questions such as: What is sport? What is 
upbringing? What is the concept of an integral vision of upbringing? Sport plays 
a significant role in human development. It is of great importance in building the 
personalities of children and adolescents. Sport has a huge impact on shaping spiri-
tual, social and moral values. Sports activities are an excellent opportunity to develop 
young people’s characters. Education in which the universal values of sport are taken 
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into account and used should be conducted in such a way that the pupil can discover 
and build self-esteem, and understand that what is being learned at a given moment 
can be extremely useful and helpful in adult life, family, professional or social.

Keywords: sport, upbringing, family

Wstęp

Sport od końca XIX wieku nieustannie zwiększa swoją obecność w świa-
domości społecznej mieszkańców państw cywilizacji zachodniej. Od drugiej 
połowy XX wieku jest on obecny jako powszechny sposób na wykazanie bądź 
potwierdzenie przewagi jednych państw nad drugimi lub też klubów sporto-
wych reprezentujących miasto, państwo czy kontynent.

Sport nabrał znaczenia gospodarczego, społecznego i stał się źródłem 
sukcesu osobistego sportowców, działaczy, trenerów oraz innych podmiotów 
stowarzyszonych z zawodnikami. Jest też częścią życia wielu osób przejawia-
jących różne rodzaje aktywności zawodowej, społecznej, bezrobotnych, mało-
letnich, emerytów i imigrantów (Hajduk, Hajduk 2013, s. 5).

Sport jest również ważnym elementem kultury. Wchodzi we wszelakie 
związki z pedagogiką, etyką, odwołuje się często do najgłębszych przeżyć 
duchowych. Sport, głosząc hasła pokoju, wolności, tolerancji, solidarności, 
przyjaźni, szacunku, poszanowania godności, wszechstronnego rozwoju 
człowieka, przeciwstawiając się wojnom, przemocy i wszelkiej dyskryminacji 
rasowej, a także narkomani, alkoholizmowi i tym podobnym, staje się wzo-
rem dla innych dziedzin życia człowieka (Krawczyk 1997, s. 61).

Czym jest sport?

Sport jest jedną z ważniejszych dziedzin w ludzkim życiu. Współcześnie 
stanowi wielki fenomen, który swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Na całej 
kuli ziemskiej są bowiem osoby, dla których sport jest jedyną pasją. Dzięki 
mass mediom jest on bardzo rozpowszechniony na całym globie. Relacje te-
lewizyjne z największych imprez sportowych docierają do wszystkich zakąt-
ków ziemi. Zainteresowanie tym zjawiskiem było również obecne w innych 
epokach. Sport bowiem ma bardzo długą historię. Jest, można powiedzieć, 
wpisany w historię homo sapiens (Niewęgłowski 1999, s. 238).
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Różne są też definicje sportu, dlatego przedstawionych zostanie kilka  
z nich w celu głębszego zastanowienia się nad tym pojęciem. 

Jak pisze Niewęgłowski (2000, s. 253), sport jest częścią składową kul-
tury. Stanowi fenomen naszych czasów skupiający wokół swoich struktur 
ogromną liczbę osób. Sport, aby nie był miejscem produkcji coraz lepszych 
wyników i bicia rekordów, musi brać pod uwagę to, że na jego płaszczyźnie 
spotykają się osoby i wartości. To tam tworzą się więzy znajomości, przyjaźni  
i solidarności. Postawa zarówno sportowców, jak i kibiców zależy od wycho-
wania. Młodemu pokoleniu należy zwracać uwagę na wartości sportu i zna-
czenie osoby biorącej w nim udział. Na rozpoczęcie edukacji dopiero na sta-
dionie jest za późno. Musi ona mieć miejsce długo przed wejściem na stadion. 
Zasady moralne ma przekazywać rodzina, szkoła, Kościół i inne organizacje. 
Dopiero wtedy sport będzie pozbawiony przemocy i agresji, a stanie się miej-
scem spotkania, zdrowej zabawy i radości.

Maciej Demel i Alicja Skład (1970, s. 18) uważają, że „sport to dzia-
łalność uprawiana systematycznie, według pewnych reguł, odznaczająca się 
silnym pierwiastkiem współzawodnictwa oraz tendencją do osiągania coraz 
lepszych wyników, mająca na celu manifestację sprawności ruchowej”.

Według Henryka Grabowskiego (1997, s. 45) sport to „forma uczestnic-
twa w kulturze fizycznej ludzi o odpowiednich predyspozycjach somatyczno-

-perfekcjonistycznych, których celem jest zaspokojenie potrzeby samoreali-
zacji na drodze współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia maksymalnych 
rezultatów w zakresie sprawności fizycznej i ruchowej”.

Z kolei Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 
poz. 857) definiuje sport w następujący sposób: „Sportem są wszelkie formy 
aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszel-
kich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją rucho-
wą składają się na kulturę fizyczną”.

Sport jest jednym z działów szeroko pojmowanej kultury fizycznej. Poru-
szając ten temat, nie można zapomnieć, że zarówno sport kształtuje człowie-
ka, jak i człowiek tworzy różne dziedziny sportu. Sport można określić m.in. 
poprzez takie przymiotniki, jak: wyczynowy, zawodowy, szkolny, rekreacyjny, 
masowy itd. 

Ta dziedzina życia może niezwykle ubogacić społeczeństwo, oddzia-
ływać na zachowania zbiorowości, o ile jest w stanie ożywić i pobudzić 
relacje interpersonalne. Zachodzi to dość łatwo, ponieważ sport zasadniczo 
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postrzegany jest jako zabawa, święto, spontaniczne i niezobowiązujące 
spotkanie ludzi. Antropologia kulturowa oraz socjologia przypominają 
nam, że zabawa, świętowanie we wszystkich kulturach posiadało wielkie 
znaczenie. Podczas święta przynajmniej w części ulegają zawieszeniu pewne 
prawa, którymi na co dzień rządzą się dane społeczności. Umożliwia się  
w ten sposób wytworzenie pewnych relacji czy odniesień mniej formalnych,  
a bardziej spontanicznych, otwartych na to, co nowe i odmienne. Również  
w przypadku sportu, jak wykazuje praktyka, możliwym staje się zlikwidowanie 
różnic społecznych, które to w normalnych okolicznościach stanowią istotną 
przyczynę podziałów, konfliktów między narodami, klasami i poszczególnymi 
grupami. Dzięki sportowi zacierają się różnice polityczne, społeczne, 
kulturowe, religijne, które w rzeczywistości przecież istnieją. Poprzez 
wydarzenie sportowe można zawiesić czasowo istniejące napięcia klasowe, 
które często wprost uniemożliwiają współżycie pomiędzy poszczególnymi 
osobami i grupami. W ten sposób należy tłumaczyć twierdzenie, że sport jest 
czynnikiem jednoczącym, scalającym społeczeństwo, sprzyjającym braterstwu, 
przyjaźni, pokojowi, również w wymiarze międzynarodowym (Dziubiński 
1993, s. 16).

Sport jest czymś, co potrafi odciągnąć nas od monotonii codzienności, 
co pozwala zrozumieć nam samego siebie. Dzięki niemu możemy przeżywać 
zupełnie innego rodzaju emocje, zapomnieć o problemach i wszelkiego rodza-
ju stresach. Mamy możliwość doskonałego rozwoju i poznawania granic swo-
ich możliwości. To właśnie sport umożliwia nam zaspokojenie podstawowych 
potrzeb, jakimi jest potrzeba dominacji i samorealizacji. 

Sport jako zaangażowanie duchowe człowieka

Ważne jest też zaangażowanie duchowe człowieka, co postaram się udo-
wodnić w poniższych rozważaniach.

Dowodem wielkiego zainteresowania Kościoła sprawami sportu i wycho-
wania fizycznego jest List pasterski Episkopatu Polski O zagrożeniach zdrowia 
i sportu. List ten jest proklamacją kultury fizycznej. Czytamy w nim między 
innymi: „Zwracamy się do nauczycieli, wychowawców i działaczy sportowych, 
aby w miarę swoich możliwości wykorzystywali wszelkie szanse rozniecenia 
wśród swych podopiecznych umiłowania ćwiczeń cielesnych”. W tym liście 
biskupi podkreślają, że zdrowie wymaga stałej troski, należy wykorzystać 
wszelkie możliwe drogi, aby poprawić kondycję zdrowotną naszego społe-
czeństwa (Episkopat Polski 1990, s. 12–13).



15

SPORT JAKO ELEMENT INTEGRALNEJ WIZJI WYCHOWANIA

Definicja sportu podana w Słowniku teologicznym, zgodnie z którą sport 
to „ćwiczenia i gry służące nabywaniu i podnoszeniu sprawności fizycznej oraz 
wyrabianiu cech charakteru: odwagi, wytrwałości, hartu ducha, szlachetnego 
współzawodnictwa, cnót społecznych, umiejętności obcowania z naturą” (Zu-
berbiera 1989, s. 257) ukazuje użyteczny charakter sportu.

W pamiętnym 2000 roku swoje duchowe święto przeżywali sportowcy. 
Podczas Jubileuszu Sportowców Jan Paweł II odprawił Mszę Świętą na olim-
pijskim stadionie w Rzymie. Podczas spotkania ze światem ludzi sportu Pa-
pież powiedział (Zuberbiera 1989, s. 5): „Zawierzyliśmy Bogu sport jako for-
mę aktywności człowieka, której celem jest jego całościowy rozwój i tworzenie 
braterskich więzi społecznych. Ten ołtarz, wzniesiony na wielkim stadionie 
olimpijskim w Rzymie, przypomniał nam, że także sport jest przede wszyst-
kim darem Bożym” (Jan Paweł II 2001, s. 477 ). Ojciec Święty w przesłaniu 
uświadomił nam, jak bardzo ważny jest potencjał wychowawczy i duchowy 
sportu. Już przed wiekami łączono rozwój fizyczny z rozwojem duchowym 
człowieka. Kształtując ciało, kształtowano charakter.

Retoryka sportowa używana była przez św. Pawła, który w swoim pierw-
szym liście do wiernych miasta Koryntu pokusił się przedstawić naukę religij-
ną w oparciu o praktykę sportową. Chcąc skłonić Koryntian do naśladowania 
siebie, odwołał się do obrazu dla nich zwyczajnego – biegaczy i atletów na sta-
dionie, którzy aby otrzymać nagrodę przeznaczoną tylko dla jednego, poddają 
się najrozmaitszym ograniczeniom (Dziubiński 1999). Czynią to, aby „zdo-
być przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą”. Także w Drugim liście do 
Tymoteusza św. Paweł używa sportowej metafory: „W dobrych zawodach wy-
stąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (Drugi list do Tymoteusza 4,6).

Śmiało można stwierdzić, że najbardziej wymownym tekstem, gdzie 
autor poprzez sport ukazuje wartości duchowe człowieka, jest Pierwszy list 
do Koryntian. Analiza tego fragmentu pozwala odkryć jego wielkie bogactwo. 
Św. Paweł pisze tak: „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, 
wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę. Przeto tak 
biegnijcie, abyście ją otrzymali” (Biblia Tysiąclecia 1984).

Za pomocą metafory zdrowego współzawodnictwa sportowego św. Paweł 
rzuca światło na wartość życia, porównując je do biegu ku celowi nie tylko 
ziemskiemu i przemijającemu, ale wiekuistemu (Drugi list do Tymoteusza 
4,6). Tylko zwycięzca w zawodach sportowych otrzymuje najwyższą nagrodę. 
Natomiast jeżeli chodzi o zawody życiowe, ten otrzyma nagrodę wieczną, kto 
włoży maksimum wysiłku w uczciwy bieg swojego ziemskiego życia.
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Zarówno owe metafory, jak i pewne ruchowe ekspresje w obrządku reli-
gijnym mogą umacniać przekonanie o łączności religii z szeroko pojętą aktyw-
nością ruchową, tym bardziej, że w dalekiej przeszłości opierały się na ścisłych 
związkach (Dziubiński 1999, s. 30).

Jan Paweł II stwierdził, że sport służy rozwojowi zarówno harmonijnemu, 
jak i integralnemu duszy i ciała człowieka. Według niego uprawianie sportu 
umoralnia i wychowuje, ponieważ jest miejscem cnót, szkołą wewnętrznej 
równowagi i wewnętrznej kontroli. Kościół w swoim nauczaniu traktuje sport 
jako sztukę, która pomaga w udoskonalaniu człowieka i osiągnięciu celu osta-
tecznego. Poprzez sport człowiek zdobywa cnoty, które czynią go bardziej 
ludzkim i odpowiedzialnym za swoje życie. Pomocne w tym ma być uprawia-
nie sportu wychowawczego (Dziubiński 1996, s. 96–98).

Sport może być wartością samą w sobie. Należy o tym pamiętać. Aby tak 
się mogło stać, trzeba potraktować sport całościowo, to znaczy w perspekty-
wie życia człowieka, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Tak trakto-
wany sport może stać się wartością. Idąc za słowami Soboru Watykańskiego 
II, można stwierdzić, iż sport jest bardzo ważny w budowaniu dobrych relacji 
braterskich i społecznych, nawet takich, jak zgoda między narodami i rasami 
(Dziubiński 1996, s. 73–76).

Sport ma duchowy wymiar dzięki temu, że człowiek, który go uprawia, 
ma duszę. W zawodach sportowych ukazuje się piękno lub brzydota ludzkiej 
duszy. Mimo że obecnie zawodnikom przypisuje się różne motywy uprawia-
nia sportu, jak chęć zysku, zdobycia sławy, poklasku, dominacji nad drugim 
człowiekiem, to sport zawsze zachowuje swoje piękno, wartości wychowawcze 
i ścisły związek z kulturą. Tak było od początku starożytnych igrzysk olim-
pijskich i takie oblicze sportu trzeba ukazywać dzisiaj, szczególnie dzieciom 
i młodzieży, aby wraz z rozwojem umiejętności fizycznych doskonalili swoją 
duszę (Mrowiec 2010, s. 7).

Co to jest wychowanie?  
Integralna wizja wychowania

W literaturze naukowej pojęciu „wychowanie” przypisuje się różnorodną 
treść i różny zakres: w naukach społecznych najszerzej jest ujmowane przez 
pedagogów i socjologów, a najwęziej przez specjalistów teorii wychowania 
(Strzyżewski 1996, s. 11).

Gdy zajrzymy do Pedagogiki pod redakcją Godlewskiego, Krawcewicza 
i Wujka (1974, s. 31), przeczytamy najprostszą definicję wychowania, która 
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brzmi następująco: „Przez wychowanie rozumie się całość wpływów i oddzia-
ływań kształtujących rozwój człowieka oraz przygotowujących go do życia  
w społeczeństwie”.

Z kolei Jan Szczepański (1973, s. 94) pisze, że wychowanie to „inten-
cjonalny proces kształtowania osobowości wychowanka według określonego 
ideału wychowawczego w ramach stosunku wychowawczego”. Autor tej defi-
nicji wyjaśnia, że

wychowanie nie jest jedynym procesem kształtującym tę osobowość. 
Jest ona także wystawiona na oddziaływanie środowiska, w którym 
żyje z jego wszystkimi procesami i zjawiskami. Równocześnie z wy-
chowaniem zachodzi także proces przystosowania się do środowiska, 
do grup społecznych, w których wychowanek wzrasta, to znaczy do 
rodziny, grup koleżeńskich, do społeczności miejskiej czy wiejskiej, do 
zespołów pracy itp. (Szczepański 1973, s. 94–95).

Próby sformułowania definicji wychowania przydatnej w pedagogice lub 
psychologii podjęła Antonina Gurycka. Pierwsza z nich, czyli sformułowana 
dla potrzeb pedagogiki, określa wychowanie jako (Łobocki 2010, s. 33) „dyna-
miczny, złożony układ oddziaływań społecznych, instytucjonalnych, interper-
sonalnych, pośrednich i bezpośrednich, wywołujących zmiany w osobowości 
człowieka tym oddziaływaniom poddawanego” (Gurycka 1979, s. 55). Dru-
ga definicja wychowania brzmi następująco : „Wychowanie to dynamiczny, 
złożony układ wzajemnie od siebie zależnych procesów nadawania i odbioru 
wpływu (wywierania wpływu) zachodzących między jednostkami o zróżnico-
wanych, specyficznych rolach, z których jedna jest dojrzałym wychowawcą,  
a druga mniej od niego dojrzałym wychowankiem, w celu zrealizowania,  
w sposób względnie trwały, jakiegoś mniej lub bardziej, ale świadomie zło-
żonego przez wychowawcę projektu jego osobowości” (Gurycka 1979, s. 55).

Wartościowa jest również definicja napisana przez Romana Schulza 
(2001, s. 253), według którego wychowanie to „planowa aktywność czło-
wieka, zorientowana na osiągnięcie pewnych celów, tj. pewnych pożądanych  
i trwałych zmian w osobowości ludzi”.

Na ogół we wszystkich liczących się definicjach wychowania uwydatnia 
się jego charakter prakseologiczny (technologiczny) i teleologiczny (celowo-
ściowy). To znaczy: utożsamia się je zazwyczaj ze świadomym wywieraniem  
wpływu na wychowanka celem przyswojenia lub utrwalenia pożądanych spo-
łecznie i moralnie cech jego osobowości (Łobocki 2010, s. 34).
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Rodzina jest podstawowym, najkorzystniejszym i najbardziej znaczącym 
środowiskiem życia dziecka, ponieważ jest ono w nim pielęgnowane, podda-
wane wpływom wychowawczym, darzy się je uczuciem. W rodzinie dziecko 
zaczyna poznawać otaczający świat i nawiązywać kontakty, w niej rozwija się 
emocjonalnie w okresie największej psychicznej plastyczności. W tej komórce 
społecznej dziecko uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje 
swoją osobowość, nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach 
życia, tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań (Jarosz, Wysocka 
2006, s. 111).

Dla Jana Pawła II wychowanie jest stawaniem się człowieka coraz bar-
dziej człowiekiem, czyli troską o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej 

„miał”. Bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy umieć „być” nie tylko  
z „drugim”, ale także „dla drugich”. Wychowanie posiada podstawowe zna-
czenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich. Papież chciał, aby w wy-
niku wychowania ludzie byli wielcy w swym człowieczeństwie. Praca wycho-
wawcza wiąże się z formacją sumienia (Jan Paweł II 1995, s. 97).

W interakcjach między sportem a wychowaniem można dostrzec trzy 
podstawowe rodzaje związków: podrzędność, nadrzędność i niezależność. 
Wynika to głównie ze sposobu traktowania sportu i wychowania. Nigdy nie 
jest tak, że tam, gdzie pojawia się sport, muszą pojawić się aspekty wycho-
wawcze oraz że gdy mamy do czynienia z wychowaniem, muszą koniecznie 
pojawić się elementy sportu. Sport i wychowanie są to dwa zjawiska społeczne, 
które są niezależne od siebie i w szczególnych wypadkach wchodzą ze sobą  
w określone relacje:

− sport stanowi zjawisko podrzędne w stosunku do wychowania wte-
dy, gdy jest wykorzystywany w procesie kształtowania i rozwoju osobowo-
ści, np. na lekcjach wychowania fizycznego. Podobne znaczenie może mieć 
także podczas uprawiania różnych form sportu masowego, rozrywkowego, 
rekreacyjnego;

− sport jest zjawiskiem nadrzędnym w stosunku do wychowania, gdy 
jest ono w pełni podporządkowane celom sportowym. Taka sytuacja występu-
je np. w szkołach mistrzostwa sportowego, w klubach, związkach sportowych;

− sport i wychowanie są od siebie zjawiskami niezależnymi 
w sytuacji sportu wyczynowego, profesjonalnego, gdy do uczestnictwa w za-
wodach przystępują przygotowani do tej formy wykonywania zawodu spor-
towcy profesjonaliści (Dziubiński 1993, s. 41–42).
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Jak pisze Zbigniew Dziubiński (1993, s. 117),

w sporcie przeżywa się pewne doświadczenia i wydaje mi się, że aby 
mówić o wychowaniu, trzeba mówić o doświadczeniach, które mło-
dzież przeżywa. Są pośród nich doświadczenia typowe dla praktyki 
sportowej i mają ogromny wpływ na wzrost osobowości człowieka. 
Wejść w świat gry, zabawy i świat sportu – dla wszystkich, także dzieci 
i młodzieży – oznacza wejście w świat określonych zasad i reguł, to 
znaczy w działalność usystematyzowaną, prawie zinstytucjonalizowaną. 
W sporcie są jasne reguły, precyzyjne struktury i kto chce praktykować 
sport, wchodzi w coś, co już jest zdefiniowane. Jeżeli jest to prawdziwy 
sport, jest w nim także cała płaszczyzna osobowości człowieka wyraża-
jąca się przez swoją indywidualność.

