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Wstęp

Przedmiotem zainteresowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania 
na gruncie aspektów zdrowia, gospodarczych, prawnych, pedagogicznych, 
psychologicznych, ekonomicznych czy administracyjnych. 

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

Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących  
m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademię Eko-
nomiczno-Humanistyczną w Warszawie, Małopolską Uczelnię Państwową  
im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Szcze-
ciński czy Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskie-
go w Tarnobrzegu.

Publikację otwiera Wstęp, w którym zostały opisane zagadnienia, które 
były poruszane w publikacji oraz poszczególne aspekty istotne dla stworzenia 
tego zbioru.

Pierwszym tekstem w pracy jest publikacja autorstwa Magdaleny  
Gadamskiej-Kyrcz Rodzice wobec sytuacji konfliktowych między rodzeństwem.  
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Autorka zaznacza, że rodzina to jedno z najważniejszych środowisk dla 
człowieka w wielowymiarowym aspekcie. Wspomina o sytuacji rodziny 
wielodzietnej, gdzie kwestie dotyczące relacji między poszczególnymi jed-
nostkami w rodzinie mogą układać się różnie, często niesatysfakcjonująco.  
Ten element może dotyczyć także relacji między rodzeństwem. W pracy 
zostały opisane możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją z perspektywy  
rodziców, którym w wielu przypadkach zależy na pozytywnych relacjach mię-
dzy swoimi dziećmi.

W kolejnym rozdziale Monika Niedźwiedzka opisała zagadnienie doty-
czące seksualności – Poczucie satysfakcji z życia seksualnego kobiet o orientacji 
homoseksualnej mieszkających w Polsce. Autorka wskazuje, że badań na ten 
temat jest znikoma ilość i uważa, że jest on wart omówienia. Okazuje się,  
że dla kobiet o orientacji homoseksualnej komunikacja, wierność czy zażyłość 
emocjonalna stanowią istotne elementy konieczne w związku. W badaniach 
wskazuje na to, że istotną składową w budowaniu relacji jest przyjaźń i inwe-
stowanie w nią. W artykule opisano także inne elementy, które w tym przy-
padku są istotne do tworzenia długotrwałych i monogamicznych związków. 

Trzeci rozdział został poświęcony istotnym zagadnieniom dotyczącym 
elementów rodzinnych, które opisała Agnieszka Brzozowska – Syndrom 
DDA a funkcjonowanie w relacjach. Autorka wskazuje, że niniejsze zagad-
nienie jest ważne dla psychologów, pedagogów i dalej budzi chęć poznania  
i zrozumienia mechanizmów, które mogą pojawiać się u osób dorosłych,  
a swój zaczątek mają w dzieciństwie. Dzieci i adolescenci, którzy pochodzą  
z rodzin z problemem alkoholowym, często zmagają się z szeregiem proble-
mów – emocjonalnych, psychologicznych, rozwojowych czy społecznych. 
Autorka przywołuje komplikacje terminologiczne zagadnienia. Wskazuje,  
że osoby z rodzin alkoholowych mogą mieć trudności w funkcjonowaniu  
w wielu strefach życia, i istotna jest w takim przypadku pomoc specjalistyczna. 

W kolejnej części monografii autorki Paulina Muzyka, Milena Koby-
lińska oraz Katarzyna Kurowska zajęły się zagadnieniem związanym z ele-
mentami zdrowotnymi. Tematem, którego autorki się podjęły, jest Leczenie 
niefarmakologiczne w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Autor-
ki wskazują, że choroby serca i układu krążenia stanowią główną przyczynę 
zgonów w krajach rozwiniętych i mogą stanowić 50% zgonów. Do chorób 
układu sercowo-naczyniowego można zaliczyć m.in. nadciśnienie tętnicze, 
miażdżycę czy chorobę serca. Przytaczają, że głównymi czynnikami ryzyka 
występowania chorób sercowo-naczyniowych są wysokie ciśnienie tętni-
cze oraz wysokie stężenie cholesterolu, cukrzyca, otyłość, brak aktywności  
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fizycznej, a także palenie papierosów. W pracy wskazują także elementy profi-
laktyki jak dieta, regularna aktywność fizyczna. 

W następnym rozdziale Grzegorz Czapski zajął się opisaniem zagad-
nienia socjologicznego – Analiza sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 
2020–2022. Autor wskazuje, że rynek pracy jest przedmiotem wielu analiz 
naukowych, szczególnie w sytuacji, która jest dynamiczna i związana z pande-
mią koronawirusa. Analizie poddano skalę zjawiska bezrobocia i jego zmiany, 
jakie wynikły z pojawienia się na terenie Polski w marcu 2020 roku koro-
nawirusa (COVID-19). W rozdziale zdefiniowano pojęcie bezrobocia oraz 
rynku pracy oraz dokonano analizy skali bezrobocia w latach 2020–2022.  
W pracy autor wykorzystał aktualną literaturę przedmiotu oraz dane staty-
styczne z Głównego Urzędu Statystycznego.

Tematem Komunikacji pojęcia dobra z przepisami prawa powszechnego 
zajął się Tomasz Słapczyński. Autor zaprezentował doktrynalny podział do-
bra na względne i bezwzględne, ogólne i szczególne, grupowe i rodzajowe, 
główne i uboczne, materialne, niematerialne, indywidualne i zbiorowe, oso-
biste, publiczne i prywatne. Dodatkowo omówił pojęcie dobra wspólnego 
jako wartości istotnej dla narodu i społeczeństwa. Celem pracy była analiza 
klasyfikacji dobra prawnego w poszczególnych gałęziach prawa, a także odna-
lezienie wspólnego mianownika, jakim jest ta subiektywnie odbierana wartość  
w całym systemie prawa. Autor uznaje, że to zagadnienie jest ważne ze wzglę-
du na fakt wyodrębniania różnych klasyfikacji dobra w poszczególnych gałę-
ziach prawa.

Kolejny rozdział tegoż samego autora został poświęcony aspektom praw-
no-ekonomicznym w tekście Multilateral Development Banks – international 
organizations or profit-oriented enterprises. Autor opisuje rolę wielostronnych 
banków rozwoju w finansowaniu zmian gospodarczych i społecznych na 
świecie. Analizie poddano strukturę, kierunki i priorytety, jakimi kierują się  
te organizacje międzynarodowe przy doborze projektów, które finansują. 
Scharakteryzowano także indywidualne cechy tych organizacji. Autor próbo-
wał odpowiedzieć na pytanie, czy wielostronne banki rozwoju jako organiza-
cje międzynarodowe kierują się w swojej działalności przede wszystkim chę-
cią niesienia pomocy poprzez wspieranie określonych inwestycji czy jednak 
bardziej chęcią generowania zysku ekonomicznego i powiększaniem swojej 
pozycji międzynarodowej.

Przedostatni rozdział niniejszej monografii został poświęcony zagad-
nieniom syndromu oszusta w tekście Impostor Syndrome – the issues of being 
insufficient. Autorka opisuje problem związany z syndromem oszusta, który 
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według niej staje się coraz bardziej popularny w XXI wieku. Cierpiący na 
niego mają wrażenie, że wszystkie ich osiągnięcia i sukcesy są wynikiem przy-
padku lub szczęścia, i obawiają się, że pewnego dnia zostanie to ujawnione 
otaczającym ich osobom, że tak naprawdę nie są tak kompetentni, jak im się 
wydaje. Ci ludzie wątpią i zaprzeczają osiągnięciom ich wartości. Wykazano, 
że uczucia oszusta wiążą się z takimi cechami jak introwersja, lęk, potrzeba 
bycia mądrym w stosunku do innych, skłonność do wstydu oraz konflikto-
we i nieprzyjazne pochodzenie rodzinne. Wyniki omawiane są w kategoriach 
psychologicznej teorii tego zjawiska, postrzeganego jako wynik poszukiwania 
poczucia własnej wartości poprzez próbę życia zgodnie z wyidealizowanym 
obrazem, aby zrekompensować poczucie niepewności i wątpliwości. Autorka 
zaznacza jednak, że jest to temat niewyczerpany i konieczne są dalsze analizy 
w tym aspekcie.

Jolanta Dyndur w ostatniej części zbioru zajęła się zagadnieniem doty-
czącym aspektów nauczania w przypadku studentów pielęgniarstwa. Opisała 
niniejszy temat w tekście Metoda symulacyjna w procesie nauczania – wybra-
ne aspekty nauczania pielęgniarstwa. Autora uznaje, że włączenie metody sy-
mulacyjnej do procesu dydaktycznego jest integralną częścią nowoczesnego 
procesu przygotowującego studentów pielęgniarstwa do praktyki zawodowej. 
Zadania praktyczne mogą wystarczyć do zbudowania poczucia sprawczości  
u osób, które w przyszłości będą samodzielnie pracować z pacjentami. Waż-
nym aspektem jest to, że specjalista poradzi sobie z problemami w różnych sy-
tuacjach, w tym kryzysowych czy awaryjnych. Autorka wskazuje także szereg 
badań oraz możliwości technologicznych, które doprowadziły do tak dużego 
rozwoju związanego z edukacją w aspektach medycznych.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentce dr Martynie  
Nawrockiej za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki któ-
rym publikacja przybrała ostateczny kształt.

 dr Marlena Stradomska 
Redaktor Naukowy
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Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Rodzice wobec sytuacji 
konfliktowych między 

rodzeństwem

Streszczenie: Powszechnie wiadomo, że rodzina to jedno z najważniejszych 
środowisk, w których wychowuje się człowiek. Rodzice nierzadko starają się, 
aby ich dzieci stały się dojrzałymi osobami, kierując się w życiu określonymi 
wartościami. Niejednokrotnie małżonkowie mają nie tylko jedno, ale dwo-
je, troje lub większą liczbę dzieci. Relacje między rodzeństwem mogą jednak 
przebiegać różnie. Zdarza się, że dzieci wchodzą ze sobą w różnego rodzaju 
konflikty czy spory. Rodzice bądź opiekunowie, będąc świadkiem sprzeczek 
rodzeństwa, mogą zastanawiać się, co zrobić i jakie rozwiązania zastosować. 
Nie chcą bowiem, aby ich dzieci miały ze sobą niewłaściwą relację. W artykule 
omówiona została kwestia tego, jak rodzice powinni reagować w przypadku 
kłótni między dziećmi.

Słowa kluczowe: dzieci, konflikt, rodzeństwo, rodzice 

Wstęp

W domach, w których wychowuje się więcej niż jedno dziecko, zdarzyć 
się może, że między rodzeństwem dojdzie do różnego rodzaju kłótni. Oczy-
wiste jest, że rodzice chcieliby, aby ich dzieci miały ze sobą dobrą relację, peł-
ną życzliwości, szacunku, wsparcia i zaufania. Istnieją nawet poradniki doty-
czące tego, jak budować relację, więź między dziećmi. Są to np. Rodzeństwo.  
Jak wspierać relacje swoich dzieci (Stańczyk 2019) czy Zgodne rodzeństwo.  
Jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi (Minge i Minge 2015).  
Nie ulega zatem wątpliwości, że istotne jest, aby rodzice wiedzieli, jak postę-
pować, kiedy ich dzieci się kłócą.
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W niniejszym artykule najpierw dokonano charakterystyki konfliktów 
między dziećmi, a więc określono, czym jest konflikt, jak często zdarza się 
pomiędzy rodzeństwem oraz jakie mogą być jego przyczyny. W kolejnej części 
pracy omówiono zachowanie rodziców wobec kłótni między dziećmi, mię-
dzy innymi wspominając o japońskim mimamoru. Następnie wspomniano  
o tym, jak i kiedy powinien zareagować rodzic w momencie, gdy jest świad-
kiem sprzeczki swoich dzieci. 

Konflikty między dziećmi

Omawiając problematykę dotyczącą kłótni i konfliktów, należy wyjaśnić 
owe pojęcia. Według Słownika języka polskiego PWN kłótnia to „gwałtowna  
i ostra wymiana zdań” (sjp.pwn [b.d.a]). Wedle tego samego słownika termin 

„konflikt” ma natomiast trzy znaczenia. Są to:

− „przedłużająca się niezgoda między stronami;
− działania zbrojne będące wynikiem takiej niezgody;
− różnica między wartościami, postawami itp., której nie sposób usunąć” 

(sjp.pwn [b.d.b]).

Wspomniane określenia zdają się mieć zatem wydźwięk negatywny. 
Gwałtowność, ostrość, niezgoda – słowa te mogą kojarzyć się z czymś, czego 
należy unikać w relacjach. Widać także pewnego rodzaju różnicę pomiędzy 
tym, czym jest kłótnia, a czym konflikt. Biorąc pod uwagę pierwsze znaczenie 
słowa „konflikt”, wydaje się, że kłótnia dotyczy konkretnej sytuacji, jakiegoś 
zdarzenia (które oczywiście może się powtarzać), natomiast konflikt odnosi 
się do czegoś, co trwa dłużej. Trzecie znaczenie terminu „konflikt” to jednak 
zupełnie coś innego, bowiem chodzi tu o różnicę np. między wartościami. 

Izabela Holak (2016, s. 84) w swoim artykule tłumaczy, że sytuacje kon-
fliktowe to wedle niej „wszelkie przypadki, w których każda ze stron dialogu 
reprezentuje odmienne stanowisko wobec przedmiotu rozmowy. Dla tego 
rodzaju sytuacji używane są różne określenia, takie chociażby jak: »kłótnia«, 
»kryzys«, »spór«, »sprzeczka«, »konflikt«, »zatarg« czy »zwada«”. Widać, jak 
wiele słów może odnosić się do sytuacji konfliktowych. 

Szukając wyrazów bliskoznacznych do słowa „kłótnia”, można znaleźć 
ich wiele. Na przykład na stronie synonim.net czy synonimy.pl jednym z syno-
nimów dla tego terminu jest „konflikt” (synonim.net [b.d.]; synonimy.pl [b.d.]). 
W niniejszym artykule postanowiono zatem używać pewnych słów zamiennie, 
np. określenia „konflikt”, „kłótnia”, „sprzeczka”.
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Jak wynika z badań Po Bronson i Ashley Merryman, pomiędzy rodzeń-
stwem mającym 3–7 lat spięcia zdarzają się średnio 3,5 razy na godzinę, na-
tomiast kłótnie pochłaniają ok. 10 minut z każdej godziny. Ponadto dzieci 
mówią siedem razy więcej negatywnych oraz kontrolujących komunikatów 
względem rodzeństwa aniżeli wobec przyjaciół (Stańczyk 2019; za: Leśko-

-Szymczakowska 2019). Widać zatem, że kłótnie między dziećmi nie tyle się 
zdarzają, co niekiedy są dość częste. 

Przyczyn takich waśni może być wiele. Może to być np.:

− ochota na bawienie się w tym samym momencie określoną zabawką;
− obrona własnego terytorium (miejsca do zabawy czy swojego pokoju);
− chęć zwrócenia na siebie uwagi rodziców. Dzieci szybko uczą się, że jeśli 

zrobią coś nie tak (np. pokłócą się z rodzeństwem), zyskają zainteresowa-
nie mamy/taty;

− nuda;
− zmęczenie – może ono powodować drażliwość, więc łatwo w takiej sytu-

acji o sprzeczki;
− drażniące bodźce w otoczeniu, np. hałas, intensywne światło, dym z pa-

pierosów. Może to „denerwować” dziecko i sprawiać, że będzie się ono 
awanturować; 

− problemy w przedszkolu/szkole – dana osoba może odreagowywać fru-
stracje z nimi związane w domu. Dzieci, które doświadczają wyśmiewa-
nia w szkole, często mogą odpowiadać agresją i inicjować kłótnie, ponie-
waż chcą rozładować swoją złość i gniew na bracie/siostrze;

− powtarzanie schematów z domu. Najważniejszym autorytetem i tym, 
kogo warto naśladować, są dla dziecka oczywiście rodzice. W sytuacji, 
kiedy nie umieją oni ze sobą rozmawiać w spokoju, lecz ciągle się kłócą, 
dziecko powiela taki sposób postępowania (Krocz 2020).

Warto pamiętać choćby, że „sposób, w jaki konflikty będą się rozwi-
jać, decyduje o tym, czy staną się one czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 
psychicznemu, czy też czynnikiem niszczącym relacje między rodzeństwem”  
(Capodieci 2006, s. 148). Wiele zależy zatem od sytuacji konfliktowej. 

Rodzice wobec konfliktów między dziećmi

W Internecie znaleźć można artykuł dotyczący podwórkowych kłótni 
dzieci a interwencji rodziców, w którym widnieją wyniki przeprowadzonej 
ankiety. Oddano w niej 589 głosów. Są to odpowiedzi na pytanie, czy dana 
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osoba wtrąca się w kłótnie pomiędzy dziećmi. Najmniej rodziców – 14% – 
stwierdziło, że nie, gdyż jest to sprawa dzieci. 17% ankietowanych uznało,  
że tak – pomagają im znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Zdecydo-
wana większość odpowiedziała jednak, że zdarza się to czasem, kiedy któremuś 
z dzieci dzieje się krzywda (Michalak-Witkowska 2018). Artykuł dotyczył 
jednak kłótni dzieci na podwórku, a więc sytuacji, kiedy przykładowo dziec-
ko państwa Kowalskich będzie sprzeczać się z dzieckiem państwa Nowaków.  
W niniejszym artykule podjęta została jednak kwestia tego, jak powinni za-
chowywać się rodzice, kiedy ich dzieci, a więc rodzeństwo, kłócą się ze sobą. 
Jak w takim przypadku postępują rodzice? Powszechnie wiadomo, że każda 
rodzina jest inna. Wydaje się zatem, że rodzice mogą zachowywać się różnie 

– jedni reagować od razu, inni po jakimś czasie czy w zależności od sytuacji,  
a jeszcze inni w ogóle.

Odnosząc się jednak do sposobów reagowania rodziców na konflikty 
między rodzeństwem, warto wspomnieć o mimamoru. Mimamoru to sło-
wo pochodzące z języka japońskiego, które dosłownie oznacza „aby czuwać” 
(Mądrzy Rodzice 2018; Nationale Nederlanden 2020). Jest to „obserwacja  
z oddalenia”, która polega na nieangażowaniu się w konflikty między dzieć-
mi (Banaszak i in. 2019, s. 46.). To japońska metoda wychowawcza, któ-
ra pomaga radzić sobie z konfliktami między rodzeństwem, a więc dotyczy 
tych rodzin, w których jest kilkoro dzieci. Wiadomo, że nierzadko mogą one 
sprzeczać się np. o nawet drobne zabawki czy ubrania. Wspomniana metoda 
polega na tym, że rodzic nie powinien reagować, mieszać się do kłótni czy 
rozstrzygać po swojemu. Ma on po prostu spokojnie czekać, biernie przyglą-
dać się danej sytuacji, a po jej zakończeniu porozmawiać z dziećmi na temat 
tego, co czują (Mądrzy Rodzice 2018; Nationale Nederlanden 2020). Przykład: 
chłopiec nie chce podzielić się ze swoim bratem określoną zabawką. Między 
dziećmi dochodzi do konfliktu. Mama stosująca mimamoru nie interweniuje, 
lecz obserwuje całe zajście, a następnie rozmawia z dzieckiem o tym zdarzeniu 
i pyta, co sądzi o odczuciach brata, który nie mógł pobawić się zabawką (Stęp-
niewska 2016). Co jednak ma dać ta metoda? Otóż ma ona pozwolić dziecku 
uczyć się na własnych błędach, a nie na gotowych odpowiedziach ze stro-
ny rodziców, by wiedziało, że każde zachowanie ma określone konsekwencje 
(Nationale Nederlanden 2020). Celem jest więc nauczenie młodych osób, by 
mierzyły się z konsekwencjami swoich czynów (Mądrzy Rodzice 2018). Warto 
wspomnieć, że oprócz mimamoru w literaturze przedmiotu przeczytać można 
również o wakaraseru, co oznacza „zrozumiane przez dziecko”, gdyż rodzice 
ufają, że dzieci mogą przestrzegać określonych zasad dotyczących zachowania 
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wtedy, gdy je rozumieją (Holloway i Nagase [b.d.]; za: Banaszak i in. 2019,  
s. 46). Tak ważne wydają się więc rozmowy z dziećmi na temat wartości, 
norm moralnych czy zasad właściwego postępowania, w tym także odpowied-
niej komunikacji interpersonalnej.