Aktywność sportowa i życie religijne to dwie różne sfery ludzkiego życia. 
Są one autonomiczne w swoich zakresach działania, celach i stosowanych środ-
kach. Niemniej jednak nie są one przeciwstawne sobie, lecz mogą i powinny 
być ujmowane komplementarnie. Istnieje szereg wartości i sprawności moral-
nych, które są obecne zarówno w aktywności sportowej, jak i życiu religijnym. 
Do najważniejszych z nich należą: dynamika i autorealizacja, odpowiedzialna 
wolność, asceza i umiarkowanie, odwaga i wytrwałość, koncentracja, społecz-
na solidarność, szlachetna rywalizacja. Wymienione wartości współtworzą 
etos, który jest niezbędny zarówno w sporcie, jak religii, chociaż w obu tych 
domenach niewątpliwie się on różnicuje (Dziubiński 1996, s. 147).

Nauczanie Jana Pawła II dotyczące aktywności ludzkiej jest w pewnym 
sensie proklamacją aktywności sportowej i stanowi chrześcijańską podwalinę 
pod nauki humanistyczne o sporcie. Wartość sportu przede wszystkim wiąże 
się z realizacją w jego ramach celów autokreacyjnych i antropotwórczych, po-
legających na rozwoju osobowej struktury uczestnika sportu, która nie ogra-
nicza się do ciała, ale obejmuje także sferę społeczną, psychiczną i duchową 

(Dziubiński 2007, s. 145).

Zakończenie

Podsumowując, można uznać, że sport jest ważnym elementem naszych 
czasów, który angażuje w swoje dzieło wiele osób, bez względu na wiek, płeć, 
pochodzenie itp.

Sport uszlachetnia, przez co dla jednych jest sposobem na życie, a dla 
innych życiową filozofią.
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Ewangelizacja, sport i wychowanie są ściśle ze sobą powiązane. Trzeba 
tak pokierować procesem wychowania, by w przyszłości to wychowanie przy-
niosło pozytywne efekty. Sport to nie tylko wartości z nim związane, ale rów-
nież ideały, które nieustannie mu towarzyszą. 

Jak pisze Zbigniew Dziubiński (2007, s. 244): „Osobę należy postrzegać 
nie tylko w kategoriach bios, ale także widzieć psyche. Duchowość ta musi 
być punktem odniesienia wychowawcy i wszystkich zaangażowanych na polu 
sportu. Wówczas człowiek zajmie właściwe mu miejsce”.

Na zakończenie można odwołać się do ważnej postaci w życiu Kościoła, 
naszego rodaka Jan Pawła II, który przez całe swoje życie pokazywał nam mię-
dzy innymi, że sport jest integralną częścią życia każdego człowieka. Rozwija 
nie tylko ciało, ale i ducha.

Sport jest dziedziną życia, która ma ogromny wpływ na wychowanie 
młodego człowieka, a tym samym na jego życie, wybory i postawy. W związ-
ku z tym wydaje się słuszne, by idąc za Janem Pawłem II, nadać wychowa-
niu właściwy kierunek, wspierać i prowadzić młodego człowieka tak, aby  
w sposób pozytywny mógł odczytać swoje życiowe powołanie i rozwijać swoje 
możliwości. Papież, jako jeden z najwyższych moralnych autorytetów naszych 
czasów, przedstawia i tłumaczy to wszystko, co odnosi się do osoby ludzkiej  
i jej wychowania (Monda 2004, s. 22).
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and preparing for a womanhood
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Abstract

In their deliberations the authors focused on the role of the family in raising young 
girls to femininity, which is a very important topic nowadays. One of the most im-
portant educational environments is, of course, the family. The shaping of a person’s 
individuality begins in the family. It is difficult to capture the essence of femininity in 
a few sentences, because it contains a much larger message than just the characteristic 
features of the female sex. Shaping femininity is a process that begins in early child-
hood and continues through the next stages of life. It is important that at an early 
stage of development girls are taught at home what femininity and masculinity are, 
and that they acquire knowledge about the proper fulfillment of future female roles.

Keywords: family, women, upbringing

Streszczenie

Autorki w podjętych rozważaniach skupiły się na roli rodziny w wychowaniu młodych 
dziewcząt do kobiecości; jest to bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach. Jednym 
z najważniejszych środowisk wychowawczych jest oczywiście rodzina. Kształtowanie 
osobowości człowieka ma swój początek w rodzinie. Istotę kobiecości trudno ująć w 
kilku zdaniach, mieści ona bowiem w sobie znacznie większy przekaz niż tylko cechy 
znamienne dla płci żeńskiej. Kształtowanie kobiecości jest procesem, który rozpoczy-
na się już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez kolejne etapy życia. Ważne jest, 
aby na wczesnym etapie rozwoju dziewczęta uczone były w domu tego, czym jest 
kobiecość i męskość oraz nabywały wiedzę na temat właściwego pełnienia przyszłych 
ról kobiecych.

Słowa kluczowe: rodzina, kobieta, wychowanie
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Introduction

The personality of an individual is formed in many different environ-
ments. By no means, a family is the most important upbringing environment. 
It is where so called primary socialisation takes place. In a family a child learns 
to play particular roles, most importantly the roles connected with one’s 
gender. This article analyses the role of a family in young girls’ upbringing  
and preparing for a womanhood. It is a current topic, at the same time ex-
tremely important. Marek Dziewiecki states that in current “social-cultural 
conditions adopting a mature attitude towards womanhood seems to be an 
especially difficult task, because a lot of environments and media spread false 
visions of a woman and her vocation in life” (Dziewiecki 2003). That is the 
reason why it is very important to educate girls, already in a family environ-
ment what a womanhood and manhood are. It is also extremely crucial to 
show girls a proper role model of a woman they are going to play in their 
future.

The educating role of a family

By definition a human being feels a vocation to live in a community. 
Family is by no means the first community, it is a place where a human being 
is born, formed and educated, and which a human being starts themselves 
in their future lives. Family is a basic social unit, a fundamental, constitutive 
element and main resources of every society (Szlendak 2010, p. 95). The term 
family, as a basic pedagogical idea, its social pattern, in means what a family  
is and what it should be, creates difficulties to representatives of many sci-
entific fields, especially to psychologists and sociologists (Izdebska 2000,  
p. 11). John Paul II was talking about the meaning of a family, its needs and 
problems in his many texts on this subject (Sorkowicz 2010, p. 48). The Pope 
considered a family the most important element of a social life; according 
to him the mission of family is a long process of upbringing (Niewęgłowski 
2019, p. 18). 

Every unit that functions in a society plays particular roles in it. They 
result from the granted social status (Gębuś 2006, p. 6). Forming personality 
of an individual starts within a family. It constitutes a context of the most 
intensive development processes of an individual, which are present lifetime, 
also outside family life, but are never as intensive outside family any more 
(Grzankowska, Basińska 2010, p. 207). One’s personality and self-esteem are 
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formed from the very early age. They create a range of behaviours, decisions 
and relations with other people. Various factors have an influence on this 
specific process. First and the most important is the attitude of one’s parents 
towards each other, as well as towards their children. A family is a social group, 
designated in a particular way through the presence of two equal relationships 

– between genders and generations (Bojko 2017 p. 38). Prosociality consti-
tutes the dimension of every family life. It expresses itself in the scope of the 
primary net of social relationships with relatives, friends, or neighbours. Mod-
ern families, both in Poland and abroad, are undergoing significant changes. 
Currently we are going through the process of creating new and significantly 
more expanded definition of a family. Because of progressing global processes, 
there are alternative forms of family and married life (Włoch 2017, p. 47). 

As a separate social group family has a character of independent commu-
nity, at the same time an institution, which creates a unique system. In a fami-
ly system people play various roles and make different functions. One of them 
is to introduce children to the world of meanings and symbols and to aim to 
achieve individual goals, realised in the whole way (Ornacka 2017, p. 62). An 
individual character of a family constitutes the base to create one’s own sys-
tem of values, patterns and behaviour standards of an individual. Once a child 
is born, parenthood starts and lasts one’s whole life. Once an individual starts 
a family, a new unity appears and it finds its natural complement in parental 
and educating function (Borutka, Kornecki, Kroczek 2017, p. 79). 

In literature analysis connected with parenthood we can find a domi-
neering view that parents are there for children and they play important roles 
for their offspring. It mostly concerns upbringing, passing socially accepted 
norms, rules and values, and preparation for a full participation in social life 
as well as fulfilling one’s needs. Creating a bond with a child and parents’ 
presence in a child’s everyday life have an essential meaning. Disorders in this 
scope often have irreversible impact on functioning in adult life of a child.  
A family has always been seen through the eyes of care function. Family has 
been the guarantee of sustainability and family existence. The state of care 
function is conditioned by new factors both local and global. Undoubtedly  
a family is losing its meaning considering the care for their family members. 
In families one can often see upbringing neglect, which is the evidence of 
motherhood or fatherhood crisis (Zbyrad 2012, p. 180). 

As a result of ongoing process of changes the modern society is affected 
by lack of values and authorities crisis. That is why the issue of upbringing 
shows itself as incredibly important in every human community, especially 
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when this upbringing is undergoing transformation and changes. Personality 
forming is one of the basic functions of a family. In the environment of the 
closest people a human being has a chance to define one’s own identity, mo-
tivation of one’s actions and can set a goal in life. A pattern formed in a fam-
ily has an influence on future generations. That is why primary socialisation  
is so essential and it takes place in a family. The socialisation process takes 
place during one’s whole life, however during the first several years it has  
a particular importance (Ryszka 2015, p. 12). A family forms cultural needs 
in the most intensive way and fulfils needs connected with higher values  
of children and young adolescent people. It also plays an essential role in the 
process of cultural message. This message is done by performance. In a wider 
context the aspect of upbringing and educating is the national subject of in-
terest, outside family the whole society is engaged in this process; to be more 
precise it involves institutions, such as: school or church. 

The characteristics of adolescence period  
with special consideration of young girls’ 
education

Growing up, which is also called adolescence is

a long, varied and extremely important time of every person. It plays  
a particular role, especially because it constitutes a bridge between 
childhood and adulthood. This stage can be characterised as funda-
mental period of changes and transformation in our development.  
The term adolescence derives from latin verb adolescere, which means 
to grow up, raise, put on and strengthen (Brzezińska, Appelt, Ziółkow-
ska 2015, p. 245).

The process of adolescence is very unique, so despite close age boys and 
girls tend to look and behave in a completely different way (Piotrowski, Ziół-
kowska, Wojciechowska 2014 p. 11). In reference literature it is said that 
adolescence time takes between 9–12 years old and 18–20 years old but one 
should take into consideration its relativity (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska 
2015, p. 245). The physical changes are connected with sexual maturation 
and accompanying pubertal spurt, when a more intensive pace of growing  
of the body takes place (Daraszkiewicz et al. 2002, p. 25). Considering the age 
at which the pubertal spurt takes place – in reference literature one can find dif-
ferent data about this subject. For example in Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 
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the author emphases that on average the pubertal spurt among girls begins 
between 8,5 to 13,5 years of age. It means that it is two years earlier than boys, 
who start pubertal spurt between 10–15 years of age. Among both girls and 
boys the change in height and body mass are noticed as well as the increase of 
strength (Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska 2014, p. 11–12]. In En-
cyklopedia rodzice i dzieci one can find information that among girls a pubertal 
spurt takes place between 10–13 years of age and boys between about 12–15 
years of age. Teenagers grow up to 10–12 cm a year (Daraszkiewicz et al. 2002, 
p. 25). The fast growth results in long bones getting longer and the increase 
of body mass results in muscle growth (especially among boys) and fat growth 
(especially among girls) (Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska 2014,  
p. 12). An increased pace of growth and sexual maturation result from hor-
mone, functional and morphological changes (connected with the structure of 
one’s body), which take place at this time (sexual maturation) (Daraszkiewicz 
et al. 2002, p. 25). As far as one’s looks is concerned in the adolescence time, 
among girls we can observe breasts growth, pelvic dilatation and rounding of 
hips, whilst among boys we can see the development of sexual organs, widen-
ing of shoulders and muscles growth, a voice mutation takes place and a beard 
starts to grow on a boy’s face. Among both boys and girls pubic hair as well 
as the hair under the armpits starts to grow (Daraszkiewicz et al. 2002, p. 26; 
Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska 2014, p. 12). Generally, we refer to 
the age when menarche (first menstruation) appears among girls and the first 
wet dreams (spontaneous ejaculation) among boys as an assessment criterium. 
It is worth mentioning that sexual maturation among boys starts little later 
and takes longer than among girls (Piotrowski, Ziółkowska, Wojciechowska 
2014, p. 12). It also should be mentioned that currently an earlier age of get-
ting menstruation among girls has been recorded (Olszewska, Kliś, Wronka 
2015, p. 94). In the period of adolescence girls develop faster than boys and 
start the puberty stage earlier. 

In order to sum up the information concerning the physical develop-
ment in adolescence period and at the same time to refer in a greater extent 
to what changes take place among girls, we can refer to an interesting table 
(table 1.). It is a juxtaposition of a girl sexual development symptoms. These 
symptoms have been assigned to particular phases of development, there are 
three of them – prepubertal, proper puberty and youthful development.
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Table 1. A girl sexual development symptoms

Stage Standard age Standard characteristics

Prepubertal 10–12  
years of age

− growth of breasts and beginning of pubic hair 
growth;

− changes of body proportions, connected with 
speeding of the growth (so called puberty milestone) – 
long bones growth, which cause silhouette elongation.

Proper 
puberty

12–14  
years of age

− further breasts and pubic hair growth, the 
beginning of under armpits hair growth;

− first menstruation, which can be irregular the 
first two years;

− smaller height increase, disproportionate 
silhouette, long limps, begins to resemble female 
silhouette;

− thickening of facial features, first acne can 
emerge.

Youthful 
development

14–16  
years of age

− further breasts and pubic hair growth, it is 
getting a shape of a triangle, under armpits hair gets the 
final look;

− menstruation is regular now;
− the growth of body mass slows down, the 
topography of fatty layer is visible, a silhouette gets 
typically female;

− facial features are refined.

Resource: (Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, 
Sopot 2015), p. 254 (the writers emphasised in the present publication that they 
made a table based on Obuchowska 2000, p. 169).

Quite often the image, present in the media, of a “perfect” body can lead 
to negative consequences in the development of a young person. Magdalena 
Kalisz (2015, pp. 75–76) states:

Natural process of gaining weight and other changes that accompa-
ny body maturation can trigger off the aversion to their own bodies. 
This reluctance is deepened by media, showing an ideal, lean image  
of a woman, with flawless complexion. Female teenagers compare 
themselves with models and try to achieve a goal that is unattainable.

In the article of Ewelina Dziadosz and Justyna Kupczak we can also find 
a reference to media influence on young girls. The article mentions a situation 
when they (girls) see
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the world of fiction, shown on the screen, which seems to be real to 
them, they often approach it emotionally; silhouettes of models and 
beautiful and perfect bodies are motivating for them. The arisen mo-
tivation (we can say sick motivation) initiates the pursuit for gaining 
the copy of ideal female figure, created in media that often resembles  
a rake. We cannot deny the fact that a body is an attribute of a modern 
woman. A slender waist, long legs and big breasts. A female body has 
become an object undergoing continuous physical exercises and plas-
tic surgery. Old esteemed values of a female have been replaced with 
appearance and superficiality (Dziadosz, Kupczak 2015, p. 83).

This observation does not seem to be optimistic, but on the other hand it can 
encourage to show and convince young girls that female does not only mean 
an outer shell. 

Maturation concerns not only physical appearance. As we can find in 
Encyklopedia rodzice i dzieci, during maturation apart from physical changes, 
psychological changes take place too. Because of hormone modification in 
one’s body, there are transitional (can be present even for a few years) im-
balances of nervous system level. During the analysed stage of human life in 
nervous system excitation dominates curbing. As a result teenagers experi-
ence mood swings, irritability, oversensitivity, annoyance or lack of self-con-
trol. That is why young people quite often get into conflicts with others, the 
youngsters experience despair or unjustified feeling of euphoria, they question 
authorities and recognised values. Teenagers cannot understand their reac-
tions and behaviours, they are filled with strong emotions in the face of which 
they remain helpless and vulnerable. Teenagers feel lost and need a lot of 
time to start controlling their emotions, think and act as a mature person.  
We should be aware that maturation for a person is a transitional state, which 
is not easy to face for them and their environment. In this period teenagers 
need help from their closest people, so that a teenager can go through this 
phase successfully (Daraszkiewicz et al. 2002, p. 27).

Psychological changes result in the fast development of higher feelings 
(moral, aesthetic, and social) and fast intellectual development. Teenagers are 
at the phase of forming their views, values system, and personality building. 
In the period of puberty teenagers start to establish emotional relationships 
with the opposite sex and begin to get interested in issues concerning gen-
der. Changes of social aspect and roles played by teenagers also take place.  
A young person becomes more self-reliant, independent from direct super-
vision of parents. This person makes essential decisions in life (e.x. choos-
ing school), but also fulfils duties, which require to be a responsible person.  
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A teenager obtains new privileges. They become adults and society members 
with consequences of their behaviours. The outside requirements concerning 
e.x. how one should behave are step by step replaced by their inner require-
ments. A young person starts to act in accordance with their motivation and 
is drawn by what they think is reasonable. A teenager’s personality is more 
and more formed by self-education (teenagers reach the stage of autonomous 
morality) (Daraszkiewicz et al. 2002, p. 27).

In the adolescence period in cognitive area a lot of changes take place. 
“Hypothetical and deductive thinking is being formed, at which basis lie: for-
mal operations, self-awareness; elements of relativistic thinking appear, the 
amount of remembered information is increasing and efficiency of memoris-
ing strategy use is better” (Oleszkowicz, Senejko 2011, p. 284). As far as the 
development of one’s personality is concerned,

we can note essential changes in the conception of I, as a person,  
e.x. an awareness of having contradictory features is increasing, coor-
dination of goals, attitudes and values takes place. Conceptualisation 
of oneself in the future is getting essential, it is characterised as future 
oriented (Oleszkowicz, Senejko 2011, p. 284).

During the process of maturation

one’s identity begins to be crystallised. The main development changes 
aim in the direction of forming individual personality, and it gives 
foundation to feel one’s own uniqueness and distinctiveness. The de-
velopment of an identity progresses through achieving different status-
es: from diffusion identity, through mirror or moratorium identity to 
mature identity. Exploration and engagement processes play an essen-
tial role in identity development (Oleszkowicz, Senejko 2011, p. 284).

Only certain aspects of adolescence period have been presented above.  
It is a stage full of changes on different levels of a human life. Referring to 
this, how during this period girls develop, we should remember that not only 
their appearance changes but they also experience changes in psychological 
and social aspects. 

Family as a place of educating girls to be women

In recent years significant changes of a family life have taken place, it has 
been caused by many factors, such as collapse of authorities as well as people 
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or institutions responsible for upbringing and educating of the young gener-
ation. Media, new manners, morals and latest fashion are also to blame for 
this situation (Kulczycki 2017, p. 12). Young girls are often endangered by 
this situation, they often feel lost and pushed away. Mutual family contacts 
are not strictly dependent from the designated position in a family. Children, 
especially girls, are being given a greater freedom of manners. Teenagers often 
get rid of their parents’ absolute power. Transformational challenges result in 
erosion of a family as a social institution. The style of life, its intensity makes 
human relations more and more superficial (Szluz 2017, p. 28). According to 
a psychological dictionary, a family is a social institution, an alliance between 
a man and a woman, who entered into a marriage and are connected through 
organising their family life, a desire to have children and getting into process 
of socialising and upbringing a child (Makuch 2017, p. 14). 

A family is a basic element of forming values. It is a test of axiologi-
cal perceptions during one’s lifetime. Preparing a young girl to the role of 
a woman is a very important task. The essence of womanhood cannot be 
captured in a few sentences, as it encompasses a much bigger message than 
only characteristic features of a female. Forming of a femininity is a process 
which starts in early childhood and is an ongoing process during other stages 
of life. To a great extent forming sexual identity is connected with such mech-
anisms as: copying, identifying and modelling. Because of one’s functioning 
in various social groups every human being fulfils a particular role. These are 
parents and children roles, which are nothing stable because over the centu-
ries they have been transformed. In many cultures and societies the role of 
woman and a man, mother and a father are strictly defined and differentiated.  
In European culture through centuries there was a rather strict division in this 
field (Kołodziej 2010, p. 35). The social and economic changes that can be 
observed during the last decades have resulted in many changes in the struc-
ture of a marriage and family. By this one means the realisation of spouses 
roles and family roles as well as mutual expectations of spouses (Rostowska 
2008, p. 135). Mutual relations of a mother and father have an essential in-
fluence on forming of a child personality and his or her psychological and 
social development. In forming, functioning and development of marriage 
and family relationships a role of a woman is priceless. Maternity constitutes 
unquestionable source of identity for majority of women (Marek-Zborowska 
2017, p. 226). Cultural stereotype of a woman is connected with certain tasks. 
The role to subordinate these tasks to a woman has changed dramatically in 
modern society (Makuch 2017, p. 15). Individual activity, which expresses 
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itself in professional self-determination, has changed the position of a woman, 
at the same time has been transferring a family. Self-imposed childlessness  
is often connected with a high professional activity of women, smaller amount 
of births and a higher age of a woman, who gives birth to her first child. What 
is more, one’s career and educational goals are gaining meaning, maternity be-
comes one of many social roles played by women, this role can be taken or not. 
Experience from childhood constitutes another obstacle. It can be a divorce of 
parents or fear from getting pregnant. For some women having no children 
is connected with feministic way of perceiving maternity and family roles 
and forming of female identity (Kulczycki 2019, p. 17). Threats which are 
lurking in modern times are dangerous for girls. It is important for a mother 
to set an example and prepare a young girl for maternity in the future so that 
she can feel fulfilled as a mother (Sakowicz 2019, p. 31). A mother plays an 
exceptionally important role in her daughter’s life, because she is the most 
important female role model. In a conscious or unconscious way a daughter 
accepts this role. An educating role of a family is very important aspect of 
preventing these side effects. It is important to prepare a woman for a hard 
task, which does not only include starting a family. Passing positive behaviour 
patterns from generation to generation seems to play an important role in  
a net of family manners. The aim of a family is to pass values that are worth 
copying in order to properly prepare girls to become women. Young girls look 
for their own solutions, on the basis of a family and in this way they create 
their femininity. Paternal love is also essential in this process. It is necessary,  
as it is an encouragement for a further development and it marks out the di-
rection of this development (Pospiszyl 1986, p. 9). A positive attitude towards 
womanhood concerns both a mother and a father, although the role of the lat-
ter is often underestimated. There are still many unresolved issues concerning 
the position of a father that he takes in a modern family, a role he is supposed 
to play (Sosnowski 2011, p. 228). Modern fatherhood requires cooperation 
of a woman and a man in the period before getting married, as well as in the 
later married and family life. A father plays a specific role in the develop-
ment of a girl, extremely important and difficult. His task is to help a child  
in overcoming egocentricity, teach a child how to be a responsible person and 
provide stimulation of social development. In everyday life it expresses itself 
through fair and unemotional judgement of particular facts (Pospiszyl 1980, 
p. 56). A father is supposed to introduce in his daughter’s life an element of 
inner stability, essential for the right development. His authority depends on 
his attitudes and engagement in educating role. A father becomes an authority 
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when he is presents and when he sets an example (Półtawska 2001, p. 235). 
He provides a child with a stimulus and behavioural patterns in his or her so-
cial and moral development, which cannot be provided by a mother (Witczak 
1987, p. 16). Apart from physical and legal aspects of fatherhood there is also 
a psychological-social-spiritual aspect that deeply and permanently connects 
a man with his family. The fact of perceiving a man as not only a warrior, 
governor or creator should not be surprising (Głowacka-Sobiech 2010, p. 8). 
We are still paying too little attention to a problem of a father’s influence on  
a daughter’s personality formation, we do not know much about what hap-
pens when a father is absent in a daughter’s life. Girls need strong support 
from both parents, constant signs of love and care. 

Although psychologists emphasise the fact that both parents are equally 
important in upbringing of children in general opinion there is a belief that 
a mother is a key person in a daughter’s life. She shows her a feminine world 
and helps to deal with female problems and teaches typical gender roles. The 
recent research shows that the role of father in a girl upbringing is equally 
important and has a great influence on an adult life. A father plays an es-
sential but completely different role. He is the first male role model. It puts  
a great impact on forming the personality of his daughter. It starts from the 
very early stage of his daughter’s life. Unconditionally a father sets the first 
standard of masculinity, on its basis girls often choose a life partner. If in the 
environment, where a girl is brought up women are treated like an object, 
they are disregarded, used or hurt, in the future she can become vulnerable 
and submissive towards men. A girl observes how her father treats the mother 
and she is making up a notion how a relationship between an adult woman 
and man should be like, what to expect and what attitudes to form in their 
relationships. A daughter learns from her father how to shape her relation-
ships with other men. To a greater extent it depends on the father whether his 
daughter will be a self-confident and independent woman. The role of father 
is so special, because he is the first man, whose favours she wants to get. Be-
tween three and six years of age girls feel a great romantic attachment to their 
fathers. A girl considers her father the most fascinating man on earth. He,  
as the first and most important man in her life, forms her personality, charac-
ter and shows her the world of feelings and emotions. A father who does not 
have a positive emotional bond with his daughter not only evokes the feeling 
of unwillingness to get to know mentality of men but also resentment to-
wards men. In consequence it can have negative implications in a girl’s adult 
life (Pospiszyl 1980, p. 57). That is why a girl who is deprived of contact and 
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proper relationships with her father have lesser chance to fulfil obligations as 
a mother or wife in the future. Appearance, work and a father’s interests, his 
attitude towards his wife and daughter shape in a way the image of a man.  
Because of that a girl needs a man who is devoted to his family and when 
she, as a daughter, is equally important to him as a son (Spock 2000, p. 52). 
Father’s role is extremely important when a daughter starts her turbulent 
maturation period. This period is difficult not only for a daughter but also 
for her father. If relationships fail in any way then this situation can have  
a harmful effect on the daughter’s womanhood. In order for a father to have  
a good relationship with his daughter, he has to make sure their mutual dialog  
is honest and open. His words must be supported by gestures, attitudes and 
actions. It is important for a father to be able to communicate with love and 
in a straightforward way when he talks about terms like: fatherhood, mater-
nity, intercourse, pregnancy or giving birth. He must do his best to make 
communication with his child more efficient (Gołębiowska 2010, p. 276).

Summary

A family, as an educating environment and as a social environment ‒ 
prepares children to play future roles in their lives. Not only childhood but 
also adolescence time is an important period in human life. It is time when  
a young person in some measure transfers from their childhood to adulthood, 
step by step becomes independent, takes essential decisions (e.x. the choice 
of school). It is time of big changes, both physical (appearance) and mental.  
It seems that support from parents is extremely important in that period. 
 It is important for teenagers to know that parents are actively interested in 
their children, respect them and are ready to spend time with them, give them 
advice and to have a conversation with their kids. Growing up girls learn a lot 
of patterns of behaviour at home. It is worth remembering that both a mother 
and father play an incredibly important role in preparation of their daughter 
to womanhood and to play female roles, so the role of a family is essential in 
this field.
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Dieta Portfolio –  
skuteczna strategia 

odżywiania w profilaktyce  
i leczeniu zaburzeń 

lipidowych

Portfolio Diet – an effective nutrition 
strategy for the prevention and 

treatment of lipid disorders

Streszczenie

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, iż zaburzenia gospodarki lipidowej 
stanowią jeden z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju cho-
rób sercowo-naczyniowych, w szczególności powstających na tle miażdżycowym 
(ASCVD). Na podstawie zebranych danych naukowych wykazano, że choroby te są 
przyczyną ponad 4 milionów zgonów rocznie w krajach europejskich, co niewątpli-
wie stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. Według wytycznych Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżyco-
wego (EAS) zalecenie modyfikacji stylu życia w celu zarówno profilaktyki, jak i lecze-
nia zaburzeń lipidowych, a tym samym redukcji ryzyka rozwoju ASCVD, powinno 
następować na każdym etapie terapii, niezależnie od decyzji o wdrożeniu leczenia far-
makologicznego. Wśród interwencji dotyczących modyfikacji stylu życia, których ko-
rzystny wpływ wykazano w odniesieniu do poprawy wartości parametrów gospodarki 
lipidowej, wymienia się m.in. zmianę sposobu odżywiania, zwiększenie aktywności 
fizycznej, ograniczenie spożycia alkoholu oraz zaprzestanie palenia tytoniu. Udowod-
niono, iż zastosowanie takich strategii żywieniowych, jak m.in. zmniejszenie spożycia 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych typu trans czy też zwiększe-
nie spożycia błonnika pokarmowego wraz z dietą (szczególnie frakcji rozpuszczalnej 
w wodzie), może stanowić skuteczny element w osiąganiu celów terapeutycznych 
nie tylko pierwszorzędowych, ale również drugorzędowych. Ponadto wskazuje się, iż 
do efektywnych wzorców odżywiania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia zabu-
rzeń profilu lipidowego oraz chorób sercowo-naczyniowych (CVD) zalicza się dietę 
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śródziemnomorską, DASH oraz dietę Portfolio. Celem niniejszego opracowania jest 
przybliżenie, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, znaczenia diety Portfolio za-
równo w profilaktyce, jak i leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej.

Słowa kluczowe: dieta Portfolio, zaburzenia lipidowe, choroby sercowo-naczyniowe, 
cholesterol LDL 

Abstract

The results of epidemiological studies indicate that lipid disorders are one of the most 
important modifiable risk factors for the development of cardiovascular diseases, in 
particular those arising from atherosclerosis (ASCVD). Based on the collected scien-
tific data, it has been shown that these diseases cause over 4 million deaths annually 
in European countries, which undoubtedly poses a challenge to public health. Ac-
cording to the guidelines of the European Society of Cardiology (ESC) and the Eu-
ropean Atherosclerotic Society (EAS), the recommendation of lifestyle modifications 
in order to prevent and treat lipid disorders, and thus reduce the risk of developing 
ASCVD, should take place at every stage of therapy, regardless of the decision to im-
plement pharmacological treatment. Lifestyle interventions that have been shown to 
have a beneficial effect in improving lipid metabolism parameters include, inter alia, 
changing your diet, increasing your physical activity, reducing alcohol consumption 
and stopping smoking. It has been proven that the use of such nutritional strategies 
as, inter alia, reducing the consumption of saturated fatty acids, trans fatty acids or 
increasing the consumption of dietary fiber with the diet (especially the water-soluble 
fraction) can be an effective element in achieving therapeutic goals, not only primary, 
but also secondary. In addition, it is indicated that the Mediterranean diet, DASH 
and Portfolio diet are among the effective eating patterns in the prevention and sup-
port of the treatment of lipid profile disorders and cardiovascular diseases. The aim of 
this chapter is to present the importance of the Portfolio diet both in the prevention 
and treatment of lipid metabolism disorders, based on the current literature.

Keywords: Portfolio diet, lipid disorders, cardiovascular disease, LDL cholesterol

Wstęp

Dyslipidemia to zaburzenie metaboliczne określane jako stan, w któ-
rym stężenie którejkolwiek z frakcji lipidów i/lub lipoprotein w osoczu krwi 
nie odpowiada wartościom powszechnie uznanym za prawidłowe. Pojęcie 
to obejmuje szereg definicji poszczególnych rodzajów zaburzeń lipidowych, 
wśród których wymienia się hipercholesterolemię, dyslipidemię atergoenną, 
dyslipidemię aterogenną mieszaną oraz hipertriglicerydemię (Szymański i in. 
2018; Moini i in. 2020). 
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Na podstawie przeprowadzonych badań epidemiologicznych stwier-
dzono, iż zaburzenia gospodarki lipidowej stanowią jeden z najważniejszych 
modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych,  
w szczególności o podłożu miażdżycowym (ASCVD1), które, jak wykaza-
no, są przyczyną ponad 4 milionów zgonów rocznie w krajach europejskich 
(Townsend, Nicholas 2015). 

Niewątpliwie wysoka umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych 
stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego, dlatego też niezbędna jest nie 
tylko identyfikacja chorych z czynnikami ryzyka oraz podjęcie właściwych 
działań terapeutycznych, ale również edukacja społeczeństwa w zakresie profi-
laktyki zaburzeń gospodarki lipidowej. 

Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
(ESC2) i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS3) zalecenie mo-
dyfikacji stylu życia w celu poprawy zaburzeń profilu lipidowego powinno 
następować na każdym etapie terapii, niezależnie od wdrożonego leczenia 
farmakologicznego, a realizacja działań prewencyjnych powinna obejmować 
zarówno poziom indywidualny, jak i populacji ogólnej (Mach i in. 2020). 

Wśród interwencji dotyczących modyfikacji stylu życia, których korzyst-
ny wpływ wykazano w odniesieniu do poprawy wartości parametrów gospo-
darki lipidowej, wymienia się m.in. zmianę sposobu odżywiania (Chowdhury 
i in. 2014; Dalen, Devires 2014), redukcję nadmiernej masy ciała (Nord-
mann i in. 2006; Zomer i in. 2016), zwiększenie aktywności fizycznej (Shaw  
i in. 2006; Yao i in. 2021), ograniczenie spożycia alkoholu (Droste i in. 2013; 
Tanisawa i in. 2021) oraz zaprzestanie palenia tytoniu (Maeda i in. 2003; 
Kaesler i in. 2021). 

Spośród wyżej wymienionych czynników kluczową rolę w zapobieganiu 
chorobom sercowo-naczyniowym na tle miażdżycowym (ASCVD) przypisu-
je się odpowiedniej modyfikacji nawyków żywieniowych. Wyniki badań wy-
raźnie wskazują, iż zastosowanie takich interwencji żywieniowych, jak m.in. 
zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (Zock i in. 2016), 
zmniejszenie spożycia kwasów tłuszczowych typu trans (Zong i in. 2018; Gu-
asch-Ferre i in. 2020), zwiększenie spożycia błonnika pokarmowego (szcze-
gólnie frakcji rozpuszczalnej w wodzie) (Jovanovski i in. 2018), spożywanie 
żywności funkcjonalnej wzbogacanej fitosterolami (Musa-Veloso i in. 2011), 
zmniejszenie spożycia mono- i disacharydów (Poli i in. 2018) wraz z dietą 

1  ASCVD – ang. Atherosclerotic Cardiovascular Disease.
2  ESC – ang. European Society of Cardiology.
3  EAS – ang. European Atherosclerosis Society.
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oraz zastosowanie suplementów zawierających czerwony fermentowany ryż 
(Li i in. 2014), może stanowić skuteczny element w osiąganiu celów terapeu-
tycznych nie tylko pierwszorzędowych, ale również drugorzędowych (Chen i 
in. 2016; Gajewska i in. 2016; Mach i in. 2020).

Ponadto wskazuje się, iż do efektywnych modelów żywienia w profilak-
tyce i wspomaganiu leczenia zaburzeń profilu lipidowego oraz chorób ser-
cowo-naczyniowych zalicza się dietę śródziemnomorską, DASH4 (zwłaszcza 
w odniesieniu do kontroli wartości ciśnienia tętniczego) oraz dietę Portfolio 
(Estruch i in. 2013; Eckel i in. 2014; Antoniazzi i in. 2021).

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie, na podstawie aktualnego 
piśmiennictwa, znaczenia diety Portfolio zarówno w profilaktyce, jak i lecze-
niu zaburzeń gospodarki lipidowej.

Cele leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej

Lipoproteiny składają się z cholesterolu w postaci zestryfikowanej lub 
wolnej, triglicerydów (TG – ang. triglycerides), fosfolipidów oraz składników 
białkowych (apoliporoteiny), które pełnią funkcje strukturalne. We krwi wy-
stępuje sześć głównych lipoprotein, o gęstości których decyduje stosunek lipi-
dów do białek (im więcej związków lipidowych, a mniej białek, tym mniejsza 
gęstość). Wyróżnia się: lipoproteiny o dużej gęstości (HDL-C, ang. high-den-
sity lipoprotein), lipoproteinę „a” (Lp(a)), lipoproteiny o pośredniej gęstości 
(IDL, ang. intermediate-density lipoprotein), lipoproteiny o małej gęstości 
(LDL-C, ang. low-density lipoprotein), lipoproteiny o bardzo małej gęstości 
(VLDL, ang. very-low-density lipoprotein) oraz chylomikrony (Ciborowska 
2014; Kołodziejski, Pruszyńska-Oszmałek, Sassek 2020. Szczegółową charak-
terystykę lipoprotein, z uwzględnieniem podziału na cztery klasy, przedstawia 
tabela 1.

Nadrzędnym celem terapeutycznym zaburzeń gospodarki lipidowej 
jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo- naczyniowe-
go (CVD5), w szczególności o podłożu miażdżycowym (ASCVD), poprzez 
znaczne obniżenie stężenia frakcji cholesterolu LDL. Liczne badania zarów-
no epidemiologiczne, jak i randomizowane kontrolowane badania kliniczne 
(RCT) wskazują na liniowy i zarazem przyczynowy związek pomiędzy zmia-
nami stężenia cholesterolu frakcji LDL w osoczu krwi a ryzykiem ASCVD 
(Baigent i in. 2010; Di Angelantonio i in. 2012, Willer i in. 2013; Sliverman 

4  DASH – ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension.
5  CVD – ang. cardiovascular disease.
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i in. 2016). Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż obniżenie ry-
zyka ASCVD następuje proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia stężenia 
cholesterolu frakcji LDL w osoczu krwi (Boren i in. 2020). 