Czy mimamoru wydaje się odpowiednią metodą wychowawczą? Salva-
tore Capodieci (2006, s. 148) pisze, że to, jak rodzice odnoszą się do prze-
jawów konfliktowości pośród dzieci, „może odgrywać ważną rolę zarówno  
w pojawianiu się nowych kłótni, jak i w zachęcaniu do szukania konstruk-
tywnych rozwiązań. Nie jest skuteczne ani podejście restrykcyjne, ani per-
misywne”. Kontynuuje, iż kiedy „spory między rodzeństwem przeradzają się  
w ataki słowne i agresję fizyczną, rodzice powinni zadziałać aktywniej, by za-
pobiec negatywnym wpływom na osobowość dzieci i na rozwój ich zdolności 
społecznych” (tamże, s. 148). Tak więc zachowywanie biernej postawy nie-
zależnie od sytuacji nie wydaje się właściwe. Jak można jednak przeczytać –  
w mimamoru rodzic ma czekać, ale kiedy „dzieci nie robią sobie krzywdy” 
(Nationale Nederlanden 2020). 

Zdaje się, że ci, którzy chcieliby zastosować tę metodę, mogą borykać się 
choćby z trudnością „przeczekania” danej sytuacji. Jak pisze Karolina Stęp-
niewska (2016), ktoś naprawdę musiałby być stoikiem, aby nie poruszyły go 
kłótnie pomiędzy rodzeństwem. Drugą trudnością wydaje się ustalenie od-
powiedniej granicy i znalezienie momentu, w którym trzeba już zareagować.

Kiedy i jak zareagować?

Jesper Juul (2019) uważa, że na początku trzeba się zastanowić, dlacze-
go rodzic chce się mieszać w konflikt pomiędzy dziećmi. Jeśli powodem jest 
to, że nie lubi kłótni – należy na chwilę się powstrzymać. Jednak w sytuacji, 
kiedy sprzeczka staje się zbyt niebezpieczna, należy powiedzieć dzieciom, aby 
przestały. Można nawet krzyknąć: „Stop! Przestańcie!”. Ważne, aby słowa od-
niosły zamierzony rezultat. Nie należy stosować połowicznych wyrażeń oraz 
skarg, np. pytania, czy nie chcieliby przestać, bo nie możemy wytrzymać, lub 
krytykować dzieci. Wtedy, kiedy uda się powstrzymać kłótnię, można po-
móc dzieciom w tym, aby znalazły odpowiednie słowa (bardziej stosowne niż 
np. „idiota”) dla wyrażenia swojego punktu widzenia. Warto zapytać oboje 
o to, czego chcą i na czym im zależy. Należy z uwagą posłuchać, co mają do 
powiedzenia, ale nie oceniać ich i nie komentować. Juul proponuje, by na-
stępnie sprawdzić, czy każde z dzieci usłyszało, co powiedziało drugie i ewen-
tualnie można je poprosić o to, by powtórzyły, co usłyszały. Należy poprosić 
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to z dzieci, które zaczęło kłótnię, by sprawdziło, czy możliwe jest otrzymanie 
tego, co chciało. Jeśli nie, to trzeba pokierować je, aby wyraziło swoją reak-
cję. Powinno to zrobić również wtedy, gdy to, czego chce, może być spełnio-
ne. Trzeba zwracać uwagę, aby być wyłącznie pośrednikiem w dialogu, a nie 
sędzią. Wtedy, kiedy dialog się kończy, kończy się również rola dorosłego. 
Dzieci zyskują większą świadomość siebie i swojego brata czy swojej siostry. 
Autor wspomina, że przed ukończeniem przez dzieci 10 roku życia powinny 
już one potrafić samodzielnie poprowadzić takowy dialog, lecz kiedy rodzice 
zaczynają go stosować, gdy dzieci są duże, to konflikty tak szybko nie ucichną, 
lecz musi upłynąć trochę czasu. Nie warto też w przypadku sytuacji konflikto-
wych moralizować czy szukać, kto jest winny, bo sprzyja to jedynie kolejnym 
konfliktom między rodzeństwem czy powoduje u nich konflikt wewnętrzny, 
zatrzymujący uczenie się (Juul 2019).

Jak twierdzi psycholog Anna Ingarden (za: Gotówka 2019), jeśli chodzi 
o konflikty między rodzeństwem, istotne jest, by znaleźć złoty środek. Nie 
powinno się reagować ani za wcześnie, ani zbyt późno. Uważa ona, że kiedy 
dochodzi do kłótni, rodzic powinien w głównej mierze dążyć do tego, by 
zrozumieć naturę problemu. Trzeba wysłuchać obu stron z jednakową uwagą, 
zrozumieniem, ale rodzic nie powinien stawać się tu sędzią wydającym wyrok 
i skazującym na określoną karę. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy 
jest on niejako mediatorem wspierającym swe dzieci w tym, aby znalazły roz-
wiązanie danej sytuacji. 

Również Ewa Krupińska (2018) w swoim artykule dotyczącym tego, jak 
reagować na kłótnie rodzeństwa, stwierdza, że „można nie robić nic”. Co wię-
cej, podejmuje ona refleksję nad tym, jakie doświadczenia mogą gromadzić 
dzieci, których matka i ojciec aktywnie włączają się w ich konflikty. Jak twier-
dzi, dzieci

szybko odkrywają, że chwile troski i uwagi można otrzymać od rodzi-
ców, będąc kimś cierpiącym i pokrzywdzonym przez brata lub siostrę. 
Można poczuć siłę własnego sprawstwa, kiedy »sprawiedliwość« do-
konuje się rękoma rodziców, a czasem poczuć słodycz zemsty, kiedy 
rodzeństwo jest karane przez matkę lub ojca. Drugie dziecko zostaje 
wtedy w poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, złości i buntu, i szuka 
okazji do rozładowania napięcia. W odpowiednim momencie odegra 
się na rodzeństwie albo pobiegnie do rodziców ze swoją skargą. Zbiera-
nie takich doświadczeń sprawia, że każde z dzieci stara się zaangażować 
rodziców po swojej stronie. To zjawisko nazywa się spiralą konfliktu 
(Krupińska 2018).



17

RODZICE WOBEC SYTUACJI KONFLIKTOWYCH MIĘDZY RODZEŃSTWEM

Autorka twierdzi, że rodzice powinni dostosować swoją reakcję do etapu 
kłótni. Kiedy słychać pierwsze podniesione głosy, proponuje nie reagować, 
lecz myśleć o czymś innym albo uzmysłowić sobie, że dzieci uczą się właśnie 
w praktyce na temat konfliktu i najprawdopodobniej wiele z tej lekcji wyniosą. 
Wtedy jednak, kiedy pojawiają się jakieś wyzwiska i płacz, rodzic ma za zada-
nie wejść do pokoju dzieci i opisać to, co widzi, a także wyrazić swoje prze-
konanie o tym, że mogą się one same porozumieć. W sytuacji gdy dzieci się 
biją czy używają wulgaryzmów, należy zareagować natychmiast i rozdzielić je 
od siebie, a swoje zachowanie można uzasadnić. Autorka sugeruje jednak, aby 
nie tłumaczyć zbyt wiele, bo w emocjach dzieci nie zapamiętają dużo. Istotne 
jest, aby zatroszczyć się o ich bezpieczeństwo, dać możliwość uspokojenia się 
oraz nie oceniać.

Pewne podobieństwo w zakresie sposobu reakcji na konflikty dzieci 
można zauważyć w książce Adele Faber i Elaine Mazlish (2017, s. 187–188) 
Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by  
samemu żyć z godnością, które radzą, co zrobić, kiedy dzieci się biją, wskazując 
na kilka poziomów:

− Poziom I – normalna sprzeczka. Rodzic nie powinien zwracać uwagi, 
tylko pomyśleć o przyszłych wakacjach i powiedzieć sobie, że dzieci zdo-
bywają ważne doświadczenie w kwestii rozwiązywania konfliktów;

− Poziom II – konflikt jest coraz ostrzejszy i interwencja dorosłego może 
stać się pomocna. Matka/ojciec powinni na początku uświadomić dzie-
ciom, że zauważają ich gniew. Kolejno własnymi słowami określić punkt 
widzenia każdego z dzieci. Następnie docenić rangę problemu. Kolej-
nym krokiem jest wyartykułowanie wiary w to, że dzieci mogą same 
znaleźć rozwiązanie, a następnie wyjście z pokoju;

− Poziom III – sytuacja przypuszczalnie groźna. Rodzic powinien upewnić 
się, czy dzieci biją się naprawdę czy „na niby” i kolejno poinformować 
je o zasadach (bójki „na niby” mogą mieć miejsce jedynie, kiedy obie 
strony się na to zgadzają);

− Poziom IV – sytuacja zdecydowanie groźna. Niezbędna jest tu interwen-
cja rodzica. W takim przypadku należy opisać, co się widzi, a następnie 
rozdzielić dzieci.

Widać zatem, że tak naprawdę sposób, w jaki powinni zareagować rodzi-
ce na kłótnię między dziećmi, zależy od tego, jaki ma ona charakter. Matka  
i ojciec mają zatem bardzo ważne zadanie. Polega ono na umiejętnym określe-
niu, kiedy i w jaki sposób zareagować na narastający konflikt.
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Zakończenie

Konflikty między rodzeństwem nie są czymś zaskakującym. Już na pod-
stawie nie tylko literatury przedmiotu, ale także obserwacji życia codzienne-
go można stwierdzić, że nierzadko między dziećmi dochodzi do sprzeczek.  
Ich powody mogą być oczywiście różne, począwszy od określonej zabawki  
aż po uwagę rodziców.

Rodzice mogą się jednak zastanawiać, w jaki sposób powinni postępo-
wać, kiedy w pobliżu ich syn czy córka kłóci się z rodzeństwem. Być może 
niektórzy chcieliby od razu „wkroczyć” pomiędzy dzieci, rozdzielić je i uspo-
koić, inni nie chcą reagować wcale, a jeszcze inni starają się znaleźć tzw. zło-
ty środek. Wspomniany „złoty środek” wydaje się najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem. Jak bowiem wskazano w artykule – dzieci mogą dzięki kłót-
niom także się czegoś nauczyć (np. właśnie tego, w jaki sposób rozwiązywać 
konflikty). Tak więc interwencja rodzica już na początkowym etapie kłótni 
może skutecznie uniemożliwiać ową naukę. Z kolei brak jakiejkolwiek reakcji 
niezależnie od sytuacji również nie jest czymś odpowiednim. Bywają bowiem 
takie momenty, w których rodzic powinien zareagować.

Matka i ojciec, którzy zauważają czy słyszą sprzeczkę między dziećmi, 
powinni zatem umieć znaleźć pewnego rodzaju granicę i zareagować wte-
dy, kiedy jest to potrzebne. Każda kłótnia może być inna – dotyczyć czegoś  
innego, odbywać się w innym miejscu itp., zatem zadanie to może się okazać 
niekiedy niełatwe.
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Parents in conflict situations between siblings

AbstrAct: It is well known that the family is one of the most important 
environments in which a person is brought up. Parents often try to make 
their children mature, guided by certain values in their lives. Often, spouses 
have not only one, but two, three or more children. However, sibling relation-
ships can be different. It happens that children enter into various types of con-
flicts or disputes with each other. When parents or guardians witness siblings’  
arguments, they may wonder what to do and what solutions to apply.  
They do not want their children to have a bad relationship with each other. 
This article discusses how parents should react in the event of a quarrel be-
tween their children.

Keywords: children, conflict, siblings, parents
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Poczucie satysfakcji  
z życia seksualnego kobiet  

o orientacji homoseksualnej 
mieszkających w Polsce

Streszczenie: Celem badania była analiza jakości życia seksualnego kobiet 
homoseksualnych zamieszkałych w Polsce. Do tej pory badań tego typu jest 
niewiele, tymczasem ukazują one niezwykle ciekawe dane. Dla kobiet homo-
seksualnych takie aspekty jak wierność, komunikacja czy zażyłość emocjonalna 
są niezbędnymi budulcami związku. Z kolei aby w ogóle doszło do nawiązania 
romantycznej relacji, u pary kobiet homoseksualnych kluczowe jest stopniowe 
budowanie przyjaźni. To właśnie na niej kobiety homoseksualne opierają swo-
je długotrwałe i monogamiczne związki. 

Słowa kluczowe: kobiety homoseksualne, życie seksualne, satysfakcja z życia 
seksualnego, związki

Wstęp

Jedną z kluczowych kwestii, nad którymi pochyla się współczesna sek-
suologia, jest zdolność do przeżywania satysfakcji ze związków partnerskich 
oraz kontaktów seksualnych. Brak owej satysfakcji, a często również problemy 
komunikacyjne w relacjach romantycznych sprawiają, że ludzie coraz częściej 
poszukują pomocy wśród specjalistów z dziedziny seksuologii. Termin satys-
fakcji seksualnej posiada szerokie spektrum, gdyż nie jest to tylko zdolność 
do przeżywania orgazmu. Na to zjawisko należy spojrzeć bardziej holistycz-
nie, ponieważ zawiera ono w sobie także subiektywną ocenę osoby na temat 
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całokształtu relacji oraz kontaktów seksualnych, począwszy od pożądania,  
a na realizacji kończąc (Zilbergeld i Ellison 1980, s. 65–101). W pojęciu sa-
tysfakcji seksualnej znajduje się także ocena jednostki odnośnie do poziomu 
spełnienia jej oczekiwań czy zaangażowanie partnera w realizację jej indywi-
dualnych pragnień (Holt i Lyness 2007).

Podążając za Daviesem oraz współautorami (2006), satysfakcja seksualna 
opisywana jest jako kombinacja trzech składowych. Jedną z nich jest satysfak-
cja fizyczna, którą określa się jako osobiste zadowolenie z kontaktów seksual-
nych oraz możliwość osiągnięcia fizycznego zaspokojenia. Kolejny element to 
satysfakcja emocjonalna. W tym przypadku badacze kładą nacisk na uczucia, 
jakimi jednostka darzy swojego partnera. Natomiast trzecia składowa to sa-
tysfakcja pochodząca z poczucia kontroli oraz określenia własnego wpływu na 
częstotliwość występowania kontaktów seksualnych z partnerem. Podsumo-
wując, satysfakcja seksualna to zestawienie korzyści oraz kosztów, jakie ponosi 
jednostka, która jest w relacji intymnej z drugą osobą. Odnosi się ona do 
poziomu zadowolenia ze związku na poziomie fizycznych oraz emocjonalnych 
potrzeb.

Poczucie satysfakcji seksualnej niezwykle mocno połączone jest z jako-
ścią związku, w którym dochodzi do kontaktów seksualnych. Jakość kontak-
tów seksualnych w związku znacząco wpływa na jego trwałość, a także często 
określa, czy dany związek jest udany czy też nie. Zacieśnia ona więzi emocjo-
nalne między partnerami i pogłębia obopólne poczucie bliskości. Jest wielką 
wartością oraz fundamentem udanego związku, stąd też partnerzy powinni 
dokonywać wszelkich starań, aby dbać o wspólne poczucie satysfakcji seksual-
nej, gdyż wpływa ona na trwałość i jakość związku (Rostowski 1987).

Poczucie satysfakcji seksualnej w związkach

Każdy człowiek niezależnie od płci i orientacji seksualnej potrzebuje speł-
niać swoje potrzeby emocjonalne. Wymagane są do tego kontakty z drugim 
człowiekiem, który przyczyni się do realizacji tychże potrzeb. Coraz częściej 
kobiety homoseksualne decydują się na związki kohabitacyjne. Niosą one ze 
sobą wiele pozytywnych aspektów, między innymi osoby w nim będące darzą 
siebie nawzajem miłością, realizowana jest potrzeba przynależności, budowa-
ne jest wspólne ognisko domowe, które może być źródłem poczucia bezpie-
czeństwa. Związki te są bardzo podobne do relacji małżeńskich, natomiast wy-
różnia je brak regulacji prawnych. Należy również zaznaczyć, że w przypadku 
par homoseksualnych zamieszkałych w Polsce nie istnieje możliwość zawarcia 
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związku małżeńskiego, dlatego też jeżeli osoby nieheteronormatywne zapra-
gną budować bliską relację intymną oraz prowadzić wspólne gospodarstwo 
domowe, pozostaje im jedynie wspomniany wcześniej związek kohabitacyjny.

Mylne są stwierdzenia, iż związki kobiet nieheteronormatywnych oparte 
są jedynie na stosunkach seksualnych. Bardzo ważną częścią tych relacji jest 
bliskość emocjonalna, w tym poczucie bezpieczeństwa oraz przyjaźń. Nie-
mniej jednak satysfakcja seksualna wpływa na zacieśnienie więzi emocjonal-
nych i fizycznych. Ponadto jest ona ważnym aspektem, który wpływa na trwa-
łość relacji homoseksualnych (Kurdek 2008). Natomiast należy wziąć pod 
uwagę istotę różnych potrzeb mężczyzn i kobiet. Homoseksualni mężczyźni 
częściej zmieniają partnerów oraz rzadziej uważają, że wyłączność seksualna 
w związku jest koniecznością (Da Silva Mendes i Pereira 2013; za: Janicka i 
Cieślak 2020). Wśród homoseksualnych mężczyzn częściej dochodzi do jed-
norazowych kontaktów seksualnych, co może wynikać z większych potrzeb 
seksualnych mężczyzn (Holmberg i Blair 2009).

Natomiast kobiety tworzące związki nieheteronormatywne mają zgoła 
odmienne zdanie na temat wierności. Dla nich te kwestie są niezwykle ważne. 
Brak wyłączności seksualnej oraz zażyłości emocjonalnej są mniej dopuszczal-
ne. Na poczucie satysfakcji seksualnej u lesbijek pozytywnie wpływa bliskość 
i intymność. Dodatkowo sama relacja zacieśnia się zdecydowanie wolniej niż 
w pozostałych związkach zarówno gejowskich, jak i heteroseksualnych. U les-
bijek pierwszym etapem relacji jest z reguły przyjaźń, która z czasem prze-
radza się w miłość (Majka-Rostek 2012). W badaniach Peplau i Ghavami  
z 2009 roku (za: Janicka i Cieślak 2020) ponad 70% lesbijek uznało,  
że są w monogamicznym związku, natomiast zaledwie 28% homoseksualnych 
kobiet biorących udział w badaniu stwierdziło, że dopuściło się kontaktów 
seksualnych poza związkiem. W tym samym badaniu ponad 80% homosek-
sualnych mężczyzn odpowiedziało, że zdecydowali się na kontakt seksualny 
poza związkiem. Porównując te wyniki, można uznać, że wierność jest bardzo 
ważna dla kobiet homoseksualnych i ma duże znaczenie dla poziomu satys-
fakcji seksualnej w związku.

Analiza satysfakcji seksualnej kobiet 
homoseksualnych w badaniach

Do tej pory w badaniach na temat satysfakcji seksualnej lesbijek anali-
zowano następujące aspekty: trwałość związku, staż oraz liczbę poprzednich 
partnerek. W porównaniu do kobiet heteronormatywnych związki lesbijek 
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okazywały się bardziej długotrwałe. Można uznać, że kobiety homoseksualne 
preferują stałe relacje i zdecydowanie bardziej traktują je poważnie (Roisman  
i in. 2008; za: Janicka i Cieślak 2020). Jednym z powodów takiego nasta-
wienia kobiet homoseksualnych do relacji romantycznych może być mniejsze 
prawdopodobieństwo znalezienia partnerki, gdyż kobiet homoseksualnych 
jest mniej. Należy zaznaczyć, że poczucie satysfakcji seksualnej kobiet homo-
seksualnych w porównaniu do kobiet heteroseksualnych jest wyższe. Nato-
miast w badaniach z 1989 roku (Duffy i Rusbult; za: Janicka i Cieślak 2020), 
a potem z lat 2001–2017 (Buss 2001; Janicka 2008; Kucharski i Rzepa 2017; 
za: Janicka i Cieślak 2020) stwierdzono, że płeć określa poziom satysfakcji 
seksualnej. Ogólnie rzecz ujmując, mężczyźni wykazują wyższy poziom satys-
fakcji niż kobiety. Jednakże określenie poziomu satysfakcji seksualnej nie jest 
prostym procesem, a wręcz wieloetapowym, przez co określenie tego aspektu 
jest trudne. Davis wraz ze współautorami (2006; za: Janicka i Cieślak 2020) 
badania dowiedli, że do określenia owego poziomu niezbędne jest uwzględ-
nienie obecnych doświadczeń seksualnych, własnych oczekiwań, a także rela-
cji z bliskimi. Analizując powyższe doniesienia z wcześniejszych badań, można 
dopuścić się stwierdzenia, iż z powodu niewielkiej liczby związków kobiety 
homoseksualne mają niższe oczekiwania, które łatwiej spełnić. 

W badaniach Kucharskiego i Rzepy (2017; za: Janicka i Cieślak 2020) 
widoczne jest wyższe poczucie satysfakcji seksualnej u tych kobiet heterosek-
sualnych, które są w długotrwałej relacji. Może to również tłumaczyć wyższe 
poczucie satysfakcji seksualnej u lesbijek, gdyż to właśnie one utrzymują dłu-
gotrwałe związki. Dodatkowo aspekt czasu wpływa pozytywnie na poziom 
wyżej wspomnianej satysfakcji. Osoby będące w związku potrzebują czasu, 
aby nauczyć się siebie nawzajem. Tymczasem to właśnie pary kobiet homo-
seksualnych charakteryzują się trwałością relacji, stąd też mają tę możliwość, 
aby dokładnie poznać siebie oraz swoje oczekiwania co do seksu oraz związku 
w ogóle (Janicka i Cieślak 2020). W związkach nieheteronormatywnych czę-
sto pojawia się stres mniejszościowy. W przypadku kobiet homoseksualnych 
może być on niższy, gdyż ich związki są mniej widoczne i rażące dla społe-
czeństwa, a w szczególności w Polsce, jednakże istnieje prawdopodobieństwo,  
iż oddziałuje on na obniżenie poczucia satysfakcji nie tylko seksualnej, a ogól-
nie ze związku, a nawet doprowadza do zerwania relacji (Gold, Sen i Hayward 
2010; za: Janicka i Cieślak 2020). 

W literaturze przedmiotu ukazane jest, iż w związkach homoseksualnych 
kluczową rolę odgrywa bliskość, która poniekąd redukuje niekorzystne od-
czucia związane z byciem osobą homoseksualną czy też inne niedogodności. 
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Bliskość i zaangażowanie w związku działa kojąco i poprawia jakość funk-
cjonowania psychicznego u osób homoseksualnych (Kurdek 2008; Solomon 
i in. 2008; za: Janicka i Cieślak 2020). Ponadto satysfakcja seksualna jest 
uznawana przez lesbijki jako jeden z aspektów odpowiedzialnych za trwałość 
ich relacji z partnerką. Shepler wraz ze współautorami (2018) opisali wystę-
powanie zależności pomiędzy poczuciem zobowiązania między kobietami nie-
heteronormatywnymi a ich satysfakcją seksualną. Uogólniając, długodystan-
sowe związki, a także ich niewielka ilość w przeszłości wpływa pozytywnie na 
satysfakcję seksualną u kobiet homoseksualnych.

Jakość życia seksualnego i jej uwarunkowania

Według prac opublikowanych w „International Journal of Impotence 
Research” oraz „The Journal of Sexual Medicine” w latach 1990–2005 do 
najczęściej stosowanych kryteriów jakości życia należy ogólna ocena:

− stanu zdrowia;
− wpływu stanu zdrowia na codzienne czynności;
− wpływu stanu zdrowia na aktywność społeczną;
− samopoczucia;
− poczucia zadowolenia z życia;
− siebie w roli płciowej, partnera seksualnego;
− rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych u osób z dysfunkcjami  

 seksualnymi.

Natomiast jeżeli chodzi o kryteria seksualności, wyżej wymienione insty-
tucje uwzględniają między innymi:

− zdrowie seksualne;
− ocenę satysfakcji w życiu seksualnym;
− ocenę przystosowania partnera seksualnego;
− zdolność do prokreacji;
− system wartości seksualnych (Money 1997).

Zdaniem Althofa (2000) kryteria seksualności zawierają w sobie znacznie 
szersze spektrum. Można na ich podstawie wyróżnić szereg cech, między in-
nymi takich jak identyfikacja z płcią, wybór partnera seksualnego, pożądanie, 
podniecenie, osiągnięcie orgazmu oraz cele aktywności seksualnej. Między 
seksualnością a jakością życia można wyodrębnić szereg relacji. Jedna z nich 
twierdzi, iż dobra jakość życia wpływa na satysfakcję seksualną oraz odwrotnie. 
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Z drugiej strony, kiedy w życiu występują szczególne trudności, takie jak cho-
roba czy bezrobocie, satysfakcja seksualna może być obniżona. Ważną infor-
macją na temat relacji jest fakt, iż leczenie potencjalnych zaburzeń seksual-
nych wpływa na większe poczucie satysfakcji seksualnej. 

Na jakość życia seksualnego duży wpływ mają również uwarunkowania 
kulturowe i społeczne. Wpływ rygorystycznych kultur, takich jak antyfemi-
nizm, kult dziewictwa czy ascezy, miał negatywny oddźwięk na jakość życia 
seksualnego, a dodatkowo sprzyjał jego zaburzeniom. Kamieniami milowy-
mi w tych kwestiach była tak zwana rewolucja seksualna w latach 60. XX 
wieku oraz rozpoczęcie postrzegania zdrowia seksualnego w poważny sposób. 
Natomiast w obecnych czasach pozytywny wpływ ma coraz większa otwar-
tość na różnorodność seksualną czy też nowsze metody terapii seksualnej  
(Lew-Starowicz 1988).

Na obniżenie jakości satysfakcji seksualnej u kobiet mają niewątpliwie 
wpływ zaburzenia, które potencjalnie mogą je dotyczyć. Jednym z nich jest 
zaburzenie podniecenia seksualnego, które dotyczy około 20% kobiet. Wśród 
kobiet ma miejsce rozbieżność między podnieceniem obiektywnym a subiek-
tywnym. Stan subiektywny jest zdecydowanie bardziej dominujący. W bada-
niach nad reaktywnością seksualną u kobiet z wykorzystywaniem aparatury 
potwierdzono tę kwestię. Kolejne zaburzenie dotyczy niemożności przeży-
wania orgazmu. U pewnej części kobiet możliwe jest przeżywanie orgazmu 
przy anorgazmii za pomocą hipnozy, podczas której dochodzi do pobudzenia 
ośrodka seksualnego mózgu. W przypadku dyspareunii poczucie satysfakcji 
seksualnej jest znacząco obniżone z powodów bólowych. Natomiast z badań 
wynika, że jeżeli relacja w związku jest na dobrym poziomie, kobieta mimo 
dolegliwości bólowych może osiągnąć orgazm oraz satysfakcję ze współżycia. 
Przypadek pochwicy dotyczy 2% populacji kobiet. Wyleczalność tego zabu-
rzenia jest wysoka, jednakże dla wielu z tych kobiet jedyną motywacją, aby 
wyjść z tego schorzenia, jest możliwość zajścia w ciążę (Lew-Starowicz 2006).

Metodologiczne podstawy badania

Badanie, które zostało przeprowadzone w 2021 roku na potrzeby tej 
pracy, umożliwiło określenie, jak wygląda poziom satysfakcji kobiet niehe-
teronormatywnych w różnych aspektach życia seksualnego. Badanie zostało 
przeprowadzone za pomocą kwestionariusza Female Sexual Function Index 
na grupie 395 kobiet homoseksualnych zamieszkałych w Polsce. Badanie na 
takiej grupie kobiet pozwoliło określić, jak wygląda postrzeganie satysfakcji 
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seksualnej, analizując jej szczegółowe aspekty. To działanie daje możliwość 
bardziej wnikliwego zapoznania się z tak wrażliwym tematem, jakim jest sa-
tysfakcja seksualna kobiet homoseksualnych. 

Zdaniem Sztumskiego (2005), Pilcha i Baumann (2010), Brzezińskiego 
(2019) oraz Nowaka (2021) istnieją dwa rodzaje doborów osób do badań. Są 
to dobory losowe oraz dobory celowe. Dobór celowy charakteryzuje się tym, 
iż osoba badająca indywidualnie lub za opinią eksperta dobiera osoby do gru-
py badawczej, natomiast oni zgłaszają się w roli ochotników.

W tej pracy badawczej użyto właśnie procedury celowego doboru grupy. 
W badaniu wzięły udział kobiety homoseksualne w przedziale wiekowym po-
niżej 18 do 45 roku życia. Łączna liczba osób badanych wynosi, jak wcześniej 
wspomniano, 395. Zadaniem kobiet biorących udział w badaniu było na po-
czątku udzielenie odpowiedzi na pytania z metryczki. Następnym krokiem 
było przejście do części zawierającej pytania kwestionariuszowe Female Sexual 
Function Index. Kobiety miały odnieść się do pytań z kwestionariusza, biorąc 
pod uwagę ocenę ich odczuć z ostatnich 4 tygodni.

Do przeprowadzenia tego badania został użyty kwestionariusz Oceny 
funkcjonowania seksualnego kobiet (Female Sexual Function Index). Przy 
zastosowaniu skali FSFI można ocenić wszystkie płaszczyzny funkcjonowa-
nia seksualnego kobiety. Ocena ta dotyczy takich domen życia seksualnego 
kobiety jak:

− pożądanie;
− podniecenie;
− lubrykacja;
− orgazm;
− satysfakcja seksualna;
− dolegliwości bólowe związane z seksualnością. 

Kobiety biorące udział w badaniu z użyciem kwestionariusza FSFI mają 
za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące sześciu wyżej wymienionych 
domen życia seksualnego. Odpowiedzi te muszą odnosić się do ich odczuć, 
które miały miejsce podczas czterech ostatnich tygodni. Kwestionariusz skła-
da się z 19 pytań. Cztery pytania mają skalę odpowiedzi od 1 do 5, natomiast 
pozostałych 15 zawiera skalę od 0 do 5 (Drosdzol 2010).

Analiza poszczególnych domen

Poniżej ukazana jest analiza wyników otrzymanych z wypełnionych 
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przez respondentki kwestionariuszy. Pierwszym krokiem jest charakterystyka 
badanych osób. Odpowiedzi pochodzące z metryczki wykazują, iż najwięcej 
kobiet biorących udział w badaniu mieści się w przedziale wiekowym 25–35 
lat (48,9%). Drugą co do wielkości grupą wiekową jest 18–25 lat, stanowiącą 
37,7% badanych. Z kolei respondentek w wieku od 35 do 45 lat było zale-
dwie 8,9%. Najmłodsza grupa wiekowa, poniżej 18 roku życia, liczy 3,5%. 
Natomiast najmniej liczna grupa respondentek to kobiety powyżej 45 roku 
życia (1,3%). Podczas analizy miejsca zamieszkania kobiet biorących udział  
w badaniu widoczne jest, iż prawie połowa z nich zamieszkuje duże miasta po-
wyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tychże kobiet jest około 47%. Drugą co do 
wielkości grupą są osoby, które zamieszkują również większe miasta, od 150 
do 500 tysięcy mieszkańców, osób tych jest 21,5%. Około 14% respondentek 
zamieszkuje miasta od 50 do 150 tysięcy mieszkańców. Natomiast w małych 
miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców mieszka około 9% respondentek. 
Podobnie sytuacja wygląda z mieszkankami wsi.

W badaniu wzięło udział około 34% respondentek z wykształceniem 
wyższym magisterskim. Tyle samo było kobiet z wykształceniem średnim. 
Wykształcenie na poziomie licencjackim/inżynierskim ma prawie 27% ba-
danych. Respondentek z wykształceniem III stopnia było 2,3%. Niewiele 
mniej było kobiet z wykształceniem zawodowym, około 2%. Natomiast naj-
mniej liczna grupa to respondentki z wykształceniem podstawowym (1,5%).  
Następnie zgodnie z kluczem obliczone zostały wskaźniki w poszczególnych 
domenach i wynik ogólny.

Uogólniając, kobiety biorące udział w badaniu osiągnęły wysokie wyniki 
w każdej z domen. Oznacza to, że w dużej mierze są one zadowolone ze swo-
jego funkcjonowania seksualnego na wielu obszarach. Należy zaznaczyć, że 
wynik 0 lub 1 oznacza niską satysfakcję lub całkowity jej brak w obrębie da-
nej domeny, natomiast 6 to maksymalna satysfakcja. Najwyższym poziomem 
zadowolenia cieszą się poziom lubrykacji oraz ogólna satysfakcja seksualna. 
Niewiele niżej, a nadal wysoko, znajduje się domena mówiąca o poziomie 
podniecenia. Natomiast najmniejszy poziom zadowolenia kobiety odnotowa-
ły w obrębie odczuwaniu podniecenia, jednak wyniki mówiące o tej dome-
nie nadal są stosunkowo wysokie (4,8). Bardzo ważnym aspektem jest fakt,  
że zdecydowana większość przebadanych kobiet nie odczuwa żadnych dole-
gliwości bólowych podczas stosunku seksualnego. Mogą one w pełni czerpać 
satysfakcję ze swojego współżycia. Ponadto na bardzo wysokim poziomie, bo 
aż 5,2, homoseksualne kobiety są zadowolone ze swojego orgazmu podczas 
stosunku z partnerką. 
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Sprawdzono również, jak zadowolenie z życia seksualnego przekłada się 
w poszczególnych domenach pod kątem ustalonych kryteriów wiekowych. 
Okazuje się, że cała grupa kobiet poniżej 25 roku życia biorących udział  
w badaniu wykazuje istotnie niższe wyniki niż kobiety od 25 do 35 roku życia 
i kobiety powyżej 35 roku życia. Świadczy to o tym, że im kobiety są star-
sze, tym większą satysfakcję czerpią ze swojego funkcjonowania seksualnego. 
Podczas analizy związku między wykształceniem przebadanych kobiet a ich 
zadowoleniem z przebiegu życia seksualnego widoczne jest, iż kobiety, które 
mają wykształcenie wyższe, zdecydowanie bardziej są z owego życia usatys-
fakcjonowane aniżeli kobiety bez wykształcenia wyższego. Jest to szczególnie 
widoczne w domenach takich jak: podniecenie, lubrykacja, orgazm oraz do-
legliwości bólowe. 

Klucz kwestionariusza użytego podczas badania pozwala również na 
przyjęcie pewnego punktu odcięcia, czyli wyniku, poniżej którego można 
uznać, że dana grupa kobiet ma znamienne kliniczne dysfunkcje seksualne. 
Dzięki temu możliwa jest analiza, jaki odsetek kobiet ma takie dysfunkcje, 
oraz porównanie między sobą grup. Okazuje się, że u zaledwie 12,9% respon-
dentek odnotowuje się znamienne kliniczne dysfunkcje seksualne, natomiast 
niewiele ponad 87% takich dysfunkcji nie ma.

Wnioski

Wcześniejsze badania na temat życia seksualnego kobiet homoseksual-
nych wykazują, że dynamika ich związku ma inny charakter aniżeli związku 
homoseksualnych mężczyzn lub osób heteronormatywnych. Dla kobiet ho-
moseksualnych bardzo ważna jest bliskość i intymność, natomiast aby do-
szło do tego etapu relacji, konieczna jest przyjaźń. To właśnie ona na począt-
ku łączy obie kobiety, aby w miarę upływu czasu ich relacja przerodziła się  
w związek romantyczny. Ponadto dla kobiet homoseksualnych niezwykle 
ważna jest wierność, co też wykazują badania. Między innymi z tego powodu 
związki tych kobiet są trwalsze i bardziej stabilne w porównaniu do związków 
heteronormatywnych oraz homoseksualnych mężczyzn. Duże znaczenie ma 
również fakt, iż kobiecie homoseksualnej ciężej jest znaleźć partnerkę, dla-
tego jeżeli spotka osobę, którą zacznie darzyć uczuciem, staje się ona zdecy-
dowanie mniej skłonna, aby zakończyć tę relację, nawet jeżeli nie jest z niej  
w pełni zadowolona. Kobiety homoseksualne będące w związku częściej trak-
tują go poważnie. Zdecydowanie rzadziej niż geje decydują się na przelotne 
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kontakty seksualne. Jak wynika z wcześniejszych badań, bliskość, intymność 
oraz zaangażowanie w budowanie relacji sprawia, że kobiety homoseksualne 
są bardziej usatysfakcjonowane ze swojego życia seksualnego w porównaniu 
do kobiet heteroseksualnych. Może to również wynikać z długotrwałości ich 
związków. Kobiety mają więcej czasu, aby się dotrzeć, poznać własne prefe-
rencje i fantazje seksualne, co w rezultacie daje większe poczucie satysfakcji  
z tej sfery życia. Natomiast istnieje również prawdopodobieństwo, że kobie-
ty te mają niskie oczekiwania co do swoich partnerek i więcej rzeczy jest je  
w stanie zadowolić, dlatego też mogą twierdzić, że ich życie erotyczne jest dla 
nich zadowalające.

Wyniki tych badań mają wiele wspólnych punktów z wynikami poprzed-
nich. Zdecydowanie więcej niż połowa badanych kobiet uznała, że są zadowo-
lone ze swojego poziomu lubrykacji, a także życia seksualnego. Wiek kobiet 
homoseksualnych zamieszkałych w Polsce faktycznie ma wpływ na poziom 
ich satysfakcji seksualnej. Kobiety młodsze poniżej 25 roku życia wykazywały 
niższe wyniki w takich domenach życia seksualnego jak podniecenie, poziom 
lubrykacji czy osiąganie orgazmu. Wykształcenie kobiet homoseksualnych za-
mieszkałych w Polsce także oddziałuje istotnie na większość domen życia sek-
sualnego. W przypadku podniecenia, orgazmu oraz dolegliwości bólowych to 
kobiety z wykształceniem magisterskim i III stopnia wykazywały istotnie wyż-
sze wyniki. Tymczasem w przypadku poziomu lubrykacji kobiety bez wyższe-
go wykształcenia uzyskały istotnie niższe wyniki niż kobiety z wykształceniem 
wyższym. Ponadto badania te wykazały, że zaledwie niecałe 13% responden-
tek ma znamienne kliniczne dysfunkcje seksualne. Wyniki te dotyczą analizy 
jednakowo pod kątem wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia.
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Sense of satisfaction of sexual life women  
with homosexual orientation living in Poland

Abstract: The aim of this study was to analyze the quality of sexual life  
of homosexual women living in Poland. So far there have been very few stu-
dies of this kind, yet they reveal very interesting data. For homosexual women 
such aspects as fidelity, communication and emotional intimacy are essential 
building blocks of a relationship. On the other hand, the gradual building of 
friendship is crucial for the establishment of a romantic relationship between 
homosexual women. 

Keywords: homosexual women, sex life, satisfaction with sex life, relationships
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Syndrom DDA  
a funkcjonowanie w relacjach

Streszczenie: Pojęcie Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) jest wciąż termi-
nem popularnym i pogłębionym. Od dawna zainteresowanie psychologów 
budzi chęć poznania i zrozumienia różnorodnych mechanizmów funkcjo-
nowania dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych. Zdarzenia, emocje  
i przekonania z okresu dzieciństwa często są dalej obecne w dorosłości tych 
osób. Przeżyte, nieprzepracowane traumy i niezaspokojone potrzeby z dzie-
ciństwa odbijają się na życiu osób DDA. Oznacza to, że dominuje u nich 
często poczucie wewnętrznej pustki i rozdarcia, związanej z okresem dzieciń-
stwa, które oceniane jest jako obiektywnie trudne. Grupa dzieci i adolescen-
tów pochodzących z rodzin obarczonych problemem alkoholowym zmaga się 
zarówno z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi czy socjalizacyjnymi.  
Bez wątpienia jest zatem fakt, że te wszystkie doświadczenia przekładają się na 
ich relacje interpersonalne w przyszłości. Ponadto przyjmowane przez DDA 
role i strategie służące przetrwaniu w rodzinie alkoholowej zostają z nimi na 
długo – jako dorosłe osoby manifestują odtwarzane role z dzieciństwa w inny 
sposób, lecz nadal są one obecne. Mimo braku naukowego uznania terminu 

„syndrom DDA” ze względu na ogólność i niejednorodność, ciężko zaprzeczyć 
skali tego problemu. Bez względu na brak precyzyjnej definicji naukowej, 
DDA to osoby wychowane w rodzinie, w której alkohol dominował w każdej 
części życia rodzinnego, co skutkuje występowaniem trudności w funkcjono-
waniu dzieci w wielu sferach życia aż po dorosłość.