Tabela 1. Charakterystyka głównych lipoprotein osocza

klasa lipoprotein
miejsce 

powstawania
gęstość [g/ml] białko [%] lipidy [%]

główne  
lipidy

chylomikrony jelito 0,95 1–2 98–99 TG – 85–95%

VLDL wątroba 0,96–1,006 5-10 90–95 TG – 55–65%

LDL VLDL, wątroba 1,019–1,063 20-24 80–76 cholesterol

HDL wątroba 1,063–1,210 45-50 50–55 cholesterol, 
fosfolipidy

HDL (high- density lipoprotein) – lipoproteina o dużej gęstości; LDL (low-density li-
poprotein) – lipoproteina o małej gęstości; TG (triglicerides) – triglicerydy; VLDL 
(very-low-density lipoprotein) – lipoproteina o bardzo małej gęstości.

Źródło: (Kołodziejski, Pruszyńska-Oszmałek, Sassek 2020).

Wydaje się, iż zasadne jest osiągnięcie jak najniższych wartości stężenia 
cholesterolu frakcji LDL w osoczu krwi, szczególnie w przypadku pacjentów 
z grupy dużego i bardzo dużego ryzyka CVD, w tym ASCVD. W związku  
z tym sugeruje się, aby dążyć do zmniejszenia stężenia frakcji cholesterolu 
LDL o co najmniej 50% w stosunku do wartości wyjściowych w ww. grupie 
populacyjnej (Mach i in. 2020). Szczegółowe dane na podstawie wytycznych 
ESC i EAS (2020) dotyczące granicznych wartości stężeń cholesterolu frakcji 
LDL, będących pierwszorzędowym celem terapeutycznym zaburzeń gospo-
darki lipidowej, przedstawia tabela 2.

Warto nadmienić, iż są dostępne również dane naukowe, na podstawie 
których sugeruje się, iż dalsze obniżanie stężenia cholesterolu frakcji LDL, 
poniżej wartości, które zostały zawarte w wytycznych ESC i EAS (2020), 
może przynieść znaczące korzyści, zwiększając efekt terapeutyczny (Baigent 
i in. 2010; Hsia i in. 2011). Należy jednak zwrócić uwagę, iż zagadnienie to 
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nie zostało jeszcze dobrze wyjaśnione i wymaga dalszych, szerzej zakrojonych 
badań.

Tabela 2. Cele leczenia w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym (CVD)

palenie tytoniu unikać ekspozycji na tytoń w jakiejkolwiek postaci

sposób odżywiania stosować zdrową dietę z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i 
szczególnym uwzględnieniem produktów pełnoziarnistych, warzyw, 
owoców i ryb

aktywność fizyczna 3,5–7 h umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej tygodnio-
wo lub 30–60 minut prawie codziennie

masa ciała BMI: 20–25 kg/m2 oraz obwód pasa < 94 cm (mężczyźni) i < 80cm 
(kobiety)

ciśnienie tętnicze < 140/90 mmHga

LDL-C grupa bardzo dużego ryzyka (w ramach prewencji pierwotnej 
lub wtórnej)
schemat terapeutyczny, który pozwala zmniejszyć stężenie LDL-C  
o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowejb i osiągnąć jako war-
tość docelową stężenie LDL-C < 1,4 mmol/l (< 55mg/dl)
osoby niestosujące aktualnie statyn mogą wymagać bardzo inten-
sywnego leczenia zmniejszającego stężenie LDL-C
osoby otrzymujące aktualnie leczenie zmniejszające stężenie LDL-C 
wymagają zwiększenia jego intensywności
grupa dużego ryzyka
schemat terapeutyczny, który pozwala zmniejszyć stężenie LDL-C  
o ≥ 50% w stosunku do wartości wyjściowejb i osiągnąć jako war-
tość docelową stężenie LDL-C < 1,8 mmol/l (< 70mg/dl)
grupa umiarkowanego ryzyka 
docelowe stężenie LDL-C < 2,6mmol/l (< 100 mg/dl)
grupa małego ryzyka 
docelowe stężenie LDL-C < 3,0mmol /l (< 116,mg/dl)

nie-HDL-C stężenie nie- HDL- C (jako dodatkowy cel terapeutyczny) < 2,2 
mmol/l (< 85 mg/dl) w grupie bardzo dużego ryzyka, < 2,6 mmol/l 
(<100 mg/dl) w grupie dużego ryzyka i < 3,4 mmol/l (130 mg/dl) 
w grupie umiarkowanego ryzyka

apoB stężenie apoB (jako dodatkowy cel terapeutyczny) < 65 mg/dl w 
grupie bardzo dużego ryzyka, < 80 mg/dl w grupie dużego ryzyka  
i < 100 mg/dl w grupie umiarkowanego ryzyka

triglicerydy stężenie triglicerydów nie jest celem terapeutycznym, ale stężenie 
< 1,7 mmol/l (< 150 mg/dl) wskazuje na małe ryzyko, a większe 
wartości – na konieczność poszukiwania innych czynników ryzyka

cukrzyca HbA1c < 7% (< 53 mmol/mol)

a – mniejsze wartości docelowe zaleca się u większości leczonych pacjentów z nadci-
śnieniem tętniczym, pod warunkiem dobrej tolerancji leczenia; 
b – termin „wartość wyjściowa” odnosi się do stężenia LDL-C u osoby nieprzyjmują-
cej żadnych leków hipolipemizujących lub do ekstrapolowej wartości wyjściowej dla 
osób aktualnie leczonych.

Źródło: (Mach i in. 2020).
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Oprócz celów terapeutycznych pierwszorzędowych w wytycznych ESC 
i EAS (2020) zostały również określone cele drugorzędowe, dotyczące war-
tości stężenia cholesterolu nie- HDL oraz apolipoproteiny B (apoB) – tabela 
2., których osiągnięcie można rozważyć u pacjentów z grupy bardzo dużego 
ryzyka CVD dopiero w momencie osiągnięcia docelowego stężenia frakcji 
cholesterolu LDL. Korzyści kliniczne będące efektem takiego postępowania 
wymagają jednak dalszych badań (Mach i in. 2020).

W celu zaplanowania odpowiedniego sposobu postępowania dotyczące-
go leczenia hipolipemizującego należy przeprowadzić kompleksową ocenę sta-
nu zdrowia pacjenta z uwzględnieniem czynników ryzyka sercowo-naczynio-
wego, innych niż jedynie wartości stężenia frakcji cholesterolu LDL w osoczu 
krwi (Szymański i in. 2018). 

Zgodnie z zalecaniami profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowe-
go (CVD) analiza ta powinna uwzględniać ryzyko oszacowane na podstawie 
skali SCORE6, która ocenia 10-letnie ryzyko pierwszego zakończonego zgo-
nem zdarzenia o etiologii miażdżycowej i opiera się na następujących czynni-
kach: wiek, płeć, palenie tytoniu, wartość ciśnienia tętniczego skurczowego 
(SBP7) oraz wartość cholesterolu całkowitego (TC). 

Oprócz ww. czynników należy uwzględnić również czynniki modyfiku-
jące ryzyko oszacowane za pomocą skali SCORE, takie jak m.in. stres psycho-
społeczny, brak aktywności fizycznej, występowanie nadmiernej masy ciała, 
deprywacja społeczna, występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego 
w wywiadzie rodzinnym (Moini i in. 2020; Mach i in. 2020).

Zależnie od całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego oszacowanego na 
podstawie skali SCORE oraz stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej 
gęstości (LDL-C) w najnowszych wytycznych ESC oraz EAS (2020) zosta-
ły zaproponowane strategie postępowania obejmujące interwencje dotyczące 
modyfikacji stylu życia i/lub farmakoterapię (Mach i in. 2020). 

To, co zwraca szczególną uwagę, a bywa często marginalizowane, to zale-
cenia odnoszące się do modyfikacji stylu życia, które wg wytycznych powinny 
być wdrażane na każdym etapie terapii, niezależnie od decyzji dotyczącej pod-
jęcia leczenia farmakologicznego (Baska, Parol, Śliż 2017). 

Co więcej, zaobserwowano, iż zarówno w efekcie zastosowania dietotera-
pii, jak i leczenia farmakologicznego istnieje znaczna indywidualna zmienność 
odpowiedzi stężenia frakcji cholesterolu LDL w osoczu krwi pacjentów, co 

6  SCORE – ang. Systematic COronary Risk Estimation.
7  SBP – ang. systolic blood pressure.
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zdecydowanie potwierdza konieczność indywidualizacji podczas wyboru wła-
ściwej strategii postępowania (Boekholdt i in. 2014).

Modyfikacja stylu życia – terapia behawioralna

Właściwie wprowadzone modyfikacje stylu życia mogą być skuteczne za-
równo w prewencji, jak i wspomaganiu leczenia zaburzeń profilu lipidowego, 
a tym samym redukcji ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczynio-
wego (CVD) (Maeda i in. 2003; Nordmann i in. 2006; Droste i in. 2013; 
Dalen, Devires 2014; Chowdhury i in. 2014; Zomer i in. 2016; Tanisawa i 
in. 2021; Kaesler i in. 2021).

Modyfikacje stylu życia obejmują zmiany dotyczące m.in. sposobu od-
żywania, redukcji nadmiernej masy ciała, zaprzestania palenia tytoniu czy też 
zwiększenia aktywności fizycznej (Baska, Parol, Śliż 2017). Wpływ modyfika-
cji stylu życia na obniżenie stężenia lipidów w osoczu krwi przestawia tabela 3.

Jak wspomniano we wstępie, spośród wyżej wymienionych czynników 
kluczową rolę w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym na tle miaż-
dżycowym (ASCVD) przypisuje się odpowiedniej modyfikacji nawyków ży-
wieniowych. Do powszechnie uznanych interwencji dietetycznych zalicza się 
m.in.:

− zmniejszenie spożycia kwasów tłuszczowych typu trans (Zong i in. 
2018);

− zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (Zock i in. 
2016);

− zmniejszenie spożycia cholesterolu (Berger i in. 2015);
− zmniejszenie łącznego spożycia węglowodanów (Santos i in. 2012);
− zmniejszenie spożycia mono- i disacharydów (Poli i in. 2018);
− zwiększenie spożycia błonnika pokarmowego (szczególnie frakcji roz-

puszczalnej w wodzie) (Jovanovski i in. 2018);
− spożywanie żywności funkcjonalnej wzbogacanej fitosterolami (Mu-

sa-Veloso i in. 2011);
− stosowanie suplementów zawierających czerwony fermentowany ryż 

(Li i in. 2014);
− zmniejszenie spożycia węglowodanów i zastępowanie ich tłuszczami 

nienasyconymi (Kastorini i in. 2011). 
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Tabela 3. Wpływ poszczególnych modyfikacji stylu życia na stężenie lipidów

Interwencje Wielkość 
efektu

Poziom  
wiarygodności 

danych

interwencje dotyczące stylu życia stosowane w celu zmniejszenia stężeń TC i LDLC

ograniczenie spożycia tłuszczów trans ++ A

ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych ++ A

spożywanie żywności funkcjonalnej wzbogaconej 
fitosterolami ++ A

stosowanie suplementów zawierających czerwony sfermento-
wany ryż ++ A

redukcja nadmiernej masy ciała ++ A

ograniczenie spożycia cholesterolu + B

zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej + B

interwencje dotyczące stylu życia stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipoprotein  
o dużej zawartości TG

redukcja nadmiernej masy ciała + A

ograniczenie spożycia alkoholu +++ A

zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej ++ A

ograniczenie całkowitego spożycia węglowodanów ++ A

stosowanie suplementów zawierających wielonienasycone 
tłuszcze z grupy omega-3 ++ A

zmniejszenie spożycia mono- i disacharydów ++ B

zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami jedno- 
i wielonienasyconymi + B

interwencje dotyczące stylu życia stosowane w celu zwiększenia stężenia HDLC

unikanie spożywania tłuszczów trans ++ A

zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej +++ A

redukcja nadmiernej masy ciała ++ A

ograniczenie spożycia węglowodanów i zastępowanie ich 
tłuszczami nienasyconymi ++ A

osoby pijące alkohol mogą kontynuować jego spożycie  
w niewielkich ilościach ++ B

zaprzestanie palenia tytoniu + B

Wielkość efektu (+++ = >10%, ++ = 5–10%, + = <5%) i poziom wiarygodności da-
nych odnoszą się wpływu poszczególnych modyfikacji stylu życia na stężenie danej 
klasy lipoprotein w osoczu. Skróty: HDL-C – cholesterol frakcji lipoprotein o dużej 
gęstości; LDL-C – cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości; TC – cholesterol 
całkowity; TG – trójglicerydy.

Źródło: (Mach i in. 2020).
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Do efektywnych wzorców żywieniowych najdokładniej przebadanych  
w kontekście profilaktyki i wspomagania leczenia zaburzeń profilu lipidowego 
oraz chorób sercowo-naczyniowych zalicza się: dietę śródziemnomorską oraz 
dietę DASH (zwłaszcza w odniesieniu do kontroli wartości ciśnienia tętnicze-
go) (Estruch i in. 2013; Eckel i in. 2014; Antoniazzi i in. 2021).

W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców stała się 
również dieta Portfolio, której charakterystyka oraz znaczenie w kontekście 
profilaktyki i leczenia zaburzeń lipidowych zostały omówione w kolejnej czę-
ści rozdziału.

Dieta Portfolio

Dieta Portfolio to sposób żywienia charakteryzujący się zwiększoną po-
dażą białka pochodzenia roślinnego, rozpuszczalnych w wodzie frakcji błonni-
ka pokarmowego, fitosteroli roślinnych oraz orzechów, czyli żywności, która 
posiada udokumentowane właściwości hipolipemizujące (Trautwein, McKay 
2020). Założenia wyżej omawianej diety opierają się na dostarczeniu około 
1 g/1000 kcal lub 2 g/dobę steroli roślinnych pochodzących z margaryn lub 
innych produktów wzbogacanych w ten składnik, takich jak mleko i napo-
je mleczne, 10 g/1000 kcal lub 20 g/dobę rozpuszczalnej frakcji błonnika 
pokarmowego z owsa, jęczmienia, babki płesznik (psyllium), bakłażana, ja-
błek, pomarańczy lub jagód, 50 g/dobę białka pochodzącego z nasion roślin 
strączkowych, takich jak soja, fasola, ciecierzyca, soczewica oraz 45 g/dobę 
orzechów i/lub migdałów (Jenkins i in. 2005).

Czy modyfikacja sposobu żywienia w oparciu o założenia diety Portfolio 
to skuteczna strategia odżywiania w zakresie poprawy wartości profilu lipido-
wego i redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego?

Zagadnieniem tym zajęli się Jenkins i in. (2011), którzy przeprowadzili 
badanie mające na celu analizę wpływu diety Portfolio, podczas 6 miesięcz-
nej interwencji, na zmianę stężenia lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C)  
w osoczu krwi, wśród 345 uczestników. Osoby, które wzięły udział w bada-
niu, zostały losowo przydzielone do dwóch grup – grupy kontrolnej, która 
otrzymała poradę żywieniową w zakresie zastosowania diety niskotłuszczowej, 
oraz grupy, która otrzymała zalecenia żywieniowe dotyczące zasad diety Port-
folio. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż zmniejszenie stężenia 
frakcji cholesterolu LDL w osoczu krwi osób stosujących model żywieniowy 
w postaci diety Portfolio było istotnie wyższe w porównaniu do osób z grupy 
kontrolnej i wyniosło odpowiednio -15,5% (-28 mg/dl) vs -2,5% (-9 mg/dl). 
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Ponadto odnotowano 11,3% redukcję ryzyka choroby niedokrwiennej serca 
(oszacowanego przy użyciu skali SCORE) w przypadku osób stosujących za-
łożenia diety Portfolio w porównaniu do redukcji wynoszącej zaledwie 0,5% 
wśród osób z grupy kontrolnej.

Pomimo korzyści w zakresie poprawy wartości profilu lipidowego, uzy-
skanych na podstawie danych z ww. badania, pojawiły się wątpliwości, czy 
zwiększona podaż steroli roślinnych wraz z dietą Portfolio, których główną 
funkcją jest obniżanie poziomu cholesterolu we krwi poprzez jego zmniejszo-
ne wchłanianie w jelitach, nie wpłynie jednocześnie na zmniejszone wchła-
nianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Z tego powodu Ramprasath 
i in. (2014) przeprowadzili badanie, którego celem było określenie wpływu 
zwiększonego spożycia składników charakterystycznych dla diety Portfolio na 
stężenie krążących steroli roślinnych oraz witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach. Jak się okazało, zastosowanie diety Portfolio spowodowało obniżenie 
poziomu cholesterolu całkowitego (TC) oraz frakcji cholesterolu LDL w su-
rowicy krwi przy jednoczesnym wzroście poziomu steroli roślinnych, ale bez 
wpływu na zmianę stężenia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Autorzy 
badania sugerują, iż dieta Portfolio jest jedną z najkorzystniejszych strategii 
żywieniowych w zakresie redukcji ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-

-naczyniowego (CVD) i nie powoduje działań niepożądanych. 
Dodatkowo, w badaniu przeprowadzonym przez Glenn i in. (2021), któ-

rego celem była analiza wpływu diety Portfolio na kardiometaboliczne czyn-
niki ryzyka, wykazano, iż wdrożenie zasad omawianej w niniejszym rozdziale 
diety było związane z niższym poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1c), 
stężeniem glukozy na czczo, triglicerydów, obwodem talii oraz wskaźnikiem 
masy ciała (BMI8) wśród 6874 osób starszych (średni wiek 65 lat) z nadwagą 
lub otyłością oraz zespołem metabolicznym (MetS), co potwierdza zasadność 
zastosowania tego modelu żywieniowego w odniesieniu do redukcji ryzy-
ka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD), szczególnie  
u osób z grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka. 

Od wielu lat uważa się, iż dieta śródziemnomorska stanowi skuteczną 
interwencję żywieniową w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego 
(CVD) oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. W najnowszych wytycznych 
ESC oraz EAS z 2020 roku nadal rekomenduje się jej zastosowanie zarówno  
w ramach profilaktyki pierwotnej, jak i wtórnej chorób sercowo-naczynio-
wych (CVD) (Mach i in. 2020). 

8  BMI – ang. Body Mass Index.



50

KATARZYNA KUROWSKA

Wzorzec diety śródziemnomorskiej charakteryzuje się wysokim spoży-
ciem pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw i owoców, nasion ro-
ślin strączkowych, ryb, orzechów, oliwy z oliwek jako podstawowego źródła 
tłuszczu, a także umiarkowanym spożyciem mięsa. Korzyści zdrowotne tego 
modelu żywieniowego wynikają z podaży wyżej wymienionych produktów,  
a tym samym wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, błonnika pokarmowego, 
kwasów tłuszczowych MUFA9, PUFA10 oraz niskiego indeksu (IG) i ładun-
ku glikemicznego. Ze względu na właściwości przeciwzapalne szczególną rolę 
przypisuje się przeciwutleniaczom i polifenolom, które pełnią rolę ochronną  
i zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (Casas,  
Estruch 2016). 