Słowa kluczowe: Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), syndrom DDA, rodzi-
na, dzieciństwo, rodzina alkoholowa, rodzina dysfunkcyjna, relacje interperso-
nalne, relacje intymne, role i strategie w rodzinie alkoholowej
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Wstęp

Funkcjonowanie człowieka w istotnym stopniu zależne jest od środowi-
ska, w którym dorastał. Na nawiązywanie relacji, radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych czy stresujących wpływ ma poczucie wartości człowieka i reagowa-
nie jego najbliższych na niego i jego osiągnięcia. Zależne jest to także od ogól-
nego poczucia budowania wiary w siebie, w swoje możliwości i kompetencje. 
W przypadku osób pochodzących z rodzin alkoholowych ich poczucie wła-
snej wartości, poziom samooceny czy stawianie wymagań wobec siebie i in-
nych jest odmienne od osób pochodzących z rodzin zdrowo funkcjonujących.  
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) przez całe życie noszą w sobie ciężar 
przerwanego dzieciństwa, zaniedbania emocjonalnego ze strony rodziców za 
nich odpowiedzialnych, co przekłada się na inne sfery ich życia. Role przyjęte  
w dzieciństwie oraz strategie postępowania i funkcjonowania w rodzinie zo-
stają z nimi na długo i swoje konsekwencje mają także w życiu dorosłym. 
Szeroko pojęte budowanie relacji interpersonalnych, od przyjaźni po związki 
uczuciowe, jest nacechowane lękiem przed odrzuceniem i serią negatywnych 
uczuć, które są im najbardziej znane. Osoby DDA mają deficyty w poczuciu 
bezpieczeństwa, zaufania i oddania siebie w relacjach intymnych i roman-
tycznych. Wydarzenia w okresie dzieciństwa u osób DDA mają kluczowe 
znaczenie dla ich późniejszego funkcjonowania w życiu i radzeniu sobie. Oso-
by te modelują rolę i zadania przyjęte w okresie dzieciństwa na dalsze ich 
funkcjonowanie w życiu dorosłym, co wiąże się z wysoką dysfunkcjonalnością  
i nieadekwatnością w dalszych relacjach.

Definicja i syndrom DDA

Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) określa się osoby pochodzące 
z rodziny alkoholowej i dysfunkcyjnej. Syndrom ten nazywany jest głównie 
przez terapeutów pracujących z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu. 
Członkowie rodzin w trakcie terapii zauważali, jak bardzo są podobni do 
bliskich uzależnionych od alkoholu (Margasiński 2010). Zdaniem Widery-

-Wysoczańskiej (2001) DDA określa się jako osobę z rodziny, w której al-
kohol stanowił problem najistotniejszy. Ponadto według tej definicji osoba  
z syndromem DDA była zmuszona do szybkiego wejścia w dorosłość, stąd nie 
miała możliwości na pełne doświadczanie okresu dzieciństwa. Oznacza to po-
dwójną tożsamość u jednostek z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, 
gdyż jest już osobą dorosłą, ale jej potrzeby i pragnienia z okresu dzieciństwa 
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nie zostały zaspokojone w sposób adekwatny (Jona 1997). John Bradshaw 
(1994) za szczególnie ważne uważa potrzeby przynależności w dzieciństwie, 
które były ignorowane, w rezultacie czego dorosły nosi w sobie wewnętrzne 
dziecko ze wszystkimi emocjami i potrzebami, które nie zostały zauważone. 
Ponadto w przyszłości może się to przyczyniać do zachowań kompulsywnych 
i nałogowych (Bradshaw 1994).

Syndrom DDA rozumie się jako daną liczbę cech, zachowań, zdarzeń 
i właściwości korelujących ze sobą. W psychologii syndrom ujmuje się jako 
objawy współwystępujące, które są traktowane jako wskaźniki choroby czy 
innych nieprawidłowości (Aleksandrowicz 2002). Syndrom DDA to zespół 
schematów poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i interpersonal-
nych funkcjonujących w osobowości jednostki, powstałych od okresu dzieciń-
stwa osoby wychowanej w rodzinie z problemem alkoholowym. W dalszym 
funkcjonowaniu człowieka ma to wpływ na wiele sfer jego życia, utrudnia to 
ogólne funkcjonowanie w świecie i skupienie się na przeszłości, która przy-
niosła wiele cierpienia. Oznacza to modelowanie aktualnych relacji i wyda-
rzeń w życiu przez pryzmat doświadczeń z dzieciństwa. Osoby z syndromem 
DDA nie są świadome swoich schematów i ich destrukcyjności, co powoduje 
także zaburzenia na tle relacyjnym, szczególnie w bliskich związkach uczu-
ciowych (Sobolewska 2000). Woititz (2000) na podstawie licznych badań 
wymienia problemy charakterystyczne dla osób z syndromem DDA, takie 
jak: konieczność domyślania się, jakie zachowania są normalne; trudności  
z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca; kłamstwa, 
nawet gdy nie wymaga tego sytuacja; bezlitosne osądzanie siebie; trudności  
w przeżywaniu radości; traktowanie siebie bardzo poważnie; kłopoty z na-
wiązywaniem bliskich kontaktów czy też przesadne reagowanie na zmiany, 
na które nie ma się wpływu. Również Maria Ryś (2007) wyróżnia w swojej 
koncepcji aż czterdzieści siedem takich cech dla osób określanych jako DDA  
i są to między innymi: obniżone poczucie własnej wartości, brak poczucia bez-
pieczeństwa, podatność na zranienia emocjonalne, obawy przed okazywaniem 
i przeżywaniem emocji, ciągłe poczucie winy, brak asertywności i własnych 
granic, nadmierne niezadowolenie z siebie, poczucie osamotnienia, trudności 
w budowaniu związków uczuciowych, obawy przed konfliktami, trudności  
w przebaczaniu, obawy przed odrzuceniem, brak wytrwałości w realizacji swo-
ich celów, trwanie w niezdrowych dla siebie relacjach, tendencja do uzależ-
nień czy zachowań autodestrukcyjnych. Dodatkowo u osób tych widoczna 
jest niezwykle niska samoocena z powodu odczuwania wstydu przez całe ży-
cie, która wiąże się z przejawami perfekcjonizmu w celu potwierdzenia swojej 
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wartości lub strategiami unikowymi, czyli rezygnacją ze swoich celów, aby nie 
odnieść porażki (Woititz 2000).

Wyniki badań w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego nad funkcjonowaniem psychospołecznym DDA pokazują, 
że osoby te charakteryzuje wyższy wskaźnik depresji, lęku i nadwrażliwości 
interpersonalnej aniżeli osoby dorastające w rodzinach bez problemu alko-
holowego (Borudziuk 2019). Elwyn James Anthony wyróżnia trzy kategorie 
DDA:

− żelazne dzieci – osoby nieustannie kontrolują każdą sferę życia. Za ich 
zasoby uważa się: skłonność do pomocy innym, wczesne uzyskanie auto-
nomii (izolacja od rodziny z zachowaniem kontaktów i skupienie się na 
innych działalnościach międzyludzkich), łatwość w nawiązaniu kontak-
tów społecznych, konstruktywne i adekwatne radzenie sobie ze stresem, 
poszukiwanie sensu życia i wyznaczanie nowych celów do realizacji;

− plastikowe dzieci – osoby, które nieadekwatnie radziły sobie w okre-
sie dzieciństwa z problemami związanymi z alkoholem w ich rodzinie  
i z tego względu w dorosłości przeżywają traumę. Są to osoby współ-
uzależnione zarówno w sensie fizycznym, jak i emocjonalnym od swojej 
rodziny, przy tym odrzucając siebie i swoje postanowienia;

− szklane dzieci – grupa osób, które najczęściej doświadczają depresji, za-
burzeń osobowości czy funkcjonują w sposób nieakceptowany przez 
społeczeństwo (problemy z przestrzeganiem prawa i norm życia społecz-
nego). W ich życiu dominuje lęk o siebie i osoby im najbliższe (za: Gą-
sior 2010; Bordziuk 2019).

Wielorakie rodzaje osobowości u DDA związane są ze strategiami radze-
nia sobie z przeszłością, które reprezentują w życiu dorosłym. Wymienia się 
strategię rodziny zastępczej, „Zosi samosi”, bólów fantomowych, protezy oraz 
afirmacji braku (Wawerska-Kus 2009).

Za pierwszy sposób radzenia sobie uważa się przekonanie, że jakiekol-
wiek braki w relacjach z rodzicami można wypełnić relacjami z innymi bli-
skimi osobami. Stosując tę strategię, osoby DDA blokują dostęp do własnych 
emocji, lęków czy strachu lub radości. Dodatkowo osoby te mogą „zlepiać 
się” z inną osobą, tracąc przy tym samego siebie. Strategia „Zosi samosi” wią-
że się natomiast z przekonaniem, że polegać można tylko i wyłącznie na so-
bie. Osoba stosująca tę strategię ciągle podkreśla swoją siłę i niezależność, jak  
i zaprzecza jakimkolwiek potrzebom, które nie zostały zaspokojone, ponieważ 
osoba ta nie odczuwała ich konieczności. Ból fantomowy odnosi się natomiast 
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do czasu dzieciństwa – osoba DDA swoje dzieciństwo ocenia jako szczęśli-
we, a deficytów szuka tylko u siebie. DDA wykorzystujące strategię bólów 
fantomowych usiłują również domyślać się, czego się od nich oczekuje oraz 
wyolbrzymiają swoje niepowodzenia. W strategii protezy charakterystyczne 
jest przekonanie, że ani osoba DDA, ani świat czy rodzice nie są winni ich 
dzieciństwu. Skutkuje to wewnętrznym przekonaniem o braku swojej warto-
ści i zasłużenia na miłość i szacunek. Z kolei strategia afirmacji braku oznacza 
rozumienie rzeczywistości poprzez doświadczone krzywdy i niezaspokojone 
potrzeby z okresu dzieciństwa, oczekując w teraźniejszości absolutnej akcepta-
cji. Osoby stosujące tę strategię mają największą predyspozycję do uzależnień 
czy przemocy, usprawiedliwiając się przy tym swoim dzieciństwem (Wawer-
ska-Kus 2009). 

Dodatkowo Wawerska-Kus (2009) opisuje role, jakie przyjmują DDA  
w rodzinie. Wyróżnia się rolę: bohatera, dziecka niewidzialnego, kozła ofiar-
nego oraz maskotki. Rola bohatera w rodzinie oznacza, że dziecko opisywane 
jest jako wzorowe pod względem zachowania i wyników w nauce, jest pomoc-
ne w obowiązkach domowych i w opiece nad pijącym rodzicem, często jest 
także bohaterem pod względem obrony innego członka rodziny przed pijany 
rodzicem. Dziecko przyjmujące tę rolę odczuwa często, że jedyne w rodzinie 
jest dorosłe i dojrzałe, jak również wstydzi się sytuacji rodzinnej, dlatego nie 
dzieli się swoimi problemami z innymi. Rolę bohatera przyjmuje zazwyczaj 
najstarsze dziecko. Przy tej roli warto skupić się na terminie parentyfikacji 

– przejęciu przez dziecko roli rodziców, którzy są niewydolni wychowawczo 
(Schier 2015). Dziecko niewidzialne (zagubione) często żyje w świecie fanta-
zji, w którym posiada swoich wymyślonych przyjaciół, dlatego ma problemy  
z nawiązaniem relacji, czuje się samotne i odizolowane. Ponieważ świat ksią-
żek jest dla niego ciekawszy, stąd dziecko to określa się jako poważne. Dziecko 
z rolą niewidzialnego nie dostaje także uwagi od rodziców, ponieważ przez 
jego „naturę” otoczenie sądzi, że jej nie potrzebuje. Kozioł ofiarny to dziecko, 
które jest głównie ofiarą przemocy, często jest obwiniane i określa się je jako 

„trudne”. W tej roli charakterystyczny jest również bunt przeciwko zasadom 
i normom, stąd nieobce są mu używki czy problemy z prawem; jest to pró-
ba zwrócenia uwagi na siebie. Ponadto dziecko z rolą kozła ofiarnego dość 
szybko odizolowuje się od środowiska rodzinnego i oparcia; przynależności  
i akceptacji poszukuje u rówieśników. Natomiast dziecko określane jako ma-
skotka jest ozdobą rodziny, która się nim chwali. Za wszelką cenę stara się 
uniknąć jakichkolwiek konfliktów i stanowi w nich rolę mediatora. Mimo 
to, przyjmując rolę maskotki w rodzinie alkoholowej, dziecko również czuje 
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się samotne, a zwracając na siebie uwagę poprzez swoje zachowania, odwraca 
uwagę od swoich przeżyć i trudności (Wawerska-Kus 2009).

Z badań przeprowadzonych przez Ryś i Wódz (2003), dotyczących 
wpływu podejmowanych ról w dzieciństwie na strukturę i potrzeby dorosłego, 
wynika, że specyfika podejmowanej roli w dzieciństwie przez jednostkę kore-
luje ze specyfiką struktury potrzeb w życiu dorosłym:

− dorosłe niewidzialne/zagubione dzieci charakteryzuje zwiększony samo-
krytycyzm, przejawiają ogromne poczucie winy i zagubienia w relacjach 

– kobiety przyjmujące tę rolę mają niską potrzebę autonomii;
− dorosłe maskotki charakteryzuje się jako osoby nad wyraz kreatywne, 

twórcze i samowystarczalne – kobiety przyjmujące tę rolę unikają blisko-
ści emocjonalnej;

− dorosłe kozły ofiarne przejawiają również wysoki poziom samowystar-
czalności – nie proszą ani o pomoc, ani o wsparcie, dodatkowo mają 
wysoką potrzebę agresywności;

− dorosłe bohaterki z kolei pragną wykazywać się większą niezależnością, 
zaradnością (Ryś i Wódz 2003, s. 117–118). 

Określenie DDA jest również mocno krytykowane ze względu na ogól-
ność i wieloznaczność pojęcia, przez co przez wielu badaczy nie jest uznawane 
za rzetelne i trafne. Do tego terminu dodaje się również efekt horoskopo-
wy (efekt Forera). Andrzej Margasiński (2010) uważa, że zbyt wiele badań 
dotyczących DDA jest prowadzonych z osobami pozostającymi w terapii 
lub uczestnikami grup samopomocowych i że są to badania niemiarodajne.  
Pogląd ten podziela Witkowski (2013), uważając, że termin syndromu DDA 
powinien zostać poszerzony o pojęcie DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dys-
funkcyjnych), które cechują się: niskim poczuciem własnej wartości, predys-
pozycjami do uzależnień i współuzależnień, niedostateczną umiejętnością 
funkcjonowania w relacjach uczuciowych i odczytywania emocji oraz uczuć 
innych ludzi, deficytem lub nadmiernym poczuciem odpowiedzialności.

Syndrom DDA a funkcjonowanie w relacjach

Zwykle przyszłe relacje osób DDA są odwzorowaniem schematów, 
przekonań i działań z przeszłości. Osoby te modelują relacje z dzieciństwa 
w przyszłych relacjach, stąd często związują się z osobami uzależnionymi czy 
w inny sposób podobnymi do tego, co już znają. Zatem głównym zadaniem 
DDA jest poznanie swoich potrzeb i samego siebie, ponieważ przez całe życie 
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spełniały potrzeby i oczekiwania innych. Problem alkoholowy w rodzinie 
był centralny – rodzina skupiała całą uwagę i zaangażowanie głównie na nim, 
przez co dziecko mogło czuć się niezauważane i niedoceniane. Ponadto osoby 
te przeżywają także złość i nienawiść wobec pijącego rodzica. Aż 40% DDA 
odczuwa wstyd za rodzica i czuje się mocno osamotnione. W dorosłości DDA 
pytane o uczuciach towarzyszące im w dzieciństwie wymieniają głównie: złość, 
gniew, lęk, ból i poczucie pustki. W rezultacie te negatywne uczucia stają się 
dla dziecka wręcz codziennością i są częstsze od uczuć pozytywnych wobec 
innych osób (Kucińska 2002).

W rodzinie alkoholowej dochodzi do zaburzenia równowagi życia co-
dziennego całości rodziny, jak i każdego z jej członków. Pojawia się wtedy 
zazwyczaj centralizacja osoby uzależnionej, koncentracja życia rodziny na uza-
leżnieniu, brak obarczania odpowiedzialnością samego alkoholika za swoje 
uzależnienie – skutkuje to pojawieniem się wyrzutów sumienia i poczucia 
winy. Ponadto w rodzinach dysfunkcyjnych panuje zasada lojalności: „nie 
czuj, nie mów, nie ufaj” (Bradshaw 1994, Pacewicz 1994, Sobolewska 2000, 
Majchrzyk-Mikuła 2006, Ryś 2007, 2011, Sitarczyk 2008).

Kucińska (2002) podkreśla także, że DDA nie wiedzą, jak dbać i pie-
lęgnować uczucia w związku, ponieważ nie mogli zaobserwować tego na 
przykładzie swoich rodziców. DDA miłość pojmują jako zrobienie czegoś dla 
kogoś i tak też określają swoją wartość – w jakim stopniu są komuś potrzeb-
ni. Małżeństwo i relacje ich rodziców nauczyły ich, że wybaczyć powinno się 
wszystko i trwać przy swoim partnerze, stąd związki DDA uznaje się często 
za szkodliwe i niezdrowe dla nich. Ponadto DDA często wiążą się z osobami 
bardzo podobnymi do swoich rodziców, w szczególności do rodzica pijącego 
(głównie ojca), ponieważ modelują relacje rodziców lub chcą sprostać wy-
zwaniu i poczuć się bohaterami. Związki uczuciowe tworzą także z osobami,  
z którymi nie odczuwają więzi emocjonalnej ze względu na lęk przed odrzuce-
niem, lub sami je kończą, aby rozstanie było dla nich jak najmniej przykrym 
doświadczeniem. Osoby DDA, wchodząc w bliskie związki, jednocześnie pra-
gną bliskości drugiej osoby, której nie doświadczyły w dzieciństwie, a z drugiej 
strony panicznie boją się możliwego odrzucenia przez inną osobę.

Nie ulega zatem wątpliwości, że doświadczenia z okresu dzieciństwa 
DDA będą w znacznym stopniu warunkować ich dalsze relacje intym-
ne. „Szczególnie ważny obszar problemowy to urazowe przeżycia partnera 
oraz ich niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, a dokładniej rzecz ujmu-
jąc: ślady, jakie te doświadczenia pozostawiły w osobowości, i wynikające  
z nich destrukcyjne schematy osobiste oraz utrwalone sposoby radzenia sobie  
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ze swoimi negatywnymi stanami emocjonalnymi, sfrustrowanymi potrzeba-
mi i innymi trudnościami” (Sobolewska 2000, s. 59). Oznacza to powiela-
nie schematów nabytych i zaobserwowanych w dzieciństwie w późniejszych 
związkach partnerskich, w których schematy te są niefunkcjonalne i nieade-
kwatne. Dlatego też dla DDA bliskość oznacza przeżywanie na nowo nega-
tywnych i nieprzyjemnych emocji, stąd wolą zachować dystans emocjonalny 
i nie angażować się w relacje uczuciowe. Częściowo potwierdzają to badania 
realizowane przez Barbarę Kałdon (2015, s. 102), która pytała grupę 80 stu-
dentów będących dorosłymi dziećmi alkoholików o ich chęć założenia rodzi-
ny. 11% wskazało, że takowej nie wykazuje ze względu na duży poziom lęku, 
a ponad połowa osób nie potrafiła w żaden sposób ustosunkować się do tej 
kwestii. Sobolewska (2000) wymienia obszary problematyczne w funkcjono-
waniu DDA, wskazując, że osoby te mają tendencję do między innymi:

− atakowania oraz negowania innych osób – DDA mogą wykazywać wrogie 
postawy wobec innych, co skutkuje postrzeganiem innych jako przeciw-
ników i oznacza rywalizację. W konsekwencji bywa tak, że dorosłe dzieci 
alkoholików nadmiernie przeżywają i okazują gniew, zazdrość, pogardę  
i niecierpliwość;

− pozwalania na złe traktowanie oraz wykazywania bezbronności wobec 
doświadczanej krzywdy – u DDA obecne jest przekonanie o własnej bez-
radności i beznadziejności, jak i usprawiedliwianie osób krzywdzących;

− podporządkowania się i uzależnienia od innych ludzi – DDA często 
chcą zaspokajać potrzeby i pragnienia innych, zapominając przy tym  
o samym sobie. Wynika to z doświadczenia w dzieciństwie pełnej kon-
centracji zarówno na uzależnionym, jak i zdrowym rodzicu. W związ-
kach oznacza to poczucie winy, gdy pojawi się pragnienie zrobienia 
czegoś dla siebie, co jest niefunkcjonalne. Występuje silna potrzeba ak-
ceptacji, pochwały i uwagi ze strony innych, co pozwala czuć się bez-
piecznie. Poczucie własnej wartości zależy od doceniania przez innych;

− manipulowania oraz eksploatowania innych – u DDA zdarzyć się 
może, że próbują wykorzystywać inne osoby i traktować je w sposób 
przedmiotowy;

− unikania oraz wycofywania się – osoby te najbardziej boją się odrzucenia, 
stąd same wolą się wycofać, aby nie doświadczyć tego przykrego uczucia. 