Ferro i in. (2020) przeprowadzili badanie, którego celem była analiza 
wpływu diety śródziemnomorskiej, obejmującej nową kombinację produktów 
spożywczych obniżających poziom cholesterolu, zdefiniowanej jako wzorzec 
diety śródziemnomorskiej Portfolio (P-MedDiet), na poziom cholesterolu 
frakcji LDL w osoczu krwi, wśród osób z hipercholesterolemią i hiperlipide-
mią mieszaną. Kluczowymi składnikami diety śródziemnomorskiej Portfolio 
(P-MedDiet) były: owies lub jęczmień (jako płatki śniadaniowe lub napój, do-
starczające co najmniej 3 g β-glukanów/dobę), sterole roślinne (1,6 g/dobę), 
różne rodzaje roślin strączkowych (co najmniej trzy razy w tygodniu), ryby 
morskie (co najmniej trzy razy w tygodniu), zielona herbata (od dwóch do 
trzech filiżanek dziennie). Dietę kontrolną stanowił tradycyjny wzorzec diety 
śródziemnomorskiej (MedDiet) oraz dieta śródziemnomorska wzbogacona  
o jogurt obfitujący w sterole roślinne (MedDiet + SEY). Na podstawie uzy-
skanych danych stwierdzono, iż zastosowanie zasad diety śródziemnomorskiej 
Portfolio (P-MedDiet) wiązało się z istotniejszą redukcją stężenia cholesterolu 
LDL w osoczu krwi wśród uczestników badania w porównaniu z tradycyj-
ną dietą śródziemnomorską (MedDiet) oraz dietą śródziemnomorską + SEY 
(MedDiet + SEY). Odnotowano odpowiednio następujące średnie wartości 
spadku poziomu cholesterolu frakcji LDL w osoczu krwi: -21 mg/dl (Med-
Diet), -23 mg/dl (MedDiet + SEY), -44 mg/dl (P-MedDiet). 

Również dane uzyskane na podstawie systematycznego przeglądu pi-
śmiennictwa obejmującego metaanalizy oraz randomizowane badania kontro-
lne dotyczące wpływu poszczególnych wzorców żywieniowych potwierdzają,  
 

9  MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe (ang. monounsaturated fatty acids).
10  PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe (ang. polyunsaturated fatty acids).



51

DIETA PORTFOLIO – SKUTECZNA STRATEGIA ODŻYWIANIA ...

iż dieta Portfolio może być rekomendowana osobom z dyslipidemią w celu 
poprawy wartości profilu lipidowego (Huang i in. 2011). 

Dodatkowo, jak wykazali Gigleux i in. (2007), zastosowanie interwencji 
żywieniowej w postaci diety Portfolio przyczynia się do uzyskania istotnie 
lepszych efektów w zakresie poprawy wartości profilu lipidowego niż zastoso-
wanie diety niskotłuszczowej zgodnej z wytycznymi National Cholesterol Edu-
cation Program (NCEP) Step II, a ponadto pozwala na uzyskanie porównywal-
nych efektów terapeutycznych jak w przypadku leczenia farmakologicznego 
statynami. W ww. badaniu wśród uczestników odnotowano spadek poziomu 
stężenia cholesterolu frakcji LDL odpowiednio o 33,3% w efekcie zastosowa-
nej farmakoterapii, 29,6% w przypadku diety Portfolio oraz zaledwie 8,5%  
w przypadku diety niskotłuszczowej.

Podsumowanie

Podsumowując, modyfikacja stylu życia, w tym zmiana nawyków ży-
wieniowych, może stanowić skuteczną strategię postępowania zarówno  
w zakresie profilaktyki, jak i leczenia zaburzeń lipidowych. Wytyczne europej-
skie wyraźnie podkreślają znaczenie właściwego sposobu żywienia jako samo-
dzielnej interwencji i/lub wspomagającej leczenie farmakologiczne pacjentów  
z dyslipidemią. 

Dieta Portfolio, ze względu na obecność produktów spożywczych i/lub 
składników żywności o udokumentowanych właściwościach hipolipemizują-
cych, może być rekomendowana osobom z zaburzeniami lipidowymi w celu 
redukcji ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Ponadto, 
jak się okazuje, dieta ta może być równie skuteczna, a nawet bardziej efek-
tywna niż dobrze poznane wzorce żywieniowe, tj. dieta śródziemnomorska. 
Dane naukowe potwierdzają także, iż interwencja w postaci diety Portfolio, 
dotycząca poprawy zaburzeń profilu lipidowego, przyczynia się do uzyskania 
porównywalnych efektów terapeutycznych jak w przypadku farmakoterapii 
statynami. 

Na podstawie zebranych danych potwierdza się, że istnieje konieczność 
wdrażania edukacji żywieniowej na każdym etapie terapii pacjentów z zabu-
rzeniami lipidowymi, co może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalno-
ści i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. 
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Konieczność przeprowadzenia na 
nowo przewodu w całości  

w rozumieniu art. 437 § 2  
Kodeks postępowania karnego1

The necessity to re-route the cable  
in its entirety within the meaning of Art. 437 

§ 2 of the Code of Criminal Procedure

Streszczenie

Uchwała Sądu Najwyższego wydana w składzie 7 sędziów stanowi odpowiedź na za-
gadnienie karnoprocesowe, czy konieczne jest przeprowadzenie na nowo przewodu 
w całości, jeśli sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądo-
wi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, zgodnie z w art. 437 § 2 zdanie 
drugie k.p.k. Teza postawiona do rozpatrzenia przez skład orzekający stanowi, że: 

„konieczne jest przeprowadzenie na nowo przewodu w całości, na podstawie art. 437 
§ 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako powód uchylenia przez sąd odwoławczy zaskar-
żonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego roz-
poznania, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd pierwszej instancji naruszył przepisy 
prawa procesowego, co skutkowało, w realiach sprawy, nierzetelnością prowadzone-
go postępowania sądowego, uzasadniającą potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia 
na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy  
w sądzie pierwszej instancji”2. Zagadnienie wydaje się być skomplikowane, ponieważ  
z jednej strony należy dać gwarancję rzetelności postępowania oraz każdej czynności 
wchodzącej w jego zakres, nie pozostawiając przy tym żadnych wątpliwości, czy aby 
na pewno postępowanie było w pełni rzetelne, a z drugiej strony należy mieć na uwa-
dze zasady ekonomii procesowej oraz kwestie oszczędności czasu, który to z praktycz-
nego punktu widzenia działa wbrew zasadzie szybkości postępowania.

Słowa kluczowe: procedura karna, postępowanie dowodowe, postępowanie odwo-
ławcze, powtarzanie czynności procesowych

1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.89.555ze 
zm.) – k.p.k.
2  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2019 r. I KZP 3/19, LEX nr 2664394.
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Summary

The resolution of the Polish Supreme Court, issued by a panel of 7 judges, is a response 
to the criminal-procedural issue whether it is necessary to re-conduct the procedure 
in its entirety, if the appeal court quashed the judgment under appeal and remitted 
the case to the court of first instance for re-examination, pursuant to Art. 437 § 2 
(Polish Criminal Code – PCC sentence two). The thesis submitted for consideration 
by the adjudicating panel states that: “it is necessary to conduct the entire procedure 
anew, pursuant to Art. 437 § 2 PCC, second sentence in fine of the Code of Criminal 
Procedure, as the reason for the appellate court to set aside the judgment under ap-
peal and to remit the case to the court of first instance, occurs when the adjudicating 
court of first instance violated the provisions of procedural law, which, in the realities 
of the case, resulted in unfairness of the conducted proceedings court, justifying the 
need to repeat (re-conduct) all procedural steps constituting the judicial procedure in 
the court of first instance”. The issue seems to be complicated, because, on the one 
hand, the fairness of the proceedings and every action falling within its scope should 
be guaranteed, without leaving any doubts as to whether the proceedings should be 
fully reliable, and on the other hand, the principles of procedural economy should be 
taken into account and time-saving issues, which, from a practical point of view, run 
counter to the principle of speed.

Keywords: criminal procedure, evidence proceedings, appeal proceedings, repeating 
procedural steps

Pytania prejudycjalne

W omawianym orzeczeniu rozpatrzono rozbieżności w wykładni prawa, 
występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego3 w zakresie dotyczącym za-
gadnienia prawnego:

Jak należy rozumieć przesłankę konieczności przeprowadzenia na 
nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie 
in fine k.p.k., jako warunku uchylenia wyroku i przekazania sprawy 
sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, a w szczegól-
ności: (1) czy oznacza ona konieczność powtórnego przeprowadzenia 
wszystkich dowodów w sprawie, czy też wystarczająca jest potrzeba 
powtórzenia najważniejszych dowodów, rozstrzygających o odpowie-
dzialności karnej, a także, (2) czy potrzeba dokonania ponownej oceny 
wszystkich dowodów, choćby bez ich ponownego przeprowadzania, 
uzasadnia przyjęcie tej przesłanki?4.

3  Dalej: SN.
4  Uchwała Sądu Najwyższego, I KZP 3/19.
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Analogia problemu  
w stosunku do procedury cywilnej

Zgodnie z art. 437 § 2 zdanie drugie k.p.k. uchylenie orzeczenia i prze-
kazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić, obok wypadków 
wskazanych w art. 439 § 1 k.p.k. i art. 454 k.p.k., jeżeli konieczne jest prze-
prowadzenie na nowo przewodu w całości. Rozpatrując omawiane zagadnie-
nie, Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że na gruncie procedury karnej przyjęto 
określone rozwiązanie funkcjonujące w procedurze cywilnej, analogiczne do 
art. 386 § 4 k.p.c., który stanowi, że poza wypadkami nieważności postępo-
wania, odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji 
może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpozna-
nia sądowi pierwszej instancji tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej 
instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w całości. Stanowisko takie jest niewątpliwie po-
dyktowane próbą znalezienia uniwersalnego rozwiązania, które ma na uwadze 
zarówno rzetelność postępowania, jak i zasadę szybkości postępowania, a tak-
że względy ekonomiczne. 

Konsekwencje rozbieżności w orzecznictwie

Jak wynika z treści samego zapytania, w obecnej sytuacji można wyróż-
nić orzeczenia stojące na stanowisku, że całe postępowanie wymaga powtó-
rzenia5 (potrzeba ponowienia przewodu w całości zachodzi dopiero wtedy, 
gdy należy przed sądem pierwszej instancji przeprowadzić w całości postę-
powanie dowodowe6) oraz stanowiące, że powtórzenia wymagają tylko te 
elementy, które były przeprowadzone nieprawidłowo. Uściślając, powodem 
uchylenia przez sąd odwoławczy wyroku i przekazania sprawy do ponownego 
rozpoznania może być już konieczność ponowienia kluczowych, ważnych, 
czyli niekoniecznie wszystkich dowodów7. 

Jak słusznie zauważa Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały, opie-
rając się na zasadzie logiki, nie budzą wątpliwości dwie sytuacje co do kwestii 

5  Wyroki, w których popierano ten pogląd: Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 15 
marca 2018 r., sygn. akt II KS 4/18, Lex nr 2473786, z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt 
III KS 20/18, Lex nr 2580179 i z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KS 29/18 i inne.
6  Wyrok I KZP 3/19.
7  Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt. III KS 8/17, Lex 
nr 2428758, z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt V KS 4/18, Lex nr 2459738 oraz z dnia 16 maja 
2018 r., sygn. akt V KS 9/18, Lex nr 2500565, i  inne.
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powtarzania przeprowadzania dowodów na nowo. Pierwsza, w której koniecz-
ność ponownego przeprowadzenia wszystkich dowodów nastąpi, jeśli wszyst-
kie dowody były nieprawidłowo przeprowadzone, oraz gdy żaden dowód  
w sprawie nie został w ogóle przeprowadzony przez sąd pierwszej instancji.

Jednak podkreśla się tu, że czasami konieczne wydaje się przeprowadze-
nie wszystkich dowodów na rozprawie przed sądem pierwszej instancji, jeśli 
zajdzie sytuacja, w której nieprawidłowe przeprowadzenie większości lub klu-
czowych dowodów w sądzie pierwszej instancji spowoduje niemożność pod-
dania ocenie tych prawidłowo przeprowadzonych poprzez wpływ na nie oraz 
powiązania pomiędzy takimi dowodami.

Reformatoryjność versus kasatoryjność

Jak jednak podkreśla D. Wysocki, największą bolączką w systemie kla-
sycznej apelacji jest powtarzanie całego postępowania dowodowego przed są-
dem drugiej instancji, podczas gdy w wielu wypadkach jest on niekonieczny. 
Z kolei największą wadą systemu rewizyjno-reformatoryjnego jest wydawanie 
prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie, często nie na podstawie 
przeprowadzonych dowodów, lecz na podstawie pobieżnej analizy elementów 
z rozprawy sądu pierwszej instancji. Jak podkreśla autor,

iluzję eliminowania mankamentów obu przeciwstawnych systemów 
stwarza model klasycznej rewizji, pozwalający w zasadzie jedynie na 
utrzymanie w mocy albo kasację wyroku sądu. W gruncie rzeczy sys-
tem rewizyjny, zarówno reformatoryjny, jak i kasatoryjny, obarczony 
jest deficytem poznawczym, przy wątpliwym efekcie: pochopnym za-
kończeniu albo – przeciwnie – niepotrzebnym i niekorzystnym prze-
dłużaniu procesu (Wysocki 2017).

Autor słusznie zauważa, że ciężko jednoznacznie wypracować uniwersal-
ny model, który byłby wystarczająco efektywny.

Co ważne, zgodnie z treścią uzasadnienia, Sąd Najwyższy podkreśla, że 
w aktualnie obowiązującym modelu apelacyjnym możliwość wydania przez 
sąd odwoławczy orzeczenia o charakterze kasatoryjnym stanowi wyjątek. 
Inną kwestią jest sam fakt nadużywania w praktyce przez sądy odwoławcze 
rozstrzygnięć o charakterze kasatoryjnym. Jest to jednak kwestia odrębna 
od rozpatrywanych zagadnień. Niezwykle ważnym zagadnieniem wydaje 
się być to, jak podkreśla Sąd Najwyższy, że nadużywa się w odwoławczej 
procedurze karnej orzekania uchylania zaskarżonego wyroku i przekazywania 



63

KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA NA NOWO PRZEWODU W CAŁOŚCI ...

sprawy do pierwszej instancji do ponownego rozpoznania zgodnie z art. 167 
k.p.k. w związku z art. 452 § 2 k.p.k. Jak słusznie podkreślono, naczelną 
zasadą powinno być samodzielne przeprowadzanie dowodów przez sądy 
drugiej instancji, jeśli zachodzi taka przesłanka lub konieczność8. Podobne 
stanowisko prezentują także przedstawiciele doktryny, którzy uważają, że 
jeżeli stan dowodowy przekazanej sprawy nie jest wystarczający do wydania 
wyroku reformatoryjnego i wymaga uzupełnienia przewodu sądowego, ale 
nie w całości, to sąd odwoławczy jest zobowiązany przeprowadzić dowody 
i wydać orzeczenie merytoryczne, co wydaje się być rozwiązaniem w pełni 
uzasadnionym, ponieważ nie opóźnia to w sposób ewidentny wydania wyroku 
ostatecznego, ale także ma na względzie rzetelność postępowania (Świecki 
2019).

Zauważono także kwestię istotności indywidualnych okoliczności 
konkretnej sprawy – indywidualnych szczegółów i faktorów oraz ich rolę 
w procesie karnym. Zaznaczono, iż generalizacja i wypracowanie jedynego 
spójnego stanowiska jest zasadne tylko, jeśli każdą sprawę oceniać się będzie  
w konkretnych realiach. Oznacza to, że sąd odwoławczy każdorazowo powi-
nien rzetelnie zbadać, czy jest potrzeba przeprowadzania wszystkich dowodów 
na nowo, a jeśli nie, to czy nie wpłynie to negatywnie na ocenę co do rzetel-
ności przeprowadzonej rozprawy.

Konieczność przeprowadzenia  
całego postępowania dowodowego na nowo

Ponadto, jak podkreśla Sąd Najwyższy, w omawianym orzeczeniu, poza 
przedstawionymi uchybieniami dotyczącymi postępowania dowodowego, ko-
nieczność przeprowadzenia na nowo przewodu sądowego przez sąd pierwszej 
instancji może wynikać także z niewłaściwego przeprowadzenia przez sąd in-
nych czynności procesowych niż dowodowe. Mogą to być uchybienia doty-
czące przepisów procesowych traktujących o przebiegu przewodu sądowego, 
które jednak odnoszą się do całego przewodu i tym samym wymagają jego po-
wtórzenia w całości. Trudno nie zgodzić się z tą tezą, gdyż uchybienia trwające 
cały przewód sądowy mogą wpłynąć na wszystkie inne czynności. W przeciw-
nym razie, jeżeli naruszenie przez sąd pierwszej instancji przepisów proceso-
wych nie dotyczyło całego przewodu sądowego i nie ma skutku dotyczącego 
całości tego przewodu, co czasami trudno dowieść, to zgodnie z orzeczeniem 

8  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2019 r., V KS 18/19,LEX nr 2691651.
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siedmiu sędziów będzie konieczne powtórzenie przewodu sądowego tylko  
w części, co zdaniem składu orzekającego nie uprawnia sądu odwoławczego 
do przyjęcia konieczności przeprowadzenia przez sąd pierwszej instancji na 
nowo całego przewodu sądowego.

Co więcej, jak czytamy w orzeczeniu, wniosek Prezesa Sądu Najwyż-
szego wskazał na zagadnienie konieczności ponownej oceny dowodów przez 
sąd pierwszej instancji, co jest podstawą do wydania przez sąd odwoławczy 
wyroku kasatoryjnego. Przywołano, że w doktrynie oraz w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego dominuje pogląd, że „okoliczność ta nie mieści się w kręgu pod-
staw wydania przez sąd odwoławczy wyroku kasatoryjnego”9. 

W dalszej części orzeczenia powraca sprawa niejako nadużywania insty-
tucji uchylania zaskarżonych wyroków i przekazywania sprawy sądowi pierw-
szej instancji do ponownego rozpoznania. „Brak ten niewątpliwie może zostać 
usunięty poprzez stosowne działanie sądu odwoławczego, bez konieczności 
przeprowadzania na nowo, przez sąd pierwszej instancji, przewodu sądowego 
w całości”10. Ponadto SN powołał się na uchwałę składu 7 sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 20.09.2018 r., sygn. akt I KZP 10/18, OSNKW 2018, z. 11, 
poz. 73, w której zawarto, że „możliwość uchylenia wyroku uniewinniającego, 
umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne i przekaza-
nia sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą ne peius określoną 
w art. 454 § 1 k.p.k. (art. 437 § 2 zdanie drugie k.p.k.) zachodzi dopiero, jeśli 
sąd odwoławczy, po usunięciu stwierdzonych uchybień stanowiących jedną  
z podstaw odwoławczych zgodnie z art. 438 pkt 1-3 k.p.k. (czyli np. po uzu-
pełnieniu postępowania dowodowego, dokonaniu prawidłowej oceny dowo-
dów, poczynieniu prawidłowych ustaleń faktycznych)”11 stanowi, że zachodzą 
podstawy do wydania wyroku skazującego, co jest sprzeczne z zakazem zawar-
tym w art. 454 § 1 k.p.k. 

W doktrynie wskazywano, że uchylanie przez sąd odwoławczy wyroku 
sądu pierwszej instancji nie daje podstaw do powołania się na konieczność 
ponownej oceny przeprowadzonych dowodów bez wykazania przesłanek do 
tego oraz że trzeba powtórzyć wszystkie dowody, które zostały już przeprowa-
dzone, zgodnie z komentarzem do art. 437 J. Matrasa (2018). 

SN nie podziela poglądu, że warunek konieczności przeprowadzenia na 
nowo przewodu w całości będzie spełniony również, jeśli całość dowodów 

9  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2019 r. I KZP 3/19, LEX nr 2664394.
10  Tamże.
11 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2021 r. I KS 1/21, LEX  
nr 3168923.
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została nieprawidłowo oceniona. SN zauważa, że pogląd jest odosobniony12. 
Zdaniem SN ten odmienny od stanowiska prezentowanego w dominującej 
linii orzecznictwa pogląd nie jest przedmiotem szerszych rozważań oraz pod-
stawą rozstrzygnięcia w sprawie.

Zdaniem SN powód wydania wyroku kasatoryjnego ma charakter proce-
sowy i powinien być stwierdzony na podstawie przeprowadzonych dowodów 
ścisłych. Może także pojawić się potrzeba sprawdzenia co do jego zaistnienia 
przy pomocy dowodów przeprowadzonych w sądzie drugiej instancji. Jeżeli 
sąd odwoławczy, na podstawie art. 437 § 2 zdanie drugie k.p.k., przyjmuje 
z góry, nie upewniając się co do tego, czy potrzebne jest przeprowadzenie na 
nowo przewodu w całości, to działa z naruszeniem wymogu z art. 410 k.p.k. 

Ponadto sąd wskazuje, że inna ocena materialnoprawna czynu w pierw-
szej instancji nie blokuje w żaden sposób możliwości zmiany opisu czynu oraz 
jego kwalifikacji prawnej w wyroku sądu odwoławczego, chociażby była na 
niekorzyść oskarżonego, jeżeli tylko zmiana ta mieści się granicach zaskarże-
nia wyroku sądu. Zdaniem SN warunki orzekania reformatoryjnego w sądzie 
drugiej instancji są w takiej sytuacji zachowane, a zakaz ne peius nie stoi na 
przeszkodzie13.

Ponowne przeprowadzanie postępowania 
dowodowego a orzecznictwo ETPC

Rozwiązanie tego problemu, aby było satysfakcjonujące dla wszystkich 
interesantów, stron, a także interesu społecznego w postaci szybkości i eko-
nomiki postępowania, powinno prezentować pewien konsensus. Nie jest to 
tylko problem polskiej procedury karnej. Jak zauważa Arkadiusz Lach (2018), 
patrząc na problem z perspektywy porównawczej, „modele postępowania od-
woławczego w państwach europejskich wykazują istotne różnice pomiędzy 
sobą. W niektórych państwach europejskich postępowanie to przybiera cha-
rakter apelacyjny, a więc umożliwia ponowne przeprowadzenie postępowa-
nia dowodowego co do istoty sprawy, w innych ma charakter rewizyjny czy 
kasacyjny". 

12 Wyroki: z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt IV KS 5/16, Lex nr 2165596, z dnia  
21 lipca 2017 r., sygn. akt III KS 8/17, Lex nr 2428758, z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt 
II KS 4/18, Lex nr 2473786, z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt III KS 20/18, Lex  
nr 2580179.
13  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt II KS 6/17, 
Lex nr 2434440, D. Wysocki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r., 
sygn. akt IV KS 2/17, OSP 2018, nr 10, s. 76–77.
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Ponadto, jak zauważa autor, żaden z najważniejszych międzynarodo-
wych instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka nie 
wyodrębnia i nie opisuje pojęcia rzetelnego postępowania dowodowego. Za-
równo Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych14 (art. 14), 
jak i Europejska Konwencja Praw Człowieka15 (art. 6) posługują się jedynie 
terminem rzetelnego procesu (ang. fair trial, fr. le procès équitable), w którego 
skład, rzecz jasna, wchodzi prawo do rzetelnego postępowania dowodowego 
(Lach 2018). 

Jak podkreślał Trybunał w sprawie Delcourt16, art. 6 nie zobowiązuje 
stron do ustanowienia sądów odwoławczych czy kasacyjnych, jeśli jednak 
strona Konwencji zdecyduje się na wprowadzenie takich sądów, musi zapew-
nić, aby w postępowaniu przed nimi przestrzegano gwarancji wymienionych 
w art. 6. Trzeba też wskazać, że prawo do odwołania się w sprawach karnych 
przewiduje art. 2 protokołu nr 7 do EKPC z 22.11.1984 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 42, poz. 364).

Jeśli sam sąd apelacyjny musi rozpoznać sprawę pod względem faktycz-
nym i prawnym oraz dokonać oceny co do winy lub niewinności oskarżonego, 
zgodnie z wyrokiem ETPC „nie może rozstrzygnąć tej kwestii bez bezpośred-
niej oceny dowodów dostarczonych osobiście przez oskarżonego w celu udo-
wodnienia, że nie popełnił on czynu stanowiącego przestępstwo”17. Stosując 
orzecznictwo ETPC na zasadzie analogii, wyklucza się możliwość całkowitego 
pominięcia ponownego przeprowadzenia dowodów w sprawie ze względu na 
fakt, iż oskarżony ma prawo być wysłuchanym ponownie. 

 ETPC podobnie wypowiedział się w sprawie Ekbatani18, w której Try-
bunał stwierdził naruszenie art. 6, ponieważ sąd odwoławczy rozpoznawał 
sprawę raz jeszcze pod względem faktycznym i prawnym, jednak wyrok po-
winien zapaść na jawnej rozprawie po powtórnym przesłuchaniu oskarżonego 
(nieprzyznającego się do winy) oraz pokrzywdzonego.

ETPC uznaje jednak za dopuszczalne przeprowadzenie postępowania 
odwoławczego bez jawnej rozprawy, jeżeli oskarżony ma możliwość przed-
stawienia swojego stanowiska oraz zapoznania się ze środkiem zaskarżenia 

14  Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
15  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
16  Wyrok ETPC z 17.01.1970 r., Delcourt przeciwko Belgii, skarga nr 2689/65, § 25.
17  Wyrok ETPC z 25.07.2000 r., Tierce i in. przeciwko San Marino, skargi nr 
24954/94, 24971/94 i 24972/94, § 95., także wyrok ETPC z 26.05.1988 r., Ekbatani prze-
ciwko Szwecji, skarga nr 10563/83, § 30–33.
18  Wyrok ETPC z 26.05.1988 r., Ekbatani przeciwko Szwecji, skarga nr 10563/83,  
§ 30–33.
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drugiej strony, jeśli sąd odwoławczy nie dokonuje nowych ustaleń faktycz-
nych lub ponownej oceny dowodów, ale wypowiada się jedynie w kwestiach 
prawnych19. Jednak w przypadku poważniejszych przestępstw, zagrożonych 
surową karą oraz orzekania merytorycznego co do istoty sprawy połączonego 
z oceną przeprowadzonych w pierwszej instancji dowodów i ewentualnie roz-
patrywaniem nowych, rozprawa zdaniem ETPC jest niezbędna20. Co więcej, 
dla przeprowadzenia postępowania dowodowego nie jest alternatywą odtwo-
rzenie przez sąd drugiej instancji zapisu wideo z postępowania przed sądem 
pierwszej instancji21. Jest to o tyle ważne dla rozpatrywanego przypadku, że 
ETPC jasno przedstawia w swoim orzecznictwie zasady, jakimi kieruje się 
przy ocenie nieprawidłowości dotyczącej ponownego przeprowadzania postę-
powania, w tym postępowania dowodowego. 

Natomiast w sprawie Delcourt22 pojawiła się kwestia gwarancji związanych 
z postępowaniem kasacyjnym. Trybunał (ETPC) uznał, że postępowanie 
kasacyjne może być dla oskarżonego istotnym etapem postępowania karnego, 
a rozstrzyganie kwestii prawnych może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie 
w kwestii zarzutów wobec oskarżonego. Konwencja nie wymaga od stron 
ustanowienia sądu kasacyjnego, jednak Państwo, decydując się na wpro-
wadzenie postępowania kasacyjnego, ma obowiązek zapewnienia gwarancji  
z art. 623.

Trybunał uznał jednak, że gwarancjami z art. 6 nie są objęte postępo-
wania w przedmiocie wznowienia postępowania, jeśli istnieje prawomocny 
wyrok rozstrzygający w przedmiocie odpowiedzialności karnej24. 

Jak zaznacza A. Lach (2018), różnice w kwestii stosowania gwarancji 
określonych w art. 6 w postępowaniu odwoławczym zależą od ukształtowania 
modelu postępowania w konkretnym systemie prawnym.

19  Wyrok ETPC z 5.06.2012 r., Keskinen i Veljekset Keskinen Oy przeciwko Finlan-
dii, skarga nr 34721/09, § 31–44.
20  Wyrok ETPC z 30.11.2010 r., Goldmann i Szénászky przeciwko Węgrom, skarga 
nr 17604/05, § 16–22.
21  Wyrok ETPC z 29.03.2016 r., Gómez Olmeda przeciwko Hiszpanii, skarga  
nr 61112/12, § 38–40.
22  Wrok ETPC z 17.01.1970 r., Delcourt przeciwko Belgii, skarga nr 2689/65,  
§ 22–26.
23  Wyrok ETPC z 2.07.2015 r., Eftimov przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii, skarga nr 59974/08, § 40.
24  Decyzja ETPC z 12.06.2003 r., Werlé i Mauber przeciwko Niemcom, skarga  
nr 11360/03.
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Ostateczna ocena Sądu Najwyższego

W ostateczności SN wskazał, że z trzech przesłanek uchylenia przez sąd 
drugiej instancji zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej 
instancji do ponownego rozpoznania, zgodnie z art. 437 § 2 zdanie drugie 
k.p.k., stwierdzenie konieczności ponownego przeprowadzenia w całości, 
przez sąd pierwszej instancji, przewodu sądowego, jest czynnością szczególną 
i nie powinna być standardem. Przesłanka ta jest odstępstwem od czystego 
modelu apelacyjnego. Konieczność przeprowadzenia nowego przewodu w ca-
łości, zgodnie z art. 437 § 2 zdanie drugie k.p.k., jako powód uchylenia przez 
sąd odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej 
instancji do ponownego rozpoznania, pojawia się, „jeśli orzekający sąd pierw-
szej instancji naruszył przepisy prawa procesowego, co skutkowało, w realiach 
sprawy, nierzetelnością prowadzonego postępowania sądowego, uzasadniającą 
potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności pro-
cesowych składających się na przewód sądowy w sądzie pierwszej instancji”25. 
Wydaje się że postanowienie SN dosyć upraszcza sytuację, w której należy po-
wtórzyć w całości postępowanie dowodowe, ponieważ kwestią sporną może 
się tu okazać fakt naruszenia przepisów prawa procesowego przez sąd pierw-
szej instancji, co może dalej rodzić wątpliwości co do rzetelności postępowa-
nia w pewnych sytuacjach, w których nie ma pewności, czy uchybienia nie 
wpłynęły na całe postępowanie dowodowe.
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Abstract

The paper attempts to describe the role of Multilateral Development Banks (MDB's) 
in financing changes in the world economy and its development. It describes the 
structure, direction and priorities that inspire these International Organizations when 
selecting the projects for financing. Are these only political premises or are they fo-
cused on helping another States or the economic factor is more important. The first 
chapter describes the number of regional banks in the world. The second compares 
the policy and mission of the regional development banks. The third one presents 
data on amount borrowed by regional banks. The fourth determines the credit policy 
of regional banks. The fifth part defines the shareholding structure of regional banks 
and its influence on the financing directions. The sixth determines the participation 
of government bodies and the rating of regional banks. Seventh compares the num-
ber of payrolls in individual regional banks. The eighth one, however, describes the 
financial instruments offered by regional banks. Ninth defines the strategic policies 
and goals of regional banks and for what purposes these banks allocate funds. Those 
specifics shows the impact on policy making in certain States and the choices the 
Institutions they made.

Keywords: Multilateral Development Banks MDB’s, international organizations, re-
gional banks, international financial projects, international financial policy

Streszczenie

W pracy podjęto próbę opisania roli wielostronnych banków rozwoju w finansowa-
niu zmian na świecie. Szerzej ujmując, opisu struktury, kierunku i priorytetów, jaki-
mi kieruje się te organizacje międzynarodowe, dobierając projekty, które finansują. 
Bez względu na to, czy są to przesłanki tylko polityczne i nastawiane na pomaganie 
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innym państwo, czy też czynnik ekonomiczny jest ważniejszy. Pierwszy rozdział opi-
suje liczbę banków regionalnych na świecie. Drugi określa porównawczo politykę i 
misję regionalnych banków rozwoju. Trzeci prezentuje dane statystyczne na temat 
kwot pożyczonych przez banki regionalne. Czwarty omawia politykę kredytową ban-
ków regionalnych. W piątym zawarto strukturę akcjonariatu banków regionalnych i 
jej wpływ na kierunki finansowania. Szósty określa udział organów rządowych oraz 
klasyfikację banków regionalnych. Siódmy porównuje ilość pracowników w poszcze-
gólnych bankach regionalnych. Ósmy natomiast wymienia instrumenty finansowe 
oferowane przez banki regionalne. Dziewiąty określa zasady strategiczne i cele ban-
ków regionalnych oraz na jakie cele banki te przeznaczają środki.

Słowa kluczowe: wielostronne banki rozwoju, organizacje międzynarodowe, ban-
ki regionalne, międzynarodowe projekty finansowe, międzynarodowa polityka 
finansowa

Introduction

Multilateral development banks (MDBs) are institutions which usually 
provides financial assistance to developing States by promoting economic and 
social development (Faure, Prizzon, Rogerson 2015, p. 1). MBD’s are crated 
under international law and are based on multilateral contracts. The basic 
documents which states the Bank’s policy and rules are Articles of Agreements 
and Contracts – which gives legal basis of particular activity. European Invest-
ment Bank and European Bank for Reconstruction and Development are also 
established under the Common law. The EBRD Agreement is an example of 
the UE Common law to conclude treaties under Article 235 of the Treaty of 
Rome1. In the ERTA principle (more at Acquah 2017)2, the Court of Justice 
confirmed that “Art. 235 allows the Council of the European Communities 
to take all »appropriate measures«, also in the field of external relations”3. 
During the negotiations on the establishment of the Bank, the Community 
was represented by the Commission. Pursuant to article 235 of the Treaty 
of Rome, the Council, acting as one, on a proposal from the Commission  
 

1  Treaty form 01/01/1958 establishing the European Community (Nice consolidated 
version), Official Journal C 340 , 10/11/1997 P. 0173; Consolidated version, https://eur-lex.
europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:12002E/TXT (accessed: 12.12.2020).
2  More at Council Decision (EU) 2018/254 of 15 February 2018 on the conclusion 
on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published 
Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled OJ L 48, 
21.2.2018, p. 1–2.
3  Court of Justice EU judiciary – case 22/70, ECR 1971, p. 263, par. 95.
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and after consulting the European Parliament, adopted on 19th November 
1990 a decision approving the Agreement establishing the EBRD.

The MDBs fund large infrastructure and other development projects 
granting loans according to governmental policy reforms. The MDBs provide 
financial assistance to middle-income states and some of low-income states on 
market-based conditions and also provide concessional assistance, including 
grants and loans at below-market rate interest rates, to low-income states to 
support them (Suzuki, Nanwani 2005, p. 180–182). There is few of that kind 
of Bank. It is very important to compare them to analyse which is the most 
effective and most important to which area. The paper is focused on EBRD 
but there is influence on that bank by other players in that area. The Banks 
also cooperate so that why is so important to show main activity of them 
(crsreports.congress.gov 2020). Only chosen bank are suitable for comparative 
analysis by criteria of similar mission and geographic destination.

Count of regional banks in the world

Considering the position of certain MDB’s in local and global interna-
tional environment, it is necessary to get to know the competition and its 
possibilities.

Table 1. Global and regional multilateral banks

Global Development Banks

1 European Investment Bank (EIB)
2 International Fund for Agricultural Development (IFAD)
3 International Investment Bank (IIB)
4 New Development Bank (NDB)
5 OPEC Fund for International Development (OFID)

6
World Bank Group: International Bank for Reconstruction 

 and Development (IBRD)  
and International Development Association (IDA)

Regional Development Banks

7 African Development Bank (AfDB)
8 Asian Development Bank (AsDB)
9 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
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10 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

11 Inter-American Development Bank (IADB)
12 Islamic Development Bank (IsDB)

Source: (cisp.cachefly.net 2018).

Some of the institutions recognize also sub-regional banks, which can 
also be a competition for regional banks4. It should be noted that the name of 
the regional bank does not determine the area of activity, the area of activity 
is determined by the statute and international and bilateral agreements (Grif-
fith-Jones, Griffith-Jones, Hertova 2008, p. 1).

The number of regional banks which are treated as a source of capi-
tal, varies from 10 banks in Azerbaijan, Egypt and Tajikistan to just two 
regional banks (also called Multilateral Development Banks – MDBs) in Cro-
atia, Cuba, and North Korea. In Croatia it is EBRD and the World Bank,  
in Cuba and North Korea it is IFAD and OPIC. On average, each State can 
receive assistance from six regional banks, and that number decreasing as the 
borrowing state becomes richer. On average, low-income countries (LICs) are 
borrowing capital by an average from 7,3 banks, lower-middle-income states 
(LMICs) borrows from 6,4 and upper-middle-income countries (UMICs) 
borrows from average 5,4. Regional Banks coverage changes by region and 
sub-region. Central Asia, North, West and East Africa are the regions with 
the largest number of banks operating. The Pacific area have only few: AsDB, 
EIB, IFAD and the World Bank. A total of 16 banks have a presence in 
Africa. Five of these, are sub-regional banks: Banque de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale (Development Bank of the Central African States, 
BDEAC), Banque Ouest Africaine de Développement (West African Deve-
lopment Bank, BOAD), East African Development Bank (EADB), Econo-
mic Community of West African States (ECOWAS), Bank for Investment 
and Development, EBID) and the Eastern and Southern African Trade and 
Development Bank (TDB). One is a regional bank: AfDB. Next, three Arab 
banks – AFESD, BADEA and IsDB – are present in 27 African States. Finally, 

4  Those are example sub-regional banks: Arab Bank for Economic Development in 
Africa (BADEA), Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD), Black Sea 
Trade and Development Bank (BSTDB), Caribbean Development Bank (CDB), Central 
American Bank for Economic Integration (CABEI), Development Bank of the Central African 
States (BDEAC), Development Bank of Latin America (CAF), East African Development 
Bank (EADB), Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB), Econom-
ic Cooperation Organization Trade and Development Bank (ETDB), ECOWAS Bank for 
Investment and Development (EBID).
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Egypt, Morocco and Tunisia borrow from EBRD, Egypt from AIIB, and 
South Africa from NDB (cisp.cachefly.net 2018, s. 15).

Illustration 1. Count of banks which support certain State

Source: (cisp.cachefly.net 2018, s. 15).

Policy and missions  
of Regional Development Banks

Every regional bank has different but sometimes similar mission, mis-
sion is not really precise goal, but it says what is important for particular insti-
tution. For example EBRD wants to support States to the transition towards 
a well-functioning sustainable market economy and the promotion of private 
and entrepreneurial initiative in Central and Eastern European countries. But 
nowadays EBRD grants loans also outside the Europe (ebrd.com 2018).
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Table 2. Policy and missions of Regional Development Banks

African Development Bank (AfDB) – focuses on “sustainable economic develop-
ment and social progress of its regional members, individually and jointly” (afdb.
org 2019).

Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) – “Financing of eco-
nomic and social development projects in the Arab states” (arabfund.org [n.d.]).

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – “Sustainable economic develop-
ment, wealth creation and improvement of infrastructure connectivity in Asia, and 
promotion of regional cooperation and partnership in addressing development 
challenges” (aiib.org 2015).

Asian Development Bank (AsDB) – “Promoting economic growth and coopera-
tion in Asia and the Far East and contribution to the acceleration of the process of 
economic development of the developing member countries in the region, collecti-
vely and individually” (adb.org 2019).

Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) – “Contribution to 
economic, financial and technical cooperation between African and Arab countries” 

(badea.org 2014).

Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) – “Contribution to the transi-
tion process of member countries towards economic prosperity”.

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) – “Promotion of eco-
nomic integration of the Central American region […] and balanced economic and 
social development” (bcie.org 2016).