„Osoba taka ma poczucie, że jest gorsza od innych, i przekonanie, że inni 
szybko to odkryją, gdy się do nich zbliży” (s. 70–72);
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− dominowania oraz kontrolowania – kontrola DDA znana jest od dzie-
ciństwa, w szczególności kontrola osoby uzależnionej, ponieważ gwa-
rantuje to poczucie bezpieczeństwa (Zalas 2011). Skutkuje to zazwyczaj 
dominującą postawą DDA wobec innych, aby nie odczuwać lęku przed 
utratą kontroli, stąd osoby te w sytuacji utraty jakiejkolwiek kontroli 
reagować mogą bardzo silnym gniewem czy agresją;

− ambiwalentnych relacji oraz postaw wobec innych – DDA mogą wyka-
zywać wykluczające się postawy wobec innych, a także ich oczekiwania 
opisuje się jako dychotomiczne, np. równoczesne atakowanie i „przymi-
lanie się”. W płaszczyźnie doświadczanych emocji również zauważalna 
jest dychotomiczność – miłość i nienawiść, lęk i złość, poczucie krzywdy 
i poczucie winy (Sobolewska 2000, s. 72–73).

Z kolei w środowisku zawodowym DDA radzą sobie bardzo dobrze. Naj-
większy problem w pracy stanowią dla nich relacje z innymi pracownikami, 
jednak zadania w pracy osoby DDA wykonują sprawnie i konkretnie. Cechy, 
które przeszkadzają im w codziennych relacjach, w pracy mogą stać się dla 
nich bardzo pomocne. Wysokie poczucie kontroli, wysoki poziom wymagań, 
ogólny brak zaufania tworzą z nich bardzo skrupulatnych pracowników. Jed-
nak nie należą do osób proszących o podwyżkę czy inne zwiększenie swojego 
wynagrodzenia, ani nie są chętni pełnić stanowisk kierowniczych ze względu 
właśnie na przymus ciągłych relacji z innymi pracownikami (Kucińska 2002).

Wskazane trudności DDA w relacjach intymnych są sumą ich doświad-
czeń wyniesionych z domu rodzinnego, w którym brakowało miłości, cie-
pła, troski, możliwości obserwacji zdrowych wzorców relacji. Wynikają też 
z poczucia bycia pominiętym i niezauważanym. W rezultacie problemy  
w ich związkach skupiają się głównie na trudnościach indywidualnych i oso-
bowościowych grupy DDA i ich emocjonalnej niedostępności. Możliwe jest 
jednak, że osoba z syndromem DDA jest w stanie stworzyć związek zdrowy, 
harmonijny i oparty na miłości, ponieważ jest wypadkową relacji pomiędzy 
dwoma osobami. Dlatego też trudności osób DDA mogą być minimalizowa-
ne czy intensywniej generowane przez partnera ze względu na jego czynniki 
osobowościowe, sposób funkcjonowania, radzenie sobie ze stresem i wiele in-
nych. Innymi słowy, DDA jest w stanie stworzyć związek szczęśliwy i udany, 
wymaga to jednak dużo świadomości i pracy nad sobą, aby nie powielać niea-
daptacyjnych schematów wyniesionych z domu. 
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Podsumowanie

Syndrom DDA to bardzo szerokie i wielowymiarowe ujęcie osób pocho-
dzących z rodzin alkoholowych. Osoby te od dzieciństwa, którego praktycz-
nie nie miały ze względu na sytuację rodzinną i przymus stania się dorosłymi 
przedwcześnie, do końca życia przeżywają utratę tego okresu, jak i utratę ob-
razu rodziny. Oznacza to, że rodzina ma ogromny wpływ na funkcjonowa-
nie społeczne reszty jej członków, poczynając od dzieciństwa aż do okresu 
dorosłości. Dzieciństwo stanowi fundament dla dalszego rozwoju człowieka  
na wielu płaszczyznach życia – psychicznej, społecznej czy poznawczej. Okres 
dzieciństwa uznaje się za ważny także pod względem roli rodziców, która  
w pierwszych lata życia oparta jest na dostarczeniu dziecku poczucia bezpie-
czeństwa, opieki i wsparcia. Takie podejście rodziców do opieki przekłada 
się także na style przywiązania, które w tworzeniu późniejszych związków  
i bliskich relacji z innymi są niezmiernie ważne. Prawdopodobnie u osób 
określanych jako DDA styl przywiązania oscyluje w granicach stylu pozabez-
piecznego, w którym dominować może lęk oraz unikanie. Andrzej Margasiń-
ski (2010) jest zdania, że osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych mają 
wiele problemów z funkcjonowaniem w związkach uczuciowych. Nie oznacza 
to jednak niemożności zbudowania zdrowego i satysfakcjonującego związku 
przez DDA. Osoby DDA przeżywają wiele skrajnych uczuć, często czują się 
niezrozumiane, ponadto ich postrzeganie i interpretacja swojego dzieciństwa 
i życia różni się ze względu na osobowość czy zasoby. Analiza i zrozumienie 
DDA, poczynając od ich psychiki aż po zachowanie, jest niezwykle cieka-
wa naukowo i poznawczo, poszerza świadomość ludzi i zależna jest od wielu 
czynników osobowościowych, rozwojowych czy także rodzinnych.
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DDA syndrome and functioning  
in interpersonal relationships

Abstract: The term Adult Children of Alcoholics (DDA) is still a popular and 
in-depth term. It has long been of interest to psychologists to learn and under-
stand the diverse mechanisms of functioning of children from alcoholic and 
dysfunctional families. Events, emotions, and beliefs from childhood often 
continue into adulthood for these individuals. Survived, unworked traumas 
and unmet needs from childhood are reflected in the lives of DDA people.  
It means that their lives are often dominated by the feeling of inner emptiness 
and disconnection connected with the period of childhood, which is asses-
sed as objectively difficult. A group of children and adolescents coming from 
families burdened with alcohol problems struggle both with developmental, 
emotional or socialization problems. There is no doubt, therefore, that all the-
se experiences translate into their interpersonal relations in the future. Moreo-
ver, the roles and strategies adopted by the DDA to survive in the alcoholic 
family stay with them for a long time – as adults they manifest the reproduced 
childhood roles in a different way, but they are still present. Despite the lack 
of scientific recognition of the term “DDA syndrome” due to the generality  
and heterogeneity of the term, it is hard to deny the scale of this problem. 
Regardless of the lack of a precise scientific definition, DDAs are individuals 
raised in a family in which alcohol dominated every part of family life, resul-
ting in the presence of difficulties in children's functioning in many spheres 
of life up to adulthood. 

Keywords: Adult Children of Alcoholics (DDA), DDA syndrome, family, 
childhood, alcoholic family, dysfunctional family, interpersonal relationships, 
intimate relationships, role and strategy in alcoholic family
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Leczenie niefarmakologiczne 
w profilaktyce chorób układu 

sercowo-naczyniowego

Streszczenie: Choroby serca i układu krążenia w krajach wysoko rozwi-
niętych w dalszym ciągu stanowią główną przyczynę zgonów. Szacuje się,  
iż w Polsce są one powodem ponad 50% zgonów. Choroby układu serco-
wo-naczyniowego (CVD) to m.in.: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby 
serca (najczęściej choroba niedokrwienna serca), choroba naczyń mózgowych 
oraz choroba naczyń obwodowych. Głównymi czynnikami ryzyka występowa-
nia chorób sercowo-naczyniowych są wysokie ciśnienie tętnicze oraz wysokie 
stężenie cholesterolu. Kolejne przyczyny występowania CVD to: cukrzyca, 
otyłość, brak aktywności fizycznej, a także palenie papierosów. Wyżej wymie-
nione choroby są ściśle powiązane ze stylem życia. Elementami profilaktyki 
chorób układu krążenia są odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizycz-
na, które bezwzględnie muszą iść ze sobą w parze. Najbardziej korzystna jest 
aktywność aerobowa lub mieszana. W diecie należy zwracać szczególną uwagę 
na rodzaj przyswajanych tłuszczów. Celem niniejszego rozdziału jest przybliże-
nie tematu leczenia niefarmakologicznego, tj. żywienia i aktywności fizycznej 
w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe: choroby sercowo-naczyniowe, profilaktyka, żywienie, ak-
tywność fizyczna
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Wstęp

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) to choroby przewlekłe 
związane z nieprawidłowym sposobem żywienia, które w dalszym ciągu sta-
nowią główną przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych i rozwijających się, 
w tym także w Polsce. Choroby sercowo-naczyniowe są ściśle powiązane ze 
stylem życia. Zdrowy styl życia, czyli regularna aktywność fizyczna oraz od-
powiednia dieta, pełni kluczową rolę w prewencji tych chorób. W profilakty-
ce chorób układu sercowo-naczyniowego powinno się dążyć do normalizacji 
masy ciała. Zaleca się, aby wskaźnik BMI figurował w granicach 20–25 kg/m² 
(Visseren i in. 2021).

Początki badania zależności chorób sercowo-naczyniowych od żywienia 
sięgają już lat 50. XX wieku, kiedy to rozpoczęte zostało Badanie 7 Krajów 
(Seven Countries Study). Dowiodło ono, że dieta bogata w nasycone kwa-
sy tłuszczowe podnosi stężenie cholesterolu i może być powodem wysokiej 
umieralności na chorobę niedokrwienną serca (CAD). W ramach tego bada-
nia wykazano również korelację między umieralnością na CAD a spożyciem 
produktów zawierających kwasy tłuszczowe nasycone lub węglowodany ła-
two przyswajalne, były to m.in.: masło, cukier, margaryny, ciasta czy mięso.  
W Badaniu 7 Krajów dowiedziono również korzystne działanie diety śród-
ziemnomorskiej w prewencji miażdżycy (Keys 1970).

Dieta w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego powinna 
opierać się na zasadach racjonalnego żywienia, istotna jest w niej różnorod-
ność spożywanych posiłków. Obligatoryjne jest, aby warzywa i owoce sta-
nowiły jej podstawę. Powinno się je spożywać w ilości co najmniej 400 g 
dziennie. Należy pamiętać o właściwych proporcjach – ¾ warzywa i ¼ owoce. 
Konieczne jest ograniczanie spożycia soli do 5 g/dobę (tej już zawartej w pro-
duktach spożywczych, jak i tej dodawanej do posiłków). Rekomendowane jest 
spożywanie ryby dwa razy w tygodniu, z czego jedną porcję powinna stanowić 
ryba tłusta. Zaleca się ograniczać spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych 
<10% spożycia energii. Należy je zastępować wielonienasyconymi i jedno-
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi oraz węglowodanami pochodzącymi 
z produktów pełnoziarnistych. Trzeba pamiętać o spożywaniu 2–3 porcji 
dziennie produktów mlecznych. W diecie należy unikać spożywania cukru, 
słodyczy, napojów słodzonych oraz alkoholu. Spożycie mięsa czerwonego nie 
powinno przekraczać 350–500 g na tydzień – szczególnie ograniczać należy 
spożycie mięsa przetworzonego (Cybulska 2018, NCEŻ 2021). 
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Osoby aktywne fizycznie cechują się istotnie mniejszym ryzykiem wy-
stąpienia chorób sercowo-naczyniowych niż osoby nieaktywne. Dzieje się tak, 
ponieważ dzięki regularnej aktywności fizycznej wykazują one lepszy profil 
lipidowy, a także niższe wartości ciśnienia tętniczego. Zwiększenie aktywności 
ruchowej wpływa także korzystnie na ogólną wydolność ustroju oraz poma-
ga w redukcji nadwagi i otyłości, a także w utrzymaniu prawidłowej masy 
ciała (Żarski i Gorący 2017). Zaleca się, aby aerobowa aktywność fizyczna 
o umiarkowanej intensywności trwała przynajmniej 150 minut tygodniowo. 
Trening aerobowy polega na wykonywaniu ćwiczeń o takiej intensywności, 
która podnosi tętno. Za korzystne przyjmuje się w tym wypadku tętno rów-
ne około 120–130 uderzeń na minutę, jest ono jednak zależne indywidual-
nie. Tętno powinno utrzymać się na poziomie 60–65% tętna maksymalnego.  
Do ćwiczeń aerobowych można zaliczyć chód, nordic walking, jogging, pły-
wanie czy jazdę na rowerze (Lanier, Bury i Richardson 2016, Pastusiak i in. 
2017).

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie tematu leczenia niefarma-
kologicznego, czyli żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób 
układu sercowo-naczyniowego.

Charakterystyka chorób  
układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgo-
nów w Polsce. Od wielu lat blisko połowa wszystkich zgonów w Polsce jest 
spowodowana chorobami układu krążenia. Od kilku lat jednak zauważalny 
może być spadek częstości zgonów z tej przyczyny. W latach 90. XX wieku 
odsetek zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w ogólnej liczbie 
zgonów wynosił ok. 52%, w 2013 r. stanowił prawie 46% (GUS 2015), nato-
miast aktualnie (stan na 2021 rok) jest równy 35% (GUS 2022). 

Ze wstępnych danych za 2021 rok wynika, że głównymi przyczynami 
zgonów, podobnie jak w latach ubiegłych, były choroby układu krążenia oraz 
choroby nowotworowe, które razem odpowiadały za niewiele ponad poło-
wę wszystkich zgonów. Wynik ten obniżył się o niemal 6% w porównaniu 
do 2020 roku. Odnotowany spadek zgonów jest wynikiem pandemii CO-
VID-19, która w 2021 r. w Polsce odpowiadała za blisko 18% wszystkich 
zgonów (GUS 2022).

Z raportu GUS na temat umieralności w 2021 roku (w drugim półroczu) 
wynika, iż umieralność na CVD była wyższa w miastach niż na wsi o nieco 
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ponad 20%. Natomiast statystyki zgonów według płci nie różnią się aż tak 
znacząco – na choroby układu krążenia zmarło o niecałe 9% więcej kobiet niż 
mężczyzn (GUS 2022).

Rysunek 1. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce według ba-
dania NATPOL 2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zdrojewski i in. 2015.

Na podstawie badania NATPOL 2011 można wymienić najczęściej wy-
stępujące uwarunkowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Głównym 
z czynników jest hipercholesterolemia, a zaraz za nią plasują się nadciśnienie 
tętnicze, palenie papierosów oraz otyłość. Cukrzyca jest czynnikiem, który 
najmniej z wyżej wymienionych wpływa na choroby serca i naczyń (rys. 1) 
(Zdrojewski i in. 2015).

Z Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2020 wynika, że zdiagnozowa-
ne nadciśnienie tętnicze ma co czwarty Polak, a co jedenasty deklaruje, że cier-
pi na choroby serca (są to m.in. choroba niedokrwienna serca, niewydolność 
serca, wada zastawki serca czy migotanie przedsionków serca). Przewlekłe 
choroby niezakaźne, w tym choroby sercowo-naczyniowe, są spowodowane 
głównie czterema czynnikami: nieodpowiednio zbilansowaną dietą, brakiem 
aktywności fizycznej, spożywaniem alkoholu oraz paleniem papierosów (Zim-
ny-Zając 2020). 

Używki są stosowane w Polsce powszechnie. Spożywanie alkoholu dekla-
ruje aż 89% Polaków, z czego 9% pije alkohol codziennie. Wyroby tytonio-
we pali 32% obywateli, w tym 21% robi to codziennie lub prawie codzien-
nie. W naszym kraju przeważa siedzący tryb życia, który prowadzi do bardzo  
niskiej aktywności fizycznej, a nawet do jej całkowitego braku. Brak 
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aktywności fizycznej w efekcie skutkuje rozwojem różnego rodzaju chorób  
(w tym sercowo-naczyniowych) oraz występowaniem nadwagi i otyłości.  
Aż 50% Polaków deklaruje, że nie uprawia żadnego sportu. Niezdrowa dieta to 
kolejny fundamentalny problem naszego społeczeństwa. Powszechną wiedzą jest,  
że warzywa i owoce powinny stanowić podstawę diety. Jednak w rzeczywisto-
ści jedynie 30% Polaków spożywa codziennie warzywa, a po owoce każdego 
dnia sięga jedynie 34% obywateli. Natomiast napoje słodzone są spożywane 
przez 28% Polaków co najmniej kilka razy w tygodniu, w tym 13% deklaruje 
picie ich codziennie (Zimny-Zając 2020).

Niefarmakologiczne metody leczenia chorób 
sercowo-naczyniowych

Do niefarmakologicznych metod leczenia chorób sercowo-naczynio-
wych można zaliczyć aktywność fizyczną, prawidłowy sposób żywienia oraz 
zaprzestanie palenia wyrobów tytoniowych i picia alkoholu. Modyfikacja 
stylu życia (m.in. zmiana nawyków żywieniowych) oraz optymalizacja kon-
troli czynników ryzyka są w stanie zapobiec nawet 80% przypadkom sercowo- 
naczyniowym (Pastusiak i in. 2017).

Aktywność fizyczna uprawiana regularnie stanowi prewencję chorób 
krążenia, jak również ich czynników ryzyka, m.in. nadciśnienia tętniczego  
i otyłości. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC1) wydało nowe za-
lecenia w tej sprawie. W profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych zaleca się, 
aby wszystkie zdrowe osoby dorosłe podejmowały regularny wysiłek fizycz-
ny o umiarkowanej intensywności przez minimum 150 minut tygodniowo  
(Pelliccia i in. 2021).

W prewencji chorób sercowo-naczyniowych, zarówno pierwotnej, jak 
i wtórnej, niewątpliwie istotnym aspektem jest odpowiednio zbilansowana 
dieta. Liczne badania naukowe wykazują wpływ różnorodnych składników 
diety na czynniki ryzyka występowania tych chorób. Poznanie znaczenia po-
szczególnych składników i ich roli w profilaktyce chorób sercowo-naczynio-
wych jest kluczowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią ilość 
i proporcję spożywanych kwasów tłuszczowych, które to są warunkiem do 
osiągnięcia najkorzystniejszego działania kardioprotekcyjnego (Dutkowska  
i Rachoń 2015). 

1 ESC – ang. European Society of Cardiology.
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Kolejnym ważnym elementem w profilaktyce chorób krążenia jest za-
przestanie stosowania używek. Niezmiernie istotne jest całkowite zrezygno-
wanie z używania tytoniu. W prewencji CVD istotne jest także, aby alkohol 
z diety wyeliminować całkowicie lub ograniczyć go do minimum. Zaleca się, 
aby spożycie alkoholu nie przekraczało 100 g/tydzień (Visseren i in. 2021). 

Metaanaliza Barbaresko, Rienks i Nöthlings (2018) polegała na analizowa-
niu wskaźników stylu życia i uwzględnieniu zależności między nimi a ryzykiem 
chorób sercowo-naczyniowych. Wskaźniki stylu życia obejmowały aktywność 
fizyczną, dietę, palenie tytoniu, spożycie alkoholu oraz masę ciała. Zdrowy styl 
życia, czyli przestrzeganie wszystkich wskaźników jednocześnie, wiązało się  
ze zmniejszeniem ryzyka chorób układu krążenia o 66% w porównaniu do nie-
przestrzegania żadnego lub przestrzegania tylko jednego z tych wskaźników.