Development Bank of Latin America (CAF) – “Promotion of sustainable develop-
ment and regional integration” (intranet.eulacfoundation.org [n.d.]).

Caribbean Development Bank (CDB) – “Contribution to economic growth and 
development of member countries in the Caribbean and the promotion of econo-
mic cooperation and integration among them” (caribank.org [n.d.]).

East Africa Development Bank (EADB) – “Promotion of the development of the 
region investments and social responsibility, throughout East Africa” (eabr.org 
[n.d.]).

Eurasian Development Bank (EDB) – “Strengthening and development of market 
economies in the member countries and enhancement of trade and economic inte-
gration among them” (eabr.org 2017).

The European Investment Bank (EIB) – “Contribution to the balanced and steady 
development of the common market in the interest of the community” (europarl.
europa.eu 2020).
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Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank (ETDB) – 
“Expansion of intra-regional trade and acceleration of economic development of 
members of the Economic Cooperation Organisation” (uia.org 2013).

Inter-American Development Bank (IADB) – “Contribution to the acceleration of 
the process of economic and social development of the regional developing mem-
ber countries, individually and collectively” (iadb.org [b.d.]).

International Fund for Agricultural Development (IFAD) – “Mobilization of re-
sources for agricultural development in developing member countries” (ifad.org 
2018, s. 2).

International Investment Bank (IIB) – “Realisation of joint investment projects 
and programmes of development of member countries” (iib.int 2014).

Islamic Development Bank (IsDB) – “Support for the economic development and 
social progress of member countries” (isdb.org 2009, s. 66).

New Development Bank (NDB) – “Mobilisation of resources for infrastructure 
and sustainable development projects in Brazil, Russia, India, China and South 
Africa (BRICS) and other emerging economies” (ndb.int 2019).

OPEC Fund for International Development (OFID) – “Reinforcement of finan-
cial cooperation between members of OPEC and developing countries through 
financial support to assist the latter on appropriate terms in their economic and 
social development efforts” (opec.org 2020).

Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) – “provide 
financial and technical assistance to promote the economic and social development 
of Member States, taking into account the prevailing varying economic and other 
relevant conditions within the Member States” (tdbgroup.org 2017, s. 8).

International Development Association – World Bank Group (IDA) – “Promotion 
of economic development, increase productivity, and thus raise standards of living 
in the less-developed areas of the world included within the Association's member-
ship, in particular by providing financing to meet their important developmental 
requirements on terms which are more flexible and bear less heavily on the balance 
of payments than those of conventional loans, thereby furthering the developmen-
tal objectives of the [IBRD] and supplementing its activities” (nationsencyclopedia.
com 2003).

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank Group) 
(IBRD) – “Reconstruction and development of territories of members by facili-
tating capital investment for productive purposes; promotion of private foreign 
investment and, when private capital is not available on reasonable terms, sup-
plementing private investment by providing, on suitable conditions, finance for 
productive purposes out of the Bank’s own capital, funds raised by the Bank and 
its other resources” (cisp.cachefly.net 2018, s. 16).

Source: (cisp.cachefly.net 2018).
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Amount lent by regional banks

Creating of regional bank is always affected by some regional problems 
to solve. That is why regional banks are set up, and those banks has their own 
mandates and goals. There is two common areas of problems, where regional 
banks focused. In most mandates: supporting sustainable economic deve-
lopment, and supporting regional development and cooperation, economic 
integration, and intra-regional trade development. Some of regional banks 
have more specialized goals in their mandate, for example supporting the 
transition to market economy (EBRD) or agricultural development (IFAD) 
or infrastructure (AIIB, EADB and NDB) (cisp.cachefly.net 2018, s. 16).

Table 3. Amount lent by regional banks and financial organizations in 1993–2017.

Multilateral Development Bank USD (million)

European Investment Bank – EIB 45.528
European Bank for Reconstruction and Development – EBRD 45.064

International Finance Corporation – IFC 41.062
International Bank for Reconstruction & Development -  

World Bank
35.228

IDB Invest 25.158
African Development Bank 13.070
Asian Development Bank 8.293

Islamic Development Bank 7.274
Corporaci´on Andina de Fomento –  

CAF Development Bank of Latin America
4.115

Eurasian Development Bank 3.989
Nordic Investment Bank 2.888

African Export – Import Bank – Afreximbank 2.783
International Islamic Trade Finance Corp – ITFC 1.169

Clean Technology Fund 769
International Investment Bank – IIB 709

International Development Association – IDA 645
Africa Finance Corp – AFC 554

Asian Infrastructure Investment Bank 462
CABEI 422

Banco del Desarrollo 377
Andean Development Corp 350
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East African Development Bank 181
Islamic Corp for the Development of the Private Sector – ICD 169

West African Development Bank – BOAD 115
Multilateral Investment Guarantee Agency 112

Caribbean Development Bank – CDB 107
Banque de Developpement des Etats de I’Afrique Centrale – 

BDEAC
60

Islamic Corp for Insurance of Investments & Export Credits – 
ICIEC

10

Nordic Development Fund 8
Eurasian Bank 4

Source: (worldbank.org 2020, s. 39)

Lending policies of regional banks

As it is showed in table above, EBRD is one of the top bank according 
lend amount. It is significant that on the first place is European Investment 
Bank, so both Banks has headquarters in Europe, the difference between lent 
amount those banks are not really big, comparing to another bank lent amo-
unt. The income level increase has some overlap with the amount lend of 
bank and the level of reserves. This is because reserves are accrued income 
which has been saved up, which is usually transferred into lending accounts, 
obviously with the accept of the board. It should be also noted that EBRD 
and EIB has quite long tradition and experience, and because of that also 
prestige. After the European Regional Banks there are banks originated in US.
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Table 4. Multilateral Development Banks: Overview and Issues for Congress, Upda-
ted February 11, 2020 (Nelson 2020)

Overview of 
MDB Lending 
Windows
MDB

Type of 
Financing

Type of Borrower Year 
Founded

New Com-
mitments, 
FY2019 
or 2018 
(Billion $)

World Bank Group

International Bank 
for Reconstruction 
and Development 
(IBRD)

Non-concessional 
loans and loan 
guarantees

Primarily middle-income 
governments, also some 
creditworthy low-income 
countries

1944 22.6

International 
Development As-
sociation (IDA)

Concessional 
loans and grants

Low-income 
governments

1960 19.5

International Fi-
nance Corporation 
(IFC) (a)

Non-concessional 
loans, equity 
investments, and 
loan guarantees

Private-sector firms in 
developing countries 
(middle- and low-income 
countries)

1956 11.8

European Bank 
for Reconstruc-
tion and Develop-
ment (EBRD)

Non-concession-
al loans equity 
investments, and 
loan guarantees

Primarily private-sector 
firms in developing 
countries in the region, 
also developing-country 
governments in the 
region

1991 11.6

African Devel-
opment Bank 
(AfDB)

Non-concessional 
and concessional 
loans, equity 
investments, and 
loan guarantees

Middle-income 
governments, some 
creditworthy low-in-
come governments, and 
private-sector firms in 
the region

1964 6.3

African Develop-
ment Fund (AfDF)

Grants Low-income govern-
ments in the region

1972 1.4

Asian Devel-
opment Bank 
(AsDB) (b)

Non-concessional 
and concessional 
loans, equity 
investments, and 
loan guarantees

Middle-income 
governments, some 
creditworthy low-in-
come governments, and 
private-sector firms in 
the region

1966 17.2

Asian Develop-
ment Fund (AsDF)

Grants Low-income govern-
ments in the region

1973 2.9

Inter-American 
Development 
Bank (IDB)

Non-concessional 
and concessional 
loans and loan 
guarantees

Middle-income 
governments, some 
creditworthy low-in-
come governments, and 
private-sector firms in 
the region

1959 13.0

Source: (crsreports.congress.gov 2020).
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Shareholders structure of regional banks

Table. 5. Largest five shareholders of chosen regional banks

Largest five 
shareholders

MDB largest 
shareholder

2nd largest 
shareholder

3rd largest
shareholder

4th largest 
shareholder

5th largest 
shareholder

AfDB Nigeria US Egypt Japan
South 
Africa

AIIB China India Russia Germany Korea

EBRD US France, Germany, Italy, Japan, UK

EDB Russia, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan
Kyrgyzstan, 
Armenia

Source: (cisp.cachefly.net 2018).

The analyse of shareholding structures, rather than the number of sha-
reholders, it shows that MDBs are controlled largely by small groups of 
strongest states (similar structure like private companies). Over half of the 
MDBs have more than 60% of the voting shares concentrated in the five 
biggest shareholders. It should be noted that dispersed ownership structures 
can be found among the big regional and global banks (also a result of their 
larger membership). The biggest ownership shares are Russian: 66% in the 
EDB and 47.9% in the IIB. The count of MDB membership is not the same  
in every bank: from 189 members of the World Bank to (IBRD) covering 
nearly every state in the world. The World Bank and International Fund for 
Agricultural Development have larger and geographically dispersed member-
ships than other regional banks and development institutions which are larger 
than sub-regional banks. The RDBs originated as the regional or non-regio-
nal, they banks members are classified as regional members or non-regional 
members (who usually don’t borrow). But about half of sub-regionals have 
non-regional members. The sub-regional African MDBs have the largest sha-
re of non-regional shareholders among their memberships. Does it mean that 
members are earning money on borrowing to African states. Analysing most 
of EDB, in total, more than half of the MDBs reviewed (14 of the 25) have no 
non-regional members. This distinction between regional and non-regional 
members does not apply if, for example, the structure of the bank is not based 
on a geographical region, in case of the global banks like the World Bank,  
or banks that have another identities than geography, for example the Inter-
national Investment Bank (IIB) or the Economic Cooperation Organization 
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Trade and Development Bank (ETDB). Some of Regional Banks have no 
non-regional members because they lend to non-member states without 
requiring or allowing them to become shareholders (for example EIB where 
membership is restricted to EU member states). There is very interesting be-
haviour in Africa where many of the sub-regional banks are associated with 
sub-regional organizations. The EADB, for example, is present in four out  
of six members of the East African Community. For example, all members  
of the ECOWAS are EBID members; BOAD includes only member states of 
the West African Economic and Monetary Union (WAEMU).

Government bodies and rating of regional banks

But in the case if government bodies, for larger regional banks in parti-
cular, the allocation of directors is based on vote shares among members, with 
groups of smaller shareholder states represented by a common director. Lo-
oking at the World Bank and at the regional development banks the number 
of directors ranges from 12 at the AsDB to 25 at the World Bank, in EBRD it 
is 23. Credit ratings depend to the shareholders composition and their credit 
ratings (Wang 2017). The ratings issued by credit rating agencies (Standard 
& Poor’s, Moody’s and Fitch) are the most important. The biggest regional 
banks have AAA ratings (mean the highest, most), including EBRD (cisp.ca-
chefly.net 2018, s. 21). In most of the regional banks private sector operations 
are most important and most profitable (EBRD, EIB), and for smaller banks 
also (more at Humphrey 2015, p. 1–5). As we can see on the chart of em-
ployment below, EBRD is one of the biggest EDB in terms of employment.

Illustration 2. Number of employees in regional banks

Source: (cisp.cachefly.net 2018, s. 19).
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FinAnciAl instruments OFFered by regiOnAl bAnks

Also very important information is that AfDB, BADEA, EBRD  
and EDB have a share of non-performing loans above 4% of their portfolio. 
That share is lower than 2% for global banks, including EIB, IBRD, IDA  
and IFAD and RDBs such as IADB. Share of non-performing loans (most 
recent data 2016) is biggest for EBRD. The rate is more than 5% of loans.

Table 6. Instruments offered by MDBs

MDB Loans Grants Lines of 
credit

Technical 
assistance

Guarantees Equity Total

AfDB X X X X X X 6

AsDB X X X X X X 6

IADB X X X X X X 6

CAF X - X X X X 5

EADB X - X X X X 5

EBRD X - X X X X 5

EDB X X - X X X 5

EIB X - X X X X 5

Source: (cisp.cachefly.net 2018, s. 19).

The last data to compare is portfolio offer. The table shows that EBRD 
has very rich offer, only one tool is not used, grants. Does it mean that EBRD 
realize mostly projects which can bring earnings on interest (cisp.cachefly.net 
2018, s. 19).

The protection policy of regional banks

The protection policy of regional banks is largely compatible with each 
other. The most common policy involve mostly environmental and sustaina-
ble development. Very interesting situation is connected with gender policy, 
by most bank it is not officially supported. Analysing regional banks policies 
many of issues are the same. Mentioned Gender is the issue that is represen-
ted least explicitly among safeguards, being a priority only for three banks 
(AfDB, CAF and IADB). It is also important that most of the MDBs with 
has defined safeguard policies, have a control panel. It means the panel to 
deal with complaints about bank activity. Some of the smaller banks without 



84

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

codified safeguards do have environmental and social protection policies, but 
less formalised and strict dedicated safeguard policies than of others banks 
(cisp.cachefly.net 2018, s. 45).

Table 7. MDB safeguard policies
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AfDB x x x x x x
AIIB x x x x x
AsDB x x x x x x

BSTDB x x x x
CAF x x x x x
CDB x x x x x

EBRD x x x x x x
EIB x x x x x x

ETDB x
IADB x x x x
IFAD x x
IIB x

NDB x x x
World 
Bank x x x x

Source: (cisp.cachefly.net 2018, s. 45).

Summary

The data and analyses presented in the article shows that international or-
ganizations are not only political institutions that try to help poorer countries 
and conduct active politics, but also business institutions based on economic 
profit. On the one hand, this is a very positive situation, because the econo-
mic principles make this organization effective and good (ex. EDB, which was 
established as a market organization in the statute). But other regional banks 



85

STATISTICAL ECONOMIC DATA ANALYSIS ...

do not explicitly show that economic profit is the most important. It is most 
clearly visible in the statutory goals, where it does not say that profit from 
operations and projects is one of the main goals of the organization. This is 
what makes primarily profit-oriented banks and the development of its own 
structures, while using its position and its potential to make capital.
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Wpływ mikrobioty jelitowej 
na występowanie depresji

Influence of the intestinal microbiota 
on the occurrence of depression

Streszczenie

Depresja jako powszechna, nawracająca i zagrażająca życiu choroba psychiczna cha-
rakteryzuje się szerokim zakresem zmian patologicznych. Co za tym idzie, jej etio-
logia nie została do końca poznana. Badania naukowe potwierdzają, że mikrobiota 
jelitowa wpływa nie tylko na fizjologię przewodu pokarmowego, ale także na zacho-
wanie i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez oś mikrobiota– 
jelito–mózg. Mimo że wyniki badań są obiecujące, aktualny stan wiedzy jest nadal 
niewystarczający. Zatem konieczne jest prowadzenie dalszych badań w kierunku roli 
bakterii jako czynnika, który w przyszłości może wspomagać proces leczenia farmako-
logicznego osób chorych na depresję. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa doty-
czący wpływu mikrobioty jelitowej na występowanie depresji.

Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, mikrobiom, depresja

Abstract

Depression as a common, recurrent and life-threatening mental illness is characteri-
zed by a wide range of pathological changes. Consequently, its etiology has not been 
fully understood. Scientific research confirms that the gut microbiota affects not only 
the physiology of the gastrointestinal tract, but also the behaviour and functioning 
of the central nervous system through the microbiota–gut–brain axis. Although the 
research results are promising, the current state of knowledge is still insufficient. The-
refore, it is necessary to conduct further research into the role of bacteria as a factor 
that may support the process of pharmacological treatment of people suffering from 
depression in the future. The aim of the study was to review the literature on the 
influence of the gut microbiota on the occurrence of depression.
Keywords: intestinal microbiota, microbiome, depression
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Wstęp

Depresja jest coraz częstszym problemem we współczesnym świecie, jak 
również jedną z głównych przyczyn niesprawności, niezdolności do pracy,  
a także samobójstw (Osińska i in. 2017, s. 123–129). Wiele badań wykazu-
je na związek między tym zaburzeniem psychicznym a składem mikrobioty 
jelitowej (Maqsood, Stone 2016; Rieder i in. 2017). Potwierdzają to różni-
ce w składzie mikrobioty jelitowej występujące u osób zdrowych i chorych 
na depresję (Naseribafrouei i in. 2014; Jiang i in. 2015; Liang i in. 2015; 
Aizawa i in. 2016). Badania przeprowadzane na zwierzętach wielokrotnie wy-
kazały istotny związek między składem mikrobioty jelitowej zwierząt a ich 
zachowaniem (Campos i in. 2016; Liu i in. 2016; Bharwani i in. 2017; Yang  
i in. 2017). Bakterie, które wchodzą w skład mikrobioty jelitowej, należą do 
poszczególnych rodzajów i szczepów, zatem wywierają różnorodny wpływ 
na funkcjonowanie organizmu (Naseribafrouei i in. 2014; Evrensel, Ceylan, 
2015; Bravo i in. 2017). Mikrobiota jelitowa może wpływać na rozwój de-
presji za pomocą m.in. takich mechanizmów, jak: dwukierunkowa komu-
nikacja poprzez oś jelitowo-mózgową, zmiany stężeń związków należących 
do różnych szlaków metabolicznych, wytwarzanie cytokin prozapalnych  
w odpowiedzi na lipopolisacharyd bakteryjny oraz przekazywanie sygnałów 
za pomocą neuroprzekaźników (Janik i in. 2016; Marin i in. 2017; Rieder  
i in. 2017). Mimo obiecujących wyników badań obecny stan wiedzy jest nadal 
na poziomie niewystarczającym. Konieczne zatem jest prowadzenie dalszych 
badań w kierunku wpływu mikrobioty jelitowej na depresję. Bakterie mogą 
w przyszłości być czynnikiem wspomagającym leczenie farmakologiczne osób 
chorych na depresję.

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu mikrobioty 
jelitowej na występowanie depresji.

Depresja

Zgodnie z ICD-101 depresję zalicza się do zaburzeń zachowania i zabu-
rzeń psychicznych (WHO 2008). Zaburzenia psychiczne są coraz częstszym 
problemem zdrowia publicznego. Według danych WHO2 depresja jest jedną  
z ważniejszych przyczyn obniżenia jakości życia, niepełnosprawności oraz 
główną przyczyną samobójczych śmierci (Kirmayer, Gomez-Carrillo, Veissière 

1 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.
2 World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia.
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2017; WHO 2017). Etiologia tej choroby jest bardzo złożona. Do głównych 
czynników predysponujących do występowania depresji należą: czynniki ge-
netyczne, podatność fizyczna, a także czynniki środowiskowe. Coraz większe 
znaczenie przypisuje się czynnikom immunologicznym oraz wzajemnym re-
lacjom układu immunologicznego z innymi systemami organizmu (Janowska, 
Czernikiewicz 2014; Stefaniak, Janion, Stanuch 2018). Do innych przyczyn 
należą: niedobór monoamin: dopaminy, serotoniny, norepinefryny w OUN3 

(Hasler 2010).
Depresja to choroba, która związana jest z supresją układu immunolo-

gicznego, objawia się upośledzeniem proliferacji limfocytów w odpowiedzi 
na mitogen, jak również zmniejszeniem cytotoksyczności NKC4, a także ak-
tywacją układu immunologicznego (Blume, Douglas, Evans 2011). Liczba 
badań naukowych potwierdzających udział stanu zapalnego i odpowiedzi 
przeciwdepresyjnej w etiopatogenezie tej choroby jest coraz większa (Wong 
i in. 2016). Objawy depresji są związane z zaburzeniem homeostazy między 
cytokinami przeciwzapalnymi i prozapalnymi. Następuje wzrost stężenia cy-
tokin prozapalnych, głównie IL-65 czy IL-1β6, jak również TNF-α7, IFN-γ8, 
IL-19, IL-1RA10, sIL-6R11, IL-1712, -2213, -2314, oraz zmniejszenie stężenia 
cytokin przeciwzapalnych: IL-415, -1016, TGF-β17 (Kelly i in. 2016; Nowa-
kowski, Chrobak, Dudek 2016; Wong i in. 2016). IL-1β odgrywa ważną rolę  
w odpowiedzi na stres, który wywołuje negatywne zmiany neurobehawioralne 
oraz neuroendokrynne. Podawanie IL-1β lub przewlekły stres wywołuje za-
chowania depresyjne (Wong i in. 2016). Wzrost stężenia pozostałych cytokin 
prozapalnych, np. TNF-α, także został powiązany z anhedonią, lękiem, ob-
niżeniem nastroju oraz zahamowaniem aktywności motorycznej i społecznej 
(Buras, Waszkiewicz, Szulc 2015) (ryc.1).

3 OUN – ośrodkowy układ nerwowy.
4 Natural killer cells – naturalne komórki cytotoksyczne.
5 IL-6 – interleukina-6.
6 IL-1β – interleukina-1β.
7 TNF-α – tumor necrosis factor α, czynnik martwicy nowotworu.
8 IFN-γ – interferon γ.
9 IL-1 – interleukina-1.
10 IL-1RA – interleukin-1 receptor antagonist, antagonista receptora interleukiny-1.
11 sIL-6R – soluble interleukin-6 receptor, rozpuszczalny receptor interleukiny-6.
12 IL-17 – interleukina-17.
13 IL-22 – interleukina-22.
14 IL-23 – interleukina-23.
15 IL-4 – interleukina-4.
16 IL-10 – interleukina-10.
17 TGF-β – transforming growth factor β, transformujący czynnik wzrostu β.
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Badania naukowe wykazują, że u osób z chorobami o podłożu zapalnym 
znacznie częściej występuje depresja, u ok. 1/3 chorych na depresję zaobser-
wowano wyższe stężenie biomarkerów zapalnych, zatem pacjenci, którzy są 
leczeni cytokinami, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania 
na depresję (Amodeo, Trusso, Fagiolini 2017).

Rycina 1. Udział mikrobioty jelitowej w patofizjologii depresji

Źródło: (Stefaniak, Janion, Stanuch 2018, s. 798).

Mikrobiota jelitowa

Termin mikrobiota oznacza ogół mikroorganizmów (bakterie, archea, 
wirusy, grzyby), które występują w danym środowisku (np. organizmie czło-
wieka). Pojęcie mikrobiom odnosi sią natomiast do zespołu genów organi-
zmów mikrobioty (Turnbaugh i in. 2007).

Bakterie bytujące w jelitach mają istotne znaczenie dla organizmu czło-
wieka. Skład mikrobioty jelitowej jest uwarunkowany indywidualnie, bardzo 
mocno uzależniony jest od genetyki, wzrostu, rozwoju, a także lokalizacji 
(Bates 2017). Skład mikrobioty wykazuje różnice w zależności od odcinka 
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przewodu pokarmowego (Rakowska i in. 2016). Przy szacunkowej liczbie 1018 
mikroorganizmów, które w większości zbudowane są z bakterii beztlenowych, 
mikrobiom jelitowy odpowiedzialny jest za wiele funkcji, które związane są 
z perystaltyką jelit, trawieniem pokarmu oraz wchłanianiem składników od-
żywczych (Grochowska, Wojnar, Radkowski 2018). Mikroorganizmy wcho-
dzące w skład mikrobioty jelitowej ograniczają rozwój bakterii patogennych 
oraz regulują elektofizjologiczną aktywność jelitowego układu nerwowego 
(Latalova, Hajda, Prasko 2017).

Skład mikrobioty jelitowej blisko w 1/3 części jest taki sam dla wszyst-
kich ludzi, natomiast pozostała część mikroorganizmów wykazuje zmienność 
osobniczą (Rieder i in. 2017). Coraz większa świadomość wpływu mikrobioty 
jelitowej na zdrowie człowieka była w 2007 roku inspiracją do rozpoczęcia 
tzw. Human Microbiome Project, który był realizowany przez Narodowy In-
stytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych, a jego celem było poznanie składu 
mikrobioty człowieka i jej korelacji z różnymi stanami chorobowymi (Ol-
szewska, Jagusztyn-Krynicka 2012). Jednym z tematów badawczych, które 
są podejmowane w tym zakresie, jest znaczenie osi jelitowo-mózgowej w za-
burzeniach nastroju. Oś jelitowo-mózgowa jest dwukierunkowym, złożonym 
systemem zależności pomiędzy pracą mózgu a mikrobiotą jelitową. Dysbioza 
mikrobioty może powodować zmiany w zachowaniu i nastroju. Stres nato-
miast może być przyczyną zaburzenia odpowiedniego stanu mikrobioty jelito-
wej (O’Mahony i in. 2009).

Nie tylko skład mikrobioty jelitowej jest ważny, ale również możliwości 
jego modyfikacji. Można to zrealizować z zastosowaniem prebiotyków oraz 
za pomocą preparatów probiotycznych (Wardziukiewicz, Stachowska, 2020).

Psychobiotyki to bakterie probiotyczne, które spożywane w odpowiednich 
ilościach wykazują działanie na oś jelitowo-mózgową i mają korzystny wpływ 
na zdrowie psychiczne pacjentów. Jako psychobiotyki najczęściej stosowane 
są bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus. Psychofizjologiczne 
działanie, które wywierają te drobnoustroje na organizm człowieka, wynika 
z ich wpływu na: aktywność osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA18), 
procesy emocjonalne i kognitywne, wytwarzanie cytokin, uwalnianie gliko-
kortykoidów w odpowiedzi na stres, funkcjonowanie układu nerwowego przez 
neuroprzekaźniki, takie jak glutaminian, kwas γ-aminomasłowy (GABA19),  
 

18 HPA – hypothalamus-pituitary-adrenal axis.
19 GABA – γ-aminobutyric  acid.
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jak również neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF20)(Sar-
kar i in. 2016).

Mikrobiota jelitowa a depresja

Depresja jest skorelowana ze zmniejszoną różnorodnością oraz liczebno-
ścią mikroorganizmów biorących udział w powstawaniu mikrobioty jelitowej 
(Kelly i in. 2016). Wykazano, że zwiększenie przepuszczalności w obrębie mi-
krobioty jelitowej (tzw. zespół nieszczelnego jelita) jest przyczyną stanu zapal-
nego związanego z pojawieniem się symptomów depresyjnych (Maes, Kubera, 
Leunis 2015). Zaobserwowano, że u myszy wystawionych na działanie chro-
nicznego stresu dochodzi do wzmożonego wyłapywania bakterii jelitowych  
w węzłach chłonnych jelit, przez co wnioskuje się o pogorszeniu szczelno-
ści bariery jelitowej (Zareie i in. 2006). Wydostanie się bakterii poza obręb 
światła mikrobioty jelitowej przyczynia się do przewlekłego stanu zapalne-
go w organizmie, co wiąże się z obniżeniem nastroju (Kubera i in. 1998).  
W badaniach przeprowadzonych przez Kelly i in. (2016) zaobserwowano, że 
mikrobiota osób chorujących na depresję różni się znacząco od osób z grupy 
kontrolnej. U osób cierpiących na depresję skład mikrobioty jelitowej charak-
teryzował się większą liczebnością bakterii z rodzaju Gelria, Eggerthella, Turici-
bacter, Paraprevotella, Holdemania, Anaerofilum, jak również mniejszą liczeb-
nością bakterii z rodzaju szczepu Dialister oraz Prevotella (Kelly i in. 2016). 
W innym badaniu również dowiedziono, że mikrobiota u osób zdrowych 
posiada więcej bakterii z grupy Bifidobacterium (Aizawa i in. 2016). Istot-
ne różnice w składzie mikrobioty jelitowej wykazali również badacze Liang 
i in. (2015), którzy udowodnili większą liczebność bakterii rodzaju Firmicutes  
u osób z depresją w stosunku do osób zdrowych. Z kolei nasilenie symptomów 
choroby negatywnie korelowało z liczbą bakterii z rodzaju Faecalibacterium 
(Jiang i in. 2015). Kolejne badanie porównujące skład mikrobioty jelitowej 
wykazało, iż bakterii jelitowych z rodzaju Lachnospiraceae jest istotnie mniej  
u osób ze zdiagnozowaną depresją (Naseribafrouei i in. 2014) (tab. 1).

Znajdujące się w jelitach mikroorganizmy odgrywają kluczową rolę  
w utrzymywaniu homeostazy układu odpornościowego przewodu pokar-
mowego tzw. GALT21 (Irwin, Miller 2007). U myszy z wywołaną depre-
sją zaobserwowano inną liczebność szczepów bakterii zasiedlających jelita  
w odniesieniu do myszy z grupy kontrolnej (Park i in. 2013). Wszelkie 

20 BDNF – brain-derived neurotrophic factor.
21 GALT – gut-associated lymphoid tissue.
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mechanizmy zachodzące w obrębie mikrobioty jelit skutkujące inicjacją układu 
odpornościowego są mediowane za pośrednictwem cytokin. Cytokiny są biał-
kowymi mediatorami międzykomórkowymi, regulatorami reakcji immunolo-
gicznych oddziałującymi na proliferację, wzrost, jak również aktywację komó-
rek układu odpornościowego oraz komórek hematopoetycznych. Ich źródłem 
są różne typy komórek (Irwin, Miller 2007). Cytokiny odgrywają istotną rolę  
w odniesieniu do „zapalnej hipotezy depresji”. Są kluczowymi mediatorami 
oddziałującymi na funkcje neuroendokrynne, jak również neurochemiczne. 
Wobec tego pobudzenie ich do działania powiązane jest z osłabieniem szczel-
ności bariery jelitowej, co stanowi ważny element w powstawaniu depresji. 
W badaniach na zainfekowanych myszach zaobserwowano, że następowały 
zmiany w ich zachowaniu, np. zmniejszona aktywność ruchowa oraz utrata 
apetytu, zwiększona ospałość, a takie modyfikacje w zachowaniu są charakte-
rystyczne dla osób cierpiących na depresję (Kent i in. 1992).

Tabela 1. Porównanie składu mikrobioty jelitowej chorych z rozpoznaną depresją  
i osób zdrowych

Grupa badana Zmiany w składzie mikrobioty 
jelitowej Źródło

D=34, K=33

↑g. Eggerthella, Holdemania, 
Gelria, Turicibacter, Paraprevotella, 

Anaerofilum, oraz ↓g.

Prevotella i Dialister w grupie 
chorych w porównaniu do grupy 

kontrolnej.

(Kelly i in. 
2016)

D=43, K=57 ↓g. Bifidobacterium w grupie 
chorych niż w grupie kontrolnej

(Aizawa i in. 
2016)

D=10, K=10

↑t. Firmicutes, ↓t.Bacteroidetes w 
grupie chorych niż w grupie 
kontrolnej oraz ≠g. Prevotella, 

Klebsiella, Streptococcus i 
Clostridium XI pomiędzy 

chorymi a grupą kontrolną.

(Liang i in. 
2015)
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D=46 
(AD=29) 

K=30

↑g. Alistipes, Blautia, 
Clostridium XIX, Megamonas, 
Parabacteroides, Parasutterella, 

Phascolarctobacterium, Oscillibacter, 
Roseburia oraz ↓g. Bacteroides, 

Dialister, Faecalibacterium, 
Prevotella, Ruminococcus w grupie 

AD w porównaniu do grupy 
kontrolnej.

Negatywna zależność pomiędzy 
ilością bakterii g. Faecalibacterium 

a nasileniem objawów depresji.

(Jiang i in. 
2015)

D=37, K=18
Związek pomiędzy ↓f. 

Lachnospiraceae, ↑g. Alistipes i 
Oscillibacter a depresją.

(Naseribafrouei 
in. 2014)

D – liczba chorych ze zdiagnozowaną depresją, K – liczba osób w grupie kontrolnej,  
AD – liczba chorych z objawową depresją, ↓ – zmniejszona liczebność/odsetek bakterii,  
↑ – zwiększona liczebność/odsetek bakterii, ≠ – różnica w liczebności bakterii, f. – rodzina, 
g. – rodzaj, t. – typ.

Źródło: (Stefaniak, Janion, Stanuch 2018).

Stresujący styl życia jest jednym z głównych czynników, który przyczynia 
się do wystąpienia depresji w przyszłości. Stres psychologiczny nasila proces 
zapalny w organizmie, którego konsekwencją są istotne zmiany w zachowaniu, 
takie jak: zmęczenie, obniżenie nastroju, anhedonia czy spowolnienie psycho-
ruchowe, które należą do objawów depresji (Slavich, Irwin 2014). Marin i in. 
(2017) wykazali w badaniu, które zostało przeprowadzone na modelu zwie-
rzęcym, że poddanie zwierząt na działanie przewlekłego stresu, który trwał  
5 tygodni, przyczyniło się do zmniejszenia liczby bakterii z rodzaju Lactoba-
cillus w stosunku do grupy kontrolnej. Stres przyczynił się także do obniżenia 
liczby bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Enterococcus w grupie zwierząt 
(szczurów), które zostały oddzielone od matki w 21 dniu życia. Natomiast 
szczury, które nie były izolowane od matki do 25 dnia od narodzin wykazy-
wały się również większą liczbą bakterii z rodzaju Bifidobacterium (Farshim  
i in. 2016).

Antybiotykoterapia, która stosowana jest w celu zwalczania zakażeń bak-
teryjnych, to znany czynnik, który zaburza równowagę w składzie mikrobioty 
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jelitowej. Slykerman i in. (2017) w swoim badaniu, które zostało przepro-
wadzone z udziałem 871 dzieci oraz ich rodziców, wykazali istotny związek 
między stosowaniem antybiotyków w 1. roku życia dziecka a występowa-
niem częstszych zachowań depresyjnych u dzieci w wieku 11 lat. Również 
na modelu zwierzęcym wykazano, że zmiany mikrobioty jelitowej wywoła-
ne poprzez podanie antybiotyków mogą powodować zachowania depresyjne 
(Guida i in. 2018).

Niektóre badania przedkliniczne i kliniczne wykazały pozytywny wpływ 
suplementacji probiotykami na objawy depresji (Żakowicz i in. 2020). Po-
mimo obiecujących doniesień metaanaliza z 2018 roku, w której przeanali-
zowano 10 badań klinicznych obejmujących łącznie 1349 pacjentów, gdzie 
porównywano stosowanie probiotyków z grupą kontrolą placebo, nie wy-
kazała istotnej różnicy w nastroju pomiędzy grupą leczoną a grupą placebo. 
Oddzielna analiza podgrup badań przeprowadzonych na osobach zdrowych  
w porównaniu z osobami z depresją wykazała znaczną poprawę nastrojów 
osób z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami depresji i nieistotne efekty 
u osób zdrowych (Ng i in. 2018). Zbliżone wyniki otrzymano w metaanali-
zie przeprowadzonej w 2019 roku, która uwzględniała 19 badań, gdzie rów-
nież stosowano probiotyki. Badania zostały podzielone według następujących 
grup klinicznych: z udziałem osób ze zdiagnozowaną depresją, z udziałem 
osób zdrowych, a także z udziałem osób z innymi schorzeniami klinicznymi. 
Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu probiotyków na nastrój w gru-
pie osób zdrowych. Interwencja probiotykami istotnie zmniejszyła zaś objawy 
depresyjne w grupie osób z depresją, natomiast wśród osób z innymi schorze-
niami klinicznymi takiego efektu nie zaobserwowano (Goh i in. 2019).

Podsumowanie

Przegląd powyższych publikacji wykazuje związek między mikrobiotą 
jelitową a rozwojem chorób o podłożu psychicznym. Coraz więcej wiemy na 
temat tego, jaką rolę odgrywa prawidłowa mikrobiota w utrzymaniu zdrowia, 
w tym dobrego nastroju/samopoczucia, co stwarza nowe możliwości zapobie-
gania depresji oraz jej leczenia. Zaburzenie przepuszczalności w obrębie błony 
jelit może prowadzić do procesów zapalnych w organizmie, co może skutko-
wać różnego rodzaju dysfunkcjami, w efekcie czego dochodzi do nasilenia 
objawów chorobowych oraz gorszych wyników leczenia. Jednakże ilość badań 
z udziałem ludzi nie jest wystarczająca, aby wyciągnąć jednoznaczne wnio-
ski o możliwościach leczniczych szczepów bakterii u ludzi ze zdiagnozowaną 
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depresją. Opierając się na aktualnej wiedzy i potencjalnych mechanizmach, 
które odgrywają istotną funkcję w rozwoju chorób o podłożu psychicznym  
i powiązanych z nimi czynników prozapalnych, warto dbać o utrzymanie pra-
widłowego mikrobiomu jelit. Niemniej jednak konieczne są wyniki dalszych 
badań, które pomogą lepiej zrozumieć rolę mikrobioty jelitowej w rozwoju 
depresji u ludzi, co otworzy nowe możliwości leczenia tego typu zaburzeń.
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W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii  
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne. Tom IV zostały za-
warte zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów, z którymi może 
zmagać się człowiek w XXI wieku. 

Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem, mimo że stanowi już czwarty 
tom przyczyniający się do rozszerzania wiedzy na temat niniejszego zagadnie-
nia. Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na 
gruncie cywilizacyjnym, społecznościowym człowiek w XXI wieku zmuszony 
jest do dokonywania wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opi-
sanych w tym zbiorze. 

Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania 
implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na kluczowy 
temat zawarty w monografii. Szczegółowe informacje o autorach niniejszej 
monografii zostały zawarte w części Nota o autorach.

Ważnym zagadnieniem podejmowanych działań jest to, że w stosun-
kowo krótkim czasie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę  
w wielu aspektach.

Praca jest już czwartą z serii planowanych monografii naukowych do-
tyczących zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest, aby 
wyczerpać wszystkie zagadnienia dotyczące aspektów współczesności nawet  
w czterech zbiorach.

Kolejny tom przynosi szereg nowych tematów dotyczących aktualnych 
zagadnień badawczych autorów niniejszej publikacji. W pracy znalazły się 
opracowania dotyczące sportu jako elementu integralnego wizji wychowania. 
W innych opracowaniach został zawarty temat roli rodziny w wychowaniu 
młodych dziewcząt do kobiecości. W monografii pojawił się także tekst doty-
czący diety Portfolio traktowanej jako skuteczna strategia odżywiania w pro-
filaktyce i leczeniu zaburzeń lipidowych. Inspirujący może okazać się tekst, 
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który związany jest z koniecznością przeprowadzania na nowo przewodu  
w całości w rozumieniu art. 437 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Opra-
cowane zostało zagadnienie związane ze statystyczną analizą danych ekono-
micznych w bankowości międzynarodowej, co umożliwiło wyjaśnienie treści 
prawnych i ekonomicznych. Tematem istotnym w cywilizacji XXI wieku jest 
ten, który został podjęty przez autorów niniejszej publikacji i dotyczy wpływu 
mikrobioty jelitowej na występowanie depresji.  

Podsumowując dywagację nad treścią i znaczeniem kolejnego tomu 
prezentowanej publikacji, warto zaznaczyć, że mimo ilości opracowań wy-
mienione tematy oraz idee stanowią jedynie inspirację do dalszych rozważań 
naukowych w interdyscyplinarnym ujęciu. Niewątpliwie jednak w publikacji 
zawarte zostały kolejne ważne tematy, które mogą pozwolić na zwiększenie 
wiedzy w wieloaspektowym wymiarze.
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