Żywienie w profilaktyce chorób  
układu sercowo-naczyniowego

Błonnik pokarmowy

Podstawą prewencji miażdżycy, jednej z chorób układu sercowo-naczy-
niowego, jest błonnik pokarmowy. Obniża on poziom triglicerydów we krwi, 
przez co przyczynia się do poprawy metabolizmu lipoprotein, a w rezultacie 
prowadzi do zmniejszenia ryzyka miażdżycy (Peckenpaugh 2011).

Ochronne działanie włókna pokarmowego jest związane z jego zdolno-
ścią do obniżania poziomu cholesterolu oraz ograniczania wchłaniania tłusz-
czu. Błonnik pokarmowy posiada również potencjał do syntezy i ograniczania 
wchłaniania kwasów żółciowych. Przyczynia się także do produkcji krótkołań-
cuchowych kwasów tłuszczowych (Bienkiewicz, Bator i Bronkowska 2015).

Błonnik rozpuszczalny wiąże kwasy żółciowe, które następnie usuwa z jelit. 
Mechanizm ten jest wiodącym sposobem eliminowania przez organizm nad-
miaru cholesterolu (Platta 2014). Wiązanie soli kwasów żółciowych przyczynia 
się do wchłaniania tłuszczów oraz metabolizmu cholesterolu. Kwasy żółciowe 
ulegają procesowi adsorpcji na błonniku lub są rozpuszczane i zatrzymywane  
w wodzie wchłoniętej przez włókno pokarmowe. W rezultacie kwasy żółcio-
we są wydalane z organizmu, natomiast cholesterol jest kierowany do syntezy 
kwasów żółciowych. Konsekwencją tego procesu jest zmniejszenie ilości cho-
lesterolu, który jest dostępny do syntezy lipoprotein, a tym samym obniżenie 
stężenia cholesterolu w surowicy (Bienkiewicz, Bator i Bronkowska 2015).



51

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE...

Zwiększone spożycie błonnika przyczynia się do zapobiegania występo-
wania chorób układu krążenia oraz choroby wieńcowej serca (Threapleton  
i in. 2013). Wysokie spożycie błonnika może zmniejszać stężenie triglicery-
dów oraz obniżać odpowiedź glikemiczną po posiłkach węglowodanowych 
(Giacco i in. 2014).

Wykazano, że dodatkowe spożycie 7 g błonnika na dobę skutkuje obniże-
niem ryzyka CAD o 9% (Threapleton i in. 2013). Natomiast spożycie dodat-
kowo 10 g błonnika/dobę powoduje zmniejszenie ryzyka udaru mózgu o 16% 
oraz wystąpienia cukrzycy typu 2 o 6% (Zhang i in. 2013, Yao i in. 2014).

Zgodnie z wytycznymi ESC 2021 dobowe spożycie włókna pokarmo-
wego w profilaktyce chorób krążenia powinno sięgać 30–45 g. Najbardziej 
optymalne jest jego pochodzenie z produktów pełnoziarnistych (Visseren  
i in. 2021). 

Kwasy tłuszczowe

Stężenia triglicerydów i cholesterolu w surowicy krwi to wiodące czynni-
ki, które sprzyjają rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych. O ich wysokich 
wskaźnikach decyduje ilość oraz rodzaj tłuszczu przyswajanego z dietą. W celu 
obniżenia cholesterolu we krwi należy wyeliminować z diety nasycone kwasy 
tłuszczowe (NKT; SFA2) i zastąpić je jednonienasyconymi (JNKT; MUFA3) 
oraz wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (WNKT; PUFA4). Istotne 
jest, aby w profilaktyce chorób krążenia wzbogacać dietę w kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3, których głównym źródłem są ryby, oraz w kwasy tłuszczo-
we z rodziny omega-6, w które bogate są oleje roślinne. Ogromne znaczenie  
w prewencji CVD ma spożywanie kwasów tłuszczowych n-6 i n-3 w odpo-
wiednich proporcjach. Stosunek NNKT5 (EFA) n-6 do n-3 powinien wyno-
sić mniej niż 5:1 (Dutkowska i Rachoń 2015). 

EPA6 i DHA7 nieznacznie obniżają poziom triglicerydów i podnoszą 
poziom HDL. Wykazano jedynie ich niewielki wpływ na prewencję cho-
rób układu sercowo-naczyniowego (Abdelhamid i in. 2018). Z późniejszego 
badania STRENGTH wynika, że nie ma żadnych korzyści prewencyjnych  
z połączenia EPA i DHA (Nicholls i in. 2020).

2 NKT; SFA – nasycone kwasy tłuszczowe; ang. Saturated Fatty Acids.
3 JNKT; MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe; ang. Monounsaturated Fatty Acids.
4 WNKT; PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe; ang. Polyunsaturated Fatty Acids.
5 NNKT (EFA) – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe; ang. Essential Fatty Acids.
6 EPA – kwas eikozapentaenowy.
7 DHA – kwas dokozaheksaenowy.
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Natomiast zwiększenie ALA8 pochodzenia roślinnego może w pewnym 
stopniu mieć działanie ochronne przed niektórymi chorobami serca i ukła-
du krążenia. Zatem zwiększenie ilości orzechów włoskich lub wzbogaconej  
w kwas alfa-liponowy margaryny może nieznacznie zmniejszać incydenty ser-
cowo-naczyniowe. Dodatkowa suplementacja kwasów omega-3 nie wiąże się 
ze spadkiem występowania chorób serca oraz zgonów spowodowanych CVD 
(Abdelhamid i in. 2018).

W profilaktyce chorób krążenia niezmiernie istotne jest odpowiednie 
ilościowo i jakościowo spożycie ryb. Jedzenie ryb, szczególnie tych bogatych  
w n-3 PUFA, co najmniej raz w tygodniu powoduje zmniejszenie ryzyka 
CAD o 16% (Zheng i in. 2012).

Metaanaliza obejmująca m.in. badania VITAL9 oraz ASCEND10 stano-
wi, że olej rybny redukuje ryzyko wystąpienia ASCVD11 oraz zmniejsza ryzy-
ko zgonu z powodu CHD12. Przyjęcie do analizy dodatkowo badania REDU-
CE-IT13 wzmocniło uzyskane wyniki (Hu, Hu i Manson 2019).

W badaniu Terlikowskiej i in. (2012) zaobserwowano tendencję do spo-
żywania zbyt dużych ilości NKT oraz tłuszczów trans w badanej grupie kobiet, 
co może wpływać niekorzystnie na profil lipidowy krwi oraz stężenie glukozy, 
a w konsekwencji być przyczyną powstawania miażdżycy i innych chorób  
z grupy sercowo-naczyniowej. 

Według wytycznych ESC 2021, dotyczących prewencji chorób układu 
sercowo-naczyniowego, nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić <10% 
spożywanej energii. Ilość kwasów trans powinna być minimalizowana w die-
cie. Zaleca się również spożywanie ryb, w szczególności tłustych, 1–2 razy  
w tygodniu (Visseren i in. 2021). 

Sód

Nadciśnienie tętnicze, jeden z czynników ryzyka CVD, jest ściśle powią-
zane z nadmiernym spożyciem sodu. Zaleca się, aby dobowe spożycie soli ku-
chennej było niższe niż 5 g (czyli 100 mmol sodu/dobę) (Visseren i in. 2021). 

8 ALA – kwas alfa-liponowy; ang. Alpha Lipolic Acid.
9 VITAL – ang. Vitamin D and Omega-3 Trial.
10 ASCEND – ang. A Study of Cardiovascular Events in Diabetes.
11 ASCVD – ang. Atherosclerotic Cardiovascular Disease.
12 CHD – ang. Coronary Heart Disease.
13 REDUCE-IT – ang. Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl – Intervention 
Trial.
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Istnieje istotny związek między wysokim spożyciem sodu a ryzykiem 
chorób sercowo-naczyniowych. Osoby spożywające większe niż zalecane ilości 
sodu są znacznie bardziej zagrożone występowaniem CVD. Ryzyko chorób 
układu sercowo-naczyniowego wzrasta do 6% na każdy dodatkowo spożyty  
1 g soli kuchennej (Wang i in. 2020).

Ograniczanie sodu jest więc istotnym czynnikiem w prewencji chorób 
sercowo-naczyniowych. W przeprowadzonym przez Terlikowską i in. (2013) 
badaniu nie odnotowano zwiększonego spożycia soli kuchennej, plasowało 
się ono na granicy około 3 g dziennie. Jednakże brak informacji o dosalaniu 
potraw przez badane osoby najprawdopodobniej wpłynął na zaniżenie wyni-
ków badania. 

Należy mieć na uwadze, że spożycie sodu to nie tylko dosalanie potraw 
solą kuchenną, ale również sód zawarty w takich produktach kupnych jak 
m.in. mięso, konserwy, sery, słone przekąski czy pieczywo. Ograniczanie tego 
pierwiastka do minimum wiąże się również z wyeliminowaniem z diety żyw-
ności wysokoprzetworzonej, w której zawartość sodu jest nadzwyczaj wysoka, 
co zdecydowanie wpłynie pozytywnie na profilaktykę chorób układu serco-
wo-naczyniowego (Piepoli i in. 2016).

Beta-karoten

W badaniu Physicians’ Health Study nie wykazano wpływu beta-karo-
tenu na częstotliwość występowania CVD, jednak udowodniono bardzo ne-
gatywny jego wpływ na nałogowych palaczy oraz na osoby zagrożone ekspo-
zycją na azbest. Podawanie beta-karotenu w dawkach od 20 do 50 mg/dzień 
palaczom palącym ponad 20 papierosów dziennie wiązało się ze znacznym 
zwiększeniem zgonów z powodów sercowo-naczyniowych oraz nasileniem 
epizodów dusznicy bolesnej (Hennekens i in. 1996). 

Metaanaliza z 2022 roku potwierdza wyniki badania Physicians’ Health 
Study. Obejmowała ona 10 badań i 16 raportów (publikowanych między 
styczniem 1900 r. a marcem 2022 r.) na temat wpływu beta-karotenu na 
choroby sercowo-naczyniowe. Wynika z niej, że suplementacja beta-karote-
nu nieznacznie zwiększa ryzyko CVD i jest związana ze zwiększoną śmier-
telnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ponadto wykazano, że palenie 
papierosów w połączeniu z suplementacją beta-karotenu wpływa znacząco na 
częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych oraz na liczbę zgonów 
z powodu tych chorób (Yang i in. 2022).
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Warzywa i owoce

Zaleca się, aby dieta była oparta na produktach roślinnych, natomiast 
spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego powinno być ograniczone. 
Podstawą żywienia powinny być warzywa, owoce oraz rośliny strączkowe, 
które są bogate m.in. w witaminy antyoksydacyjne. Według wytycznych ESC 
2021 powinno się spożywać ≥200 g warzyw, czyli ≥2–3 porcje na dzień. Takie 
samo zalecenie dotyczy optymalnego dobowego spożycia owoców (Visseren 
i in. 2021). 

Wykazana została korelacja między zwiększonym spożyciem warzyw  
a zmniejszeniem ryzyka CVD. Na każdą dodatkową porcję warzyw na dobę 
ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych zmniejsza się 
o 4% (Wang i in. 2014). 

Istotne w prewencji są także rośliny strączkowe, których pojedyncza por-
cja na dzień powoduje obniżenie frakcji LDL cholesterolu i skutkuje obni-
żeniem ryzyka choroby wieńcowej serca (Luo i in. 2014, Afshin i in. 2014). 
Warzywa strączkowe są dobrym źródłem witamin, składników mineralnych, 
białka oraz błonnika, a jednocześnie zachowują stosunkowo niską gęstość 
energetyczną. Mogą zatem pomóc w utrzymaniu odpowiedniej masy ciała 
oraz w uniknięciu niedoborów pokarmowych, co bezsprzecznie wpływa na 
prewencję CVD (Parol i in. 2015).

W badaniu Terlikowskiej i in. (2013) wskazano wyjątkowo niski po-
ziom spożycia folianów (ok. 56% normy EAR) oraz wysokie średnie spoży-
cie witaminy B₁₂ (3,1 μg) u badanych kobiet. Wynika to najpewniej ze zbyt 
wysokiego spożycia produktów zwierzęcych, które są źródłem kobalaminy, 
oraz jednocześnie z niskiej podaży produktów roślinnych bogatych w foliany.  
W wyżej wspomnianym badaniu wykazano również niezadowalający poziom 
spożycia witaminy D3, który wynosił jedynie 22% zapotrzebowania na pozio-
mie EAR. 

Dieta śródziemnomorska w profilaktyce chorób 
układu sercowo-naczyniowego

Dieta śródziemnomorska jest szczególnie polecanym modelem żywienia 
w profilaktyce kardiologicznej. Opiera się ona na wysokim spożyciu produk-
tów zbożowych, warzyw i owoców, oliwy z oliwek, nasion roślin strączkowych 
oraz ryb. W piramidzie diety śródziemnomorskiej uwzględnione jest także 
wytrawne czerwone wino, spożywane (w odpowiedniej ilości) zwyczajowo do 
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posiłku. Dietę tę charakteryzuje również niskie spożycie nasyconych kwasów 
tłuszczowych. Dieta śródziemnomorska jest zatem bogata w antyoksydanty, 
błonnik, flawonoidy oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe – składniki, 
które są bardzo cenne w prewencji CVD (Malikowska i Grabańska-Martyń-
ska 2016). 

W hiszpańskim badaniu PREDIMED14 badani zostali podzieleni na trzy 
grupy – pierwsza miała praktykować dietę śródziemnomorską z dziennym 
spożyciem ponad 40 g oliwy z oliwek, druga grupa również miała przestrze-
gać zasad tej diety, lecz z dziennym spożyciem 30 g orzechów, natomiast trze-
cia grupa jako model żywieniowy miała ustanowioną dietę niskotłuszczową. 
Z badania tego wynika, że w przypadku dwóch pierwszych badanych grup, 
które były objęte dietą śródziemnomorską, zaobserwowano redukcję ryzyka 
wystąpienia incydentów wieńcowych o około 30% (Estruch i in. 2013). 

Wytyczne ESC z 2021 roku wskazują dietę śródziemnomorską jako naj-
lepszy model dietetyczny w profilaktyce CVD. Stosowanie diety śródziem-
nomorskiej lub innej zbliżonej do niej diety skutkuje zmniejszeniem ryzyka 
występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Zalecane jest także, aby dzien-
ne spożycie orzechów mieszanych (niesolonych) wynosiło 30 g (Visseren  
i in. 2021). Spożywanie regularnie takiej ilości orzechów zmniejsza ryzyko 
ASCVD o 30% (Luo i in. 2014).

Dieta śródziemnomorska jest modelem żywienia, który jest niezmiernie 
istotny w prewencji chorób krążenia oraz bezsprzecznie wpływa na redukcję 
zgonów z ich powodu.

Podstawą diety śródziemnomorskiej jest regularna aktywność fizyczna 
oraz picie dużych ilości wody. Posiłki komponuje się głównie na produktach 
zbożowych, nasionach strączkowych, warzywach i owocach oraz oliwie z oli-
wek. Zgodnie z tą dietą spożywa się również umiarkowane ilości ryb, orze-
chów, mleka, serów i jogurtów. W mniejszej ilości spożywane są drób, jaja 
i alkohol. Normą jest wypicie jednej lampki wina czerwonego wytrawnego 
dla kobiet lub dwóch lampek dla mężczyzn (zazwyczaj do posiłku, np. do 
kolacji). W najmniejszym stopniu częścią tej diety są mięso czerwone i wyroby 
cukiernicze, które można spożywać jedynie w ograniczonych ilościach (rys. 2) 
(Grzymisławski 2019).

14 PREDIMED – hiszp. Prevención con Dieta Mediterránea.
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Rysunek 2. Główne założenia diety śródziemnomorskiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Grzymisławski, Dietetyka kliniczna, Warszawa 
2019, s. 460–461; Piramida diety śródziemnomorskiej, https://oldwayspt.org/traditional-diets/
mediterranean-diet (dostęp: 22.05.2022).

Dieta DASH w profilaktyce chorób układu 
sercowo-naczyniowego

Dieta DASH15 jest kolejnym modelem żywienia polecanym w profilaktyce 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest ona stosowana w celu zapobiegania 
oraz leczenia nadciśnienia tętniczego. Już dwutygodniowe przestrzeganie zało-
żeń diety skutkuje istotną redukcją wartości ciśnienia tętniczego. Dieta DASH 
przeciwdziała rozwojowi otyłości, cukrzycy i miażdżycy. Wykazano również jej 
pozytywny wpływ na stężenie cholesterolu we krwi (Wasiluk i Ostrowska 2020).

Dieta DASH opiera się głównie na dużej ilości warzyw, owoców, pro-
duktów zbożowych, niskotłuszczowych produktów mlecznych oraz ryb. Zale-
ca się, aby przyjmować 4–5 porcji warzyw i owoców dziennie. Są one źródłem 

15 DASH – ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension.



57

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE...

witamin, minerałów i flawonoidów, które działają pozytywnie na wartości 
ciśnienia tętniczego krwi. Kolejnym założeniem diety DASH jest spożywa-
nie 5–6 porcji produktów zbożowych dziennie, z uwagi na wysoką zawartość 
błonnika, który obniża stężenie cholesterolu. Powinny być to głównie kasze 
gruboziarniste, makaron razowy, brązowy ryż i ciemne pieczywo. Istotne jest 
również źródło kwasów omega-3 w diecie. Ryby powinno się spożywać co-
dziennie (Gibała i in. 2016, Cichocka 2022). 

W diecie DASH istotne jest również eliminowanie niektórych składni-
ków pokarmowych i produktów spożywczych. Ograniczać należy spożycie cu-
krów prostych, obecnych w słodyczach i słodzonych napojach. Niezmiernie 
istotne jest zredukowanie spożycia sodu do 1500 mg dziennie, co stanowi 4 g 
soli kuchennej. Należy wyeliminować z diety produkty przetworzone, które 
zawierają znaczne ilości sodu, m.in. słone przekąski, wędliny, wędzonki, ser 
feta czy keczup (Wasiluk i Ostrowska 2020). 

Dieta DASH ma zastosowanie w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Wykazano, że przestrzeganie założeń 
tego modelu żywieniowego wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka CVD o 20%,  
a także wpływa na redukcję ryzyka choroby wieńcowej o 21% oraz cukrzycy 
o 18% (Chiavaroli i in. 2019).

Alkohol i tytoń w profilaktyce chorób układu 
sercowo-naczyniowego

Spożywanie alkoholu i używanie tytoniu to jedne z istotniejszych czyn-
ników ryzyka chorób krążenia, szczególnie choroby niedokrwiennej serca. 
Zaleca się, aby spożycie alkoholu nie przekraczało 100 g/tydzień, natomiast 
palenie tytoniu powinno zostać całkowicie zaprzestane (Jankowski 2017,  
Visseren i in. 2021). Spożywanie umiarkowanej ilości alkoholu, nieprzekra-
czającej górnej bezpiecznej granicy spożycia, może obniżać ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca o 30–35%. Natomiast spożywanie dużych dawek alko-
holu powoduje zwiększenie ryzyka choroby wieńcowej, nadciśnienia tętnicze-
go oraz cukrzycy (Krenz i Korthuis 2012).

Palenie tytoniu jest silnie związane z ASCVD. Ryzyko wystąpienia cho-
rób układu sercowo-naczyniowego u palaczy poniżej 50. roku życia jest wyż-
sze niż u osób niepalących aż pięciokrotnie. Bierni palacze są także narażeni 
na wystąpienie CVD. Tytoń w innych postaciach (niezwiązanych z paleniem) 
łączy się również ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób krążenia  
(Visseren i in. 2021).



58

PAULINA MUZYKA, MILENA KOBYLIŃSKA, KATARZYNA KUROWSKA

Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób 
układu sercowo-naczyniowego

Równolegle z żywieniem czynnikiem zapobiegającym chorobom układu 
sercowo-naczyniowego jest aktywność fizyczna. Wpływa ona korzystnie na 
wartości ciśnienia tętniczego, masę ciała, stężenie glukozy oraz stężenie chole-
sterolu frakcji LDL16. Prospektywne badania pokazują, iż siedzący tryb życia 
może aż dwukrotnie zwiększać ryzyko występowania CVD oraz ryzyko zgonu 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych (Pastusiak i in. 2017).

Według zaleceń WHO wszyscy dorośli powinni podejmować regularną 
aktywność fizyczną w celu uzyskania znacznych korzyści zdrowotnych. Zaleca 
się, aby aerobowa aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności trwała 
przynajmniej od 150 do 300 minut tygodniowo. Drugą opcją jest aerobowa 
aktywność fizyczna o dużej intensywności, która powinna trwać co najmniej 
75–150 minut/tydzień. Kolejną rekomendowaną opcją jest równoważne po-
łączenie tych dwóch aktywności – o umiarkowanej, jak i o dużej intensywno-
ści (WHO 2021).

 Aby osiągnąć dodatkowe korzyści zdrowotne, WHO zaleca zwiększe-
nie ilości uprawianej aktywności do ponad 300 minut aerobowej aktywności  
fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo lub do ponad 150 mi-
nut aerobowej aktywności fizycznej o dużej intensywności. Rekomendowane 
jest również włączenie do swojej rutyny ćwiczeń wzmacniających główne gru-
py mięśni (o umiarkowanej lub większej intensywności) przynajmniej dwa 
razy w tygodniu (WHO 2021). 

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje regularną ak-
tywność fizyczną w celu prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. 
Wytyczne ESC są zgodne z wytycznymi WHO. Zalecane jest utrzymywa-
nie wysiłku o umiarkowanej intensywności na poziomie minimum 150 mi-
nut tygodniowo lub wysiłku tlenowego o dużej intensywności na poziomie 
minimum 75 minut na tydzień. ESC rekomenduje zwiększenie aktywności 
umiarkowanej do 300 minut/tydzień lub intensywnej do 150 minut/tydzień 
w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści zdrowotnych (m.in. kontroli profilu 
lipidowego) (Pellica i in. 2021, Visseren i in. 2021). 

Osoby prowadzące siedzący tryb życia powinny rozpoczynać uprawianie 
regularnej aktywności fizycznej od wysiłków o małej intensywności. Zwiększe-
nie częstotliwości i intensywności uprawianej aktywności fizycznej zmniejsza 

16 LDL – ang. Low-Density Lipoprotein.
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ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a także pomaga zre-
dukować nadwagę lub otyłość i utrzymać odpowiednią masę ciała oraz popra-
wić ogólną wydolność fizyczną organizmu (WHO 2021).

Aktywność fizyczna powinna być trwała (regularna), aby mogła przyno-
sić pozytywne skutki i realnie zapobiegać chorobom układu sercowo-naczy-
niowego. Ćwiczenia powinny być wykonywane od 4 do 5 razy w tygodniu  
(w zależności od natężenia i czasu ich trwania). Czas ćwiczeń wykonywanych 
na poziomie 60–75% VO₂max17 powinien wynosić od 30 do 45 minut (Żar-
ski i Gorący 2017).

Najbardziej korzystnym rodzajem aktywności jest wysiłek aerobowy,  
tj. pływanie, spacerowanie szybkim krokiem, nordic walking, spokojny jogging 
czy jazda na rowerze (Sattelmair i in. 2011; Moore i in. 2012; Lee i in. 2014). 
Obiecującymi efektami zdrowotnymi, w tym poprawą profilu lipidowego i ob-
niżeniem ciśnienia tętniczego, może skutkować również trening oporowy. Udo-
wodniono, iż najbardziej efektywne jest połączenie treningu oporowego (jako 
uzupełnienia) z wysiłkiem tlenowym (Schwingshackl i in. 2014). 

Normalizacja masy ciała w profilaktyce chorób 
układu sercowo-naczyniowego

Według ekspertów ESC optymalna wartość wskaźnika masy ciała wynosi 
20–25 kg/m². Zachęca się do normalizacji masy ciała z przyczyn zdrowot-
nych, bowiem wpływa ona korzystnie nie tylko na prewencję chorób sercowo- 
naczyniowych, ale chorób ogółem. Wykazano, że śmiertelność z każdej przy-
czyny jest niższa przy BMI w tym właśnie zakresie (Di Angelantonio i in. 
2016, Aune i in. 2016, Visseren i in. 2021).

Nie zaleca się obniżania wartości wskaźnika BMI poniżej 20 kg/m², na-
tomiast u osób z nadwagą lub otyłością rekomenduje się obniżenie masy ciała 
i dążenie do optymalnych wartości BMI (tj. 20–25 kg/m²). W leczeniu nad-
wagi i otyłości kluczowe są dieta i regularna aktywność fizyczna. Jeśli leczenie 
poprzez żywienie i wysiłek fizyczny jest nieskuteczne, a wskaźnik BMI oscy-
luje ≥40 kg/m² (lub ≥35 kg/m² u osób z czynnikami ryzyka), podejmuje się 
inne metody leczenia. Wykorzystywana jest w takiej sytuacji m.in. chirurgia 
bariatryczna (Jankowski 2017).

17 VO₂max – wartość maksymalna pułapu tlenowego.
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Podsumowanie

Podsumowując, modyfikacja stylu życia, w tym zwiększenie aktywności 
fizycznej i zmiana nawyków żywieniowych może stanowić efektywną strategię 
postępowania w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Głównym założeniem diety prewencyjnej jest optymalne spożycie po-
szczególnych grup kwasów tłuszczowych. Kluczowe jest w tym przypadku 
uwzględnienie rodzajów spożywanych tłuszczów. Należy także dążyć do nor-
malizacji masy ciała. Zaleca się, aby wskaźnik BMI mieścił się w granicach 
20–25 kg/m². 

Regularna, aerobowa lub mieszana (aerobowa i oporowa), aktywność 
fizyczna jest niezmiernie ważna w profilaktyce CVD. Odpowiada ona za za-
pobieganie występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, 
tj. otyłości, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu 2.  
Regularny wysiłek fizyczny przyczynia się również do kontroli masy ciała. 

Zmiana stylu życia (wprowadzenie odpowiednio zbilansowanej diety  
i regularnej aktywności ruchowej) skutkuje niższymi wskaźnikami śmiertelno-
ści z powodu chorób układu krążenia.
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Non-pharmacological treatment  
in the prevention of cardiovascular disease

Abstract: Heart and circulatory system diseases in highly developed countries 
are still the main cause of death. It is estimated that in Poland they are the 
cause of over 50% of deaths. Cardiovascular diseases (CVD) include: arterial 
hypertension, atherosclerosis, heart diseases (most often ischemic heart dis-
ease), cerebrovascular disease and peripheral vascular disease. The main risk 
factors for cardiovascular diseases are high blood pressure and high cholester-
ol. Other causes of CVD include diabetes, obesity, lack of physical activity,  
and smoking. The above-mentioned diseases are closely related to the lifestyle. 
The elements of the prevention of cardiovascular diseases are a proper diet 
and regular physical activity, which must go hand in hand. Aerobic or mixed 
activity is most preferred. In the diet, you should pay special attention to 
the type of fats you consume. The aim of this article is to present the topic 
of non-pharmacological treatment, i.e. nutrition and physical activity, in the 
prevention of cardiovascular diseases.

Keywords: cardiovascular diseases, prevention, nutrition, physical activity 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Analiza sytuacji na 
rynku pracy w Polsce 

w latach 2020–2022

Streszczenie: Rynek pracy i zjawiska z nim związane są przedmiotem wielu 
analiz i opracowań naukowych. Celem opracowania jest analiza zmian zacho-
dzących na rynku pracy w latach 2020–2022. Analizie podano skalę zjawi-
ska bezrobocia i jego zmiany, jakie wynikły z pojawienia się na terenie Polski  
w marcu 2020 roku koronawirusa (COVID-19). W rozdziale zdefiniowano 
pojęcie bezrobocia oraz rynku pracy oraz dokonano analizy skali bezrobocia  
w latach 2020–2022. Opracowanie wykonano na podstawie pełnych da-
nych statycznych. Wykorzystano aktualną literaturę przedmiotu oraz dane 
statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie ma charakter 
przeglądowy.

Słowa kluczowe: bezrobocie, COVID-19, praca, rynek pracy, stopa 

bezrobocia 

„Miliony ludzi będą miały szansę doświadczyć 
dni bez długich dojazdów lub dylematów 

związanych z przebywaniem w pracy, podczas choroby 
któregoś z członków rodziny. Może to być szansa 

na wielki reset w sposobie wykonywania pracy”.

Matt Mullenweg –
dyrektor naczelny WordPress
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Wstęp

Sytuacja na rynku w ostatnich dwóch latach była i nadal jest jednym  
z najważniejszych problemów wielu państw, w tym Polski. Pierwsza połowa 
2020 przyniósł wiele zmian na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale też na 
świecie. W rozdziale tym poddano analizie rynek pracy pod względem skali 
zmian stóp bezrobocia latach 2020–2022 (za lipiec 2022 roku nie ma jeszcze 
dostępnych danych statystycznych). Okres ten jest wystarczający do ukazania 
przemian i analizy porównawczej.

W ostatnich latach niepewność zatrudnienia stała się stałym elementem 
rynku pracy. W czerwcu 2022 roku w Polsce bez pracy pozostawało 818 
tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 4,9%. To oznacza spadek  
o 32,2 tys. osób bezrobotnych w porównaniu z majem 2022 r., było wów-
czas 850,2 tys. osób bezrobotnych, a stopa wyniosła 5,1%. Przy czym jeszcze  
w czerwcu 2021 roku liczb osób bez pracy wynosiła 993,4 tys. osób. Najwię-
cej zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce w analizowanym okresie było na-
tomiast w lutym 2021 roku (1099,5 tys. osób) (gov.pl 2021, stat.gov.pl 2022). 
Niniejsze dane ukazują niestabilność polskiego rynku pracy i jego wahania, 
szczególnie w czasach pandemii COVID-19. 

Autor konkluduje, że na przestrzeni lat 2020–2022 nastąpiło pogorsze-
nie sytuacji na rynkach pracy w Polsce, co spowodowane było coraz większą 
liczbą osób bezrobotnych i coraz mniejszą liczbą ofert pracy i form pomocy 
oferowanej osobom bezrobotnym. Związane było to z ograniczeniami związa-
nymi z pandemią COVID-19. Dopiero koniec roku 2021 przyniósł powrót 
do sytuacji sprzed pandemii na rynku pracy. Natomiast w czerwcu 2022 roku 
liczba bezrobotnych zarejestrowanych była najmniejsza od sierpnia 1990 roku.

Bezrobocie i rynek pracy

Istnieje wiele interpretacji definiujących rynek pracy oraz elementy z nim 
związane. Według encyklopedii PWN rynek pracy to ,,ogół form i procesów 
zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwa-
runkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; 
ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszel-
kie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia” (ency-
klopedia.pwn.pl 2022).

Elżbieta Kryńska i Eugeniusz Kwiatkowski rynek pracy definiują nastę-
pująco: jako „miejsce, w którym dokonuje się transakcji wymiany usług pracy 
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między pracownikami a pracodawcami oraz ustalają się rozmiary wspomnia-
nych transakcji i ich warunki, a zwłaszcza cena tych usług, tj. płaca” (Kryńska 
i Kwiatkowski 2013, s. 11).

Według Romana Milewskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego bezrobo-
cie to ,,zjawisko polegające na tym, że część osób w wieku produkcyjnym, 
zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach występujących w go-
spodarce, pozostaje bez pracy, pomimo podejmowanych poszukiwań pracy” 
(Milewski i Kwiatkowski 2005, s. 531).

W Polsce obecnie status osoby bezrobotnej definiuje ustawa z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2019, poz. 1482) i rozporządzania wykonawcze do tego aktu praw-
nego. Ustawa ta określa bezrobotnego jako osobę, która „bezpośrednio przed 
rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę 
niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową 
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym  
w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo je-
żeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wy-
jątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się 
w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie 
w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na 
studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamel-
dowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

− ukończyła 18 lat;
− nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna;
− nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pra-

cy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości 
przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po 
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadze-
nia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedeme-
rytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku 
macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
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− nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, 
przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysoko-
ści co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy;

− nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieru-
chomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospo-
darstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe;

− nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód  
z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości prze-
ciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  
z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako 
współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

− nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  
i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

 • nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności gospodarczej, 
określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej;

− nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawie-
nia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza 
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

− nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzy-
skanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pienięż-
nych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

− nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
− nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
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dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania;

− nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
− nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpie-

czenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
− nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów zasiłku dla opiekuna” (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. 2019, poz. 1482)).

Według Głównego Urzędu Statystycznego osobami bezrobotnymi są 
osoby ,,które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrud-
nione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejestrowane we właściwym 
dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie 
pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” (stat.gov.pl 
2022).

Populacje osób pozostających bezrobotnymi mierzy się za pomocą stopy 
bezrobocia, która ukazuje w procentach liczebność osób pozostających bez 
pracy do ogólnej liczebności siły roboczej. Natomiast siła robocza to liczba 
osób w wieku produkcyjnym z wyjątkiem osób niezdolnych do pracy oraz 
niechcących podjąć pracy (skarbiec.pl 2022).

W wielkim skrócie można powiedzieć, że bezrobotny to osoba niezatrud-
niona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca innej pracy 
zarobkowej, jednocześnie zdolna oraz gotowa do jej podjęcia.

Rynek pracy w Polsce w latach 2020–2022

Podstawowym źródłem informacji o skali bezrobocia w Polsce są dane 
statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analizie poddano 
stopę bezrobocia w Polsce w latach 2020–2020. Dokładne dane statystyczne 
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Stopa bezrobocia w latach 2020–2022 w Polsce
 

Rok, miesiąc Stopa bezrobocia

2020 styczeń 5,5%

2020 luty 5,5%

2020 marzec 5,4%

2020 kwiecień 5,8%

2020 maj 6%

2020 czerwiec 6,1%

2020 lipiec 6,1%

2020 sierpień 6,1%

2020 wrzesień 6,1%

2020 październik 6,1%

2020 listopad 6,1%

2020 grudzień 6,3%

2021 styczeń 6,5%

2021 luty 6,6%

2021 marzec 6,4%

2021 kwiecień 6,3%

2021 maj 6,1%

2021 czerwiec 6%

2021 lipiec 5,9%

2021 sierpień 5,8%

2021 wrzesień 5,6%

2021 październik 5,5%

2021 listopad 5,4%

2021 grudzień 5,4%

2022 styczeń 5,5%

2022 luty 5,5%

2022 marzec 5,4%

2022 kwiecień 5,2%

2022 maj 5,1%

2022 czerwiec 4,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2022.

Wskaźnikiem ukazującym rynek pracy jest stopa bezrobocia rejestrowa-
nego. W Polsce w latach 2020–2022 stopa bezrobocia w poszczególnych mie-
siącach cechowała się wahaniami. Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 



73

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 2020–2022

2020 sięgała 5,5%. Poziom ten utrzymywał się również w lutym 2020 r. Na-
tomiast marzec 2020 r. przyniósł spadek do 5,4%. Kwiecień 2020 przyniósł 
wzrost skali bezrobocia do 5,8% i rósł do lutego 2021 do 6,6%. Dopiero 
koniec marca 2021 roku przyniósł spadek do 6,4%. Tendencja spadkowa 
utrzymywała się do listopada 2021 roku, wówczas stopa bezrobocia wyniosła 
5,4% i utrzymała się na tym samym poziomie w grudniu tego samego roku. 
Styczeń 2022 roku przyniósł wzrost do 5,5% i poziom ten utrzymał się rów-
nież w lutym. Dopiero marzec przyniósł spadek o 0,1% i tendencja spadkowa 
się utrzymuje; w czerwcu 2022 roku stopa wyniosła zaledwie 4,9% i była 
najmniejsza w analizowanym okresie czasowym oraz od sierpnia 1990 roku 
(stat.gov.pl 2022).

 Przełomem na rynku pracy w Polsce był marzec 2020 roku, wówczas 
wprowadzono stan epidemii COVID-19. Wprowadzenie obostrzeń miało 
swoje odzwierciedlenie na rynku pracy, w tym również dla wielu przedsię-
biorstw. Przewidywano, że liczba osób bezrobotnych na koniec 2020 roku 
może wzrosnąć nawet do 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia może wynieść 
nawet do 9–10% (pb.pl 2022). Jedynie podjęte działania rządu ograniczyły 
skalę tego zjawiska.

Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2020–2022 kształtowała się na zróż-
nicowanym poziomie. Wartości stopy bezrobocia w danym okresie czasowym 
zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1. Stopa bezrobocia w latach 2020–2022 według stanu na koniec miesiąca  
w Polsce (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2022.
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Na analizowanej przestrzeni 2,5 roku najwyższa stopa bezrobocia była 
notowana w lutym 2021 roku i wyniosła 6,6%. Natomiast najmniejszą stopę 
bezrobocia odnotowano w czerwcu 2022 roku, wyniosła wówczas zaledwie 
4,9%. Zaobserwować można zależność, że stopa bezrobocia w Polsce ma ten-
dencje do wahań. Istnieje również zależność, że stopa bezrobocia jest zależna 
od pory roku. Zjawisko bezrobocia zwiększa się szczególnie w okresie jesien-
no-zimowym, wynikać to może z braku prac sezonowych, np. w budownic-
twie, ogrodnictwie i sadownictwie.

Nieodłącznym elementem rynku pracy są osoby bezrobotne. W tabeli 
2 przedstawiona została liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w latach 
2020–2022, wyrażona w tysiącach osób.

Tabela 2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2020–2022 (w tysiącach)

Rok, miesiąc Liczba bezrobotnych zarejestrowanych  
(w tysiącach osób)

2020 styczeń 922,2

2020 luty 919,9

2020 marzec 909,4

2020 kwiecień 965,8

2020 maj 1011,7

2020 czerwiec 1026,5

2020 lipiec 1029,5

2020 sierpień 1028,0

2020 wrzesień 1023,7

2020 październik 1018,4

2020 listopad 1025,7

2020 grudzień 1046,4

2021 styczeń 1090,4

2021 luty 1099,5

2021 marzec 1078,4

2021 kwiecień 1053,8

2021 maj 1026,7

2021 czerwiec 993,4

2021 lipiec 974,9

2021 sierpień 960,8

2021 wrzesień 934,7

2021 październik 910,9

2021 listopad 898,8
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2021 grudzień 895,2

2022 styczeń 927,1

2022 luty 921,8

2022 marzec 902,1

2022 kwiecień 878,0

2022 maj 850,2

2022 czerwiec 818,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2022.

Na podstawie tabeli 2 zauważalny jest wzrost stopy bezrobocia w Polsce, 
szczególnie po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19. W styczniu 2020 roku 
na terenie Polski było zarejestrowanych 922,2 tys. osób bezrobotnych. Ko-
lejne dwa miesiące przyniosły również spadek osób pozostających bez pracy 
i ich liczebność na koniec marca 2020 wyniosła 909,4 tys. osób. Niestety 
wprowadzone obostrzenia i zamknięcie wielu gałęzi gospodarki odbiło się du-
żym echem na rynku pracy, co pokazała skala osób pozostających bez pracy  
w kwietniu – 965,8 tys. osób, wzrost o 56,4 tys. osób względem poprzednie-
go miesiąca. Kolejne miesiące również powodowały wzrost liczy osób pozo-
stających bez pracy i na koniec lipca było ich 1029,5 tys. Następne miesią-
ce przyniosły spadek i w październiku 2020 liczba ta spadła do 1018,4 tys. 
osób. Kolejne miesiące spowodowały wzrost osób pozostających bez pracy 
i w lutym 2021 roku ich wielkość wynosiła 1099,5 tys. osób. Marzec 2021 
roku przyniósł spadek osób bezrobotnych do 1078,4 tys. osób. Tendencja ta 
utrzymała się do grudnia 2021, wówczas liczba osób pozostających bez pracy 
wynosiła 895,2 tys. Styczeń 2022 roku przyniósł wzrost osób bezrobotnych  
do 927,1 tys. osób. Luty 2022 roku przyniósł spadek osób pozostających bez 
pracy do 921,8 tys. i od tego miesiąca liczba osób pozbawionych pracy malała. 
Dlatego też na koniec czerwca 2022 tylko 818,0 tys. osób pozostawało bez 
pracy i jest to najlepsza nota w analizowanym okresie oraz w okresie od sierp-
nia 1990 roku, gdzie było wówczas 820,3 tys. osób pozostających bez pracy.

Zakończenie

W ostatnich dwóch latach rynek pracy w Polsce przeżywał kryzys, 
szczególnie po ogłoszeniu pandemii koronawirusa COVID-19. Zauważal-
ne były skutki wprowadzenia lockdownów i zastoju w różnych branżach,  
jak np. w gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej, odzieżowej i transporcie 
oraz gałęziach pokrewnych.
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Skutki pandemii koronawirusa na rynku pracy nie były zauważal-
ne natychmiastowo, lecz dopiero po kilku miesiącach. Związane było 
to z tym, że wielu pracowników miało umowę o pracę na czas określo-
ny, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące (jeżeli pracownik był 
zatrudniony co najmniej 3 lata). Rozmiar planowanych zwolnień w dużym 
stopniu zminimalizowały działania w ramach tarczy antykryzysowej. Nie ma 
najmniejszych wątpliwości co do tego, że koronawirus wpłynął na sytuację na 
rynku pracy w latach 2020–2022. 

Obecna sytuacja osób młodych na rynku pracy niewątpliwie mogła się 
pogorszyć. Zwiększająca się liczba osób bezrobotnych mogła jeszcze bardziej 
ograniczyć młodym ludziom wejście na rynek pracy. 

Analizowany horyzont czasowy, czyli lata 2020–2022 można podzie-
lić na dwa okresy, tj. wzrostu stopy bezrobocia w okresie złej koniunktury 
gospodarczej (kwiecień 2020 – luty 2021), co determinowane było głównie 
spadkiem popytu na pracę przy jednoczesnym wzroście podaży pracy, które 
wynikały między innymi z wprowadzonych lockdownów. Drugim okresem 
był spadek stopy bezrobocia (marzec 2021 – czerwiec 2022 z wyłączeniem 
styczeń–luty 2022), co z kolei pośrednio było efektem otwierania się gospo-
darki i wracania do czasów przedpandemicznych.

Bibliografia

Encyklopedia PWN
2022 Rynek pracy, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy; 

3970479.html (dostęp: 1.08.2021).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
2022  Bezrobocie w Polsce najniższe od dekad, https://www.gov.pl/web/ro 

dzina/bezrobocie-w-polsce-najnizsze-od-dekad (dostęp: 01.08.2022).

Główny Urząd Statystyczny
2022 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990-2022. Stan  

w końcu czerwca 2022 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ 
rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zareje 
strowanych-w-latach-1990-2022,6,1.html (dostęp: 2.08.2022).

2022 Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Bezrobotni zarejestrowani, 
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowa 
ne-w-statystyce-publicznej/2958,pojecie.html (dostęp: 2.08.2022).



77

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 2020–2022

Kryńska E., Kwiatkowski E.
2013 Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź.

Milewski R., Kwiatkowski E.
2005 Podstawy ekonomii, Warszawa.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. 2019, poz. 1482).

Skarbiec.pl
2022 Słownik inwestycyjny, Stopa bezrobocia, https://www.skarbiec.pl/

slownik/stopa-bezrobocia/ (dostęp: 02.08.2022).

Puls Biznesu
2020 Emilewicz: liczba bezrobotnych może wzrosnąć do 1,5 mln, a stopa 

bezrobocia do 10 proc, https://www.pb.pl/emilewicz-liczba-bez 
robotnych-moze-wzrosnac-do-15-mln-a-stopa-bezrobocia-do-

-10-proc-989250 (dostęp: 02.08.2022).

Analysis of the situation  
on the labor market in Poland in 2020–2022

Abstract: Labor market and the related issue are the goal of many analysis 
and scientific studies. The analysis shows the scale of the unemployment phe-
nomenon and its changes resulting from the appearance of the coronavirus 
(COVID-19) in Poland in March 2020. The chapter defines the concept of 
unemployment and the labor market, as well analysis the scale of unemploy-
ment in 2020–2022. The study was made on the basis of complete static data. 
The current literature was used on the subject and statistical data from the 
Central Statistical Office were used. The study is of an overview character.

Keywords: unemployment, COVID-19, work, labor market, unemployment 
rate
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Komunikacja pojęcia 
dobra z przepisami prawa 

powszechnego

Streszczenie: Jest rzeczą właściwie oczywistą, iż pewne wartości niosą za sobą 
konkretny i sprecyzowany przekaz, można by rzec komunikują się z otaczają-
cym je światem, pozwalając na odniesienie ich w konkretnych sytuacjach do 
takich właśnie wskazanych wartości. Pojęcie dobra pojmowane w europejskim 
kręgu kulturowym opiera się na wartościach filozoficznych Europy, w tym 
wartościach chrześcijańskich. Praca skupia się na omówieniu pojęcia dobra 
i wartości nim wytyczanych, wypracowanych w doktrynie prawa i prawa ka-
nonicznego. Należy podkreślić, iż przyjęto wartościującą klasyfikację „dobra”, 
właściwą dla subiektywizmu aksjologicznego. Nie wyklucza to jednak możli-
wości ujęcia tego samego „dobra” w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami 
filozofii klasycznej, jednak klasyczne ujęcie dobra jest i było już przedmiotem 
wielu bardzo istotnych opracowań. Praca podejmuje próbę klasyfikacji dok-
trynalnej oraz omówienie istoty pojęcia dobra jako wartości aksjologicznej dla 
polskiego porządku prawnego, jako wartości mającej wpływ na kształtowanie 
i stosowanie prawa. W pierwszej część pracy zaprezentowano doktrynalny po-
dział dobra na względne i bezwzględne, ogólne i szczególne, grupowe i rodza-
jowe, główne i uboczne, materialne, niematerialne, indywidualne i zbiorowe, 
osobiste, publiczne i prywatne. W drugiej części pracy omówiono szczegółowo 
pojęcie dobra wspólnego jako wartości istotnej dla narodu i społeczeństwa. 
Część druga została zatytułowana Dobro wspólne jako dobro uniwersalne i za-
warto w niej genezę pojęcia dobra prawnego, historię zagadnienia dobra wspól-
nego w prawie polskim oraz kwestie dobra wspólnego w prawie publicznym. 
Podziały te są pewną abstrakcją przyjętą przez doktrynę, za pomocą której 
można stwierdzić czy dana wartość może być materializowana lub indywidu-
alizowana poprzez odpowiednią jej sklasyfikowanie. Celem pracy jest analiza 
klasyfikacji dobra prawnego w poszczególnych gałęziach prawa, a także odna-
lezienie wspólnego mianownika, jakim jest ta subiektywnie odbierana wartość 
w całym systemie prawa. Jest to ważne ze względu na fakt wyodrębniania róż-
nych klasyfikacji dobra w poszczególnych gałęziach prawa, buduje pewne róż-
nice w ujęciu wartości samego dobra, a powinno być ono wspólne dla wszyst-
kich gałęzi w systemie prawa (dobra osobiste i ich naruszenie mogą wstępować 
także w prawie administracyjnym, nie tylko w prawie cywilnym czy karnym).

Słowa kluczowe: dobro, dobro w ujęciu Kościoła katolickiego, aksjologia pra-
wa, wartości w prawie, doktryna prawa
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Pojęcie dobra i jego podział  
doktrynalno-systemowy w prawie

Wartości, ich oddziaływanie i komunikacja na rzeczywistość mają duże 
znaczenie. Budują fundamenty zarówno całego państwa, jak i społeczeństwa 
oraz rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Państwo demokratyczne 
musi kierować się obiektywnymi wartościami wyrażanymi przez ogół spo-
łeczeństwa. W modelu państwa świeckiego zazwyczaj panuje porządek sta-
nowiący o równouprawnieniu wszystkich Kościołów (wyznań) w granicach 
danego państwa, zaś państwo samo w sobie powinno utrzymywać porządek 
społeczny, gwarantować wolność i niezależność (Romanko 2018b, s. 128). 
Jest to wynik dobra, jakim jest równość i poszanowanie innych. Skupiając 
się jednak na wiarze katolickiej i prawach przyznanych wiernym w Kościele 
katolickim, należy podkreślić, że także przysługuje im dochodzenie i obrona 
przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym 
według przepisów prawa (Romanko 2018a, s. 368). Jest to ważne z puntu wi-
dzenia ochrony ich dóbr w strukturze Kościoła katolickiego. Tak samo władza 
kościelna, ustanawiając zasady czy też sprawując zarząd, musi starać się, aby 
realizować najważniejszy cel, jakim jest dobro indywidualne wiernego, ale tak-
że dbać o dobro publiczne i wspólne. Każda władza powinna być sprawowana 
dla dobra innych (Wroceński 2018, s. 227). Wszak prawa wiernych Kościoła 
katolickiego oparte są na wartościach dobra (Krukowski 1996, s. 227–228). 
Ponadto należy zauważyć, że Kościół katolicki nieustannie naucza, że obrona 
godności osoby ludzkiej i praw człowieka powinna mieć fundament w trwa-
łych wartościach ludzkich, istniejących obiektywnie niezależnie od zmien-
nych opinii subiektywnych (Krukowski 2010, s. 401). Ponadto, jak podkreśla 
Wroceński (2010, s. 21), bezkompromisowe dążenie do odkrywania prawdy 
oraz wdrażanie zasad prawa, dobra i słuszności w społeczności Kościoła i pań-
stwa polskiego jest wartością najważniejszą. Należy także poszukiwać wartości 
leżących u podstaw prawa i moralności, które Kościół wypracował zwłaszcza 
w odniesieniu do współczesnej kultury (Krukowski 2010, s. 400). Jak zauwa-
ża Sitarz (2016, s. 73), za Janem Pawłem II, w dzisiejszych czasach, bardziej 
niż kiedykolwiek, potrzeba ludzi uczciwych i tylko ludzie dobrze ukształtowa-
ni, z głęboko zakorzenionymi normami i wartościami mogą odpowiedzialnie 
pełnić powierzone im funkcje i właściwie kierować losami ojczyzny. Jednak  
w ujęciu historycznym nie zawsze w stanowieniu prawa kierowano się po-
jęciem i wartością dobra, gdyż wartościami nadrzędnymi, np. w okresie  
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powojennym do roku 1989, było m.in. dobro partii i państwa socjalistyczne-
go (Sitarz 2020, s. 377).

Pojęcie dobra w ujęciu klasycznym należy wiązać z filozofią, począwszy 
od myślicieli starożytności poprzez wieki średnie. Ujęcie klasyczne charak-
teryzowało się silnymi związkami z etyką jako normatywną wiedzą o dobru  
w ludzkim postępowaniu. Podejście aksjologiczne daje możliwość oceny słusz-
ności konkretnego zdarzenia oraz ewentualnie jego klasyfikacji. Preambuła 
Konstytucji RP1 eksponuje uniwersalne wartości uznawane przez państwa de-
mokratyczne takie jak prawda, sprawiedliwość, dobro czy piękno. Konstytu-
cja podkreśla także potrzebę udzielania ochrony takim dobrom jak: wolność, 
równość wobec prawa, niezbywalna i przyrodzona godność człowieka. Dobro 
jest pojęciem wywodzącym się z filozofii. Posiada ono podłoże czysto aksjolo-
giczne, to co dla jednych jest dobrem, czymś wartościowym, dla innych może 
nie być wartością równie doniosłą. Dobro indywidualne jest odbierane zawsze 
bardzo subiektywnie, inaczej niż dobro wspólne czy dobro grupowe, które to 
musi wziąć pod uwagę uśrednione, optymalne czynniki, tak aby jego wartość 
była jak najbardziej satysfakcjonująca dla jak najliczniejszej grupy podmiotów 
z tego dobra korzystających.

Jak podkreśla Garlicki (2010, s. 91), państwo polskie stanowiące dobro 
wspólne wszystkich obywateli (narodu w znaczeniu politycznym) może i po-
winno w myśl Konstytucji realizować niektóre zadania na rzecz jego esencjal-
nej części, tj. Polaków (narodu polskiego w znaczeniu etnicznym), o ile te za-
dania nie stoją w drastycznej sprzeczności z jego podstawową charakterystyką 

„państwa obywatelskiego”.

Dobro względne i bezwzględne

W nauce prawa karnego można wyróżnić dobra o względnej oraz bez-
względnej wartości dla społeczeństwa. Dobra względne podlegają ochronie 
jedynie na wniosek dysponenta dobra, natomiast dobra bezwzględne podlega-
ją ochronie niezależnie od jego woli. Dobra o bezwzględnej wartości dla spo-
łeczeństwa zwane są także dobrami obiektywnymi czy dobrami o obiektywnej 
wartości społecznej.

Zgodnie z poglądem Buchały i Zolla wszystkie przypadki, w któ-
rych ochronie podlega tylko dobro o względnej wartości społecznej, pod-
legają ochronie za zgodą dzierżyciela dobra. Zgoda na jego zagrożenie lub 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
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zniszczenie powoduje, że przestaje ono mieć wartość społeczną i nie podlega 
ochronie. Dobro o bezwzględnej wartości dla społeczeństwa, zwane również 

„dobrem obiektywnym lub o obiektywnej wartości społecznej”, charakteryzuje 
się tym, że jego ochrona jest niezależna od decyzji jego posiadacza. Wartość 
tego dobra nie ma charakteru dyspozycyjnego. Przykładem takiego dobra jest 
życie, nie może być w ono związku z tym dobrem względnym (Tarapata 2016,  
s. 1). Innym właściwym przykładem jest dobro rodziny, które jest dobrem  
bezwzględnym, ponieważ rodzina jest bytem naturalnym (Ryś 2003, s. 29–48).

Dobra ogólne i szczególne

Innym sposobem klasyfikowania dóbr jest ich podział na dobra ogólne 
i dobra szczególne. Dobra ogólne są właściwe każdemu przestępstwu, z ra-
cji jego przynależności do zbioru przestępstw. Są one charakterystyczne dla 
godzenia w stosunki odpowiadające interesom społecznym. Jednak z punk-
tu widzenia prawa karnego sama możliwość wyodrębnienia ogólnego dobra 
chronionego prawem jest obecnie kwestionowana:

W Polsce Ludowej wyróżniano w doktrynie prawa karnego tzw. ogól-
ny przedmiot ochrony, przez który nawiązując do klasowego charak-
teru prawa karnego rozumiano całokształt stosunków społecznych,  
w utrzymaniu których zainteresowana była klasa panująca. Jednak-
że wyróżnienie ogólnego dobra chronionego nie wydaje się ani moż-
liwe, ani celowe, ponieważ trudno jest wskazać ogólną wartość, która 
byłaby chroniona przez wszystkie przepisy prawa karnego (Grześko-
wiak 2007, s. 78).

Ochrona dóbr ogólnych stanowi generalny przedmiot ochrony przepi-
sów prawa karnego (Gubiński 1996, s. 49). Natomiast dobra szczególne to 
zamknięty katalog dóbr, które są penalizowane konkretnie w ustawie, z nazwy. 
Przykładem dobra ogólnego może być dobro prawne w postaci porządku pu-
blicznego. Jest to konieczność przestrzegania porządku prawnego.

Dobro grupowe

Innym pojęciem, korespondującym w pewnym zakresie z dobrem wspól-
nym, jest dobro grupowe. Jest to przedmiot ochrony, który jest wspólny dla 
pewnej grupy przepisów. Inaczej rzecz ujmując, jest to indywidualne dobro 
mieszczące się w ramach grupowego przedmiotu ochrony (Śliwowski 1979, 
s. 70). Podział ten wydaje się być logicznie uzasadniony, jeśli będzie odnosił 
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się nie do konkretnych przepisów, ale do pewnych grup norm posiadających 
wspólne cechy (Tarapata 2016, s. 1).

Dobro rodzajowe

W doktrynie prawa karnego wyróżnia się także tzw. dobro rodzajowe, 
rodzajowy przedmiot ochrony. Stanowi on łącze pomiędzy dobrem chronio-
nym ogólnym a dobrem chronionym szczególnym. Dobro rodzajowe jest bar-
dziej konkretne i szczegółowe od dobra ogólnego. Jest także bardziej ogólne 
od dobra bezpośredniego. Może być stopniowane co do jego konkretyzacji, 
przesuwając poziom jego szczegółowości od dobra ogólnego do dobra bez-
pośredniego. Rodzajowym przedmiotem ochrony może być dobro prawne 
jednostki. Będzie ono wspólne dla szerokiej gamy przepisów. Można wyróżnić 
takie rodzajowe przedmioty ochrony jak życie, wolność, nietykalność osobistą, 
dobre imię, dobra osobiste itp. Jednak jednorodzajowość na gruncie kodeksu 
karnego skarbowego jest rozumiana trochę inaczej. Zgodnie z art. 53 § 12 
przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju to te, które są określone w tym 
samym rozdziale kodeksu (Kodeks Karny Skarbowy). Na przykład przestęp-
stwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej użycia są klasyfikowane 
jako przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (Łabuda i in. 2012, s. 507).

Dobro główne i uboczne

Ponadto w doktrynie można odnaleźć także podział dóbr na dobra głów-
ne oraz dobra uboczne (pośrednie, dodatkowe) (Bojarski 2008, s. 107). Do-
konując tego podziału, należy uwzględnić, co w typie czynu zabronionego 
stanowi dobro główne, a co można uznać za uboczne dobro prawne (które 
zostało naruszone dodatkowo, a też ma być chronione). Należy rozstrzygnąć 
to abstrakcyjnie, według rozdziału kodeksu, w którym dany przepis się znaj-
duje. W konkretnej sytuacji rzecz może się przedstawiać odmiennie, dobro 
główne może ponieść mniejszy uszczerbek niż uboczne. Podział ten, który jest 
szeroko komentowany w literaturze, został poddany krytyce przez Marka oraz 
Świdę (2011, s. 111). Drugi ze wskazanych autorów podkreślił, iż „niekiedy  
w doktrynie te bezpośrednie przedmioty ochrony, które są uwzględniane przez 
ustawodawcę przy grupowaniu przestępstw według przedmiotów ochrony, są 
nazwane »bezpośrednimi«, »głównymi« w przeciwstawieniu do »pośrednich«, 
»ubocznych« czy »dodatkowych«, niewziętych pod uwagę przy klasyfikacji. 
Wydaje się, że taka nomenklatura jest myląca, gdyż może sugerować, że ten 
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»pośredni«, »dodatkowy«, »uboczny« przedmiot ochrony jest mniejszej wagi 
niż ten, który jest nazywany »głównym« czy »bezpośrednim«”. Należy także 
znaczyć, że Marek (2011, s. 111) przedstawił podział dóbr prawnie chronio-
nych na dobra bliższe i dobra dalsze. Warto podkreślić, iż dobra dalsze czy 
dodatkowe nie są mniej ważne z punktu widzenia przepisów prawa i podle-
gają takiej samej ochronie, jedyną różnicą jest rola, jaką dane dobro odgrywa  
w klasyfikacji rodzajowej przestępstw.

Dobra materialne, niematerialne,  
indywidualne i zbiorowe

Zarówno w prawie cywilnym, administracyjnym, jak i karnym wyróżnia 
się dobra materialne (fizyczne) i dobra niematerialne. Podział ten ma jednak 
sens przy przyjęciu pewnego założenia. Można mówić o pewnych wartościach, 
które mogą przybierać postać materialną lub niematerialną (Tarapata 2016,  
s. 1). Do przykładów postaci materialnej można zaliczyć życie lub zdrowie, do 
przykładów dóbr niematerialnych pokój czy porządek publiczny.

Innym istotnym rozróżnieniem jest podział na dobra indywidualne  
i dobra ogólne (generalne lub zbiorowe). Dobro indywidualne może być przy-
pisane do konkretnego podmiotu, jest to np. dobro osobiste, życie, zdrowie. 

Podziały te są pewną abstrakcją przyjętą przez doktrynę, za pomocą któ-
rej można stwierdzić, czy dana wartość może być materializowana lub indywi-
dualizowana poprzez odpowiednie jej sklasyfikowanie.

Dobra osobiste

Przepisy prawa zarówno karnego, jak i cywilnego (a także innych gałęzi) 
zapewniają ochronę dobrom osobistym, zgodnie z art. 12 kodeksu karnego 
(k.k.). W judykaturze pojawiają się poglądy, że na gruncie art. 12 k.k. chodzi 
nie tyle o dobra osobiste (jak w kodeksie cywilnym – k.c.), ile o dobra ściśle 
osobiste, takie jak życie, zdrowie, wolność, cześć, nietykalność osobista (Wy-
roki II AKa 510/02, II AKa 75/04, II AKa 111/04)2. Jednak zgodnie z poglą-
dami doktryny należy przyjąć, że przepis ten odnosi się szeroko do każdego 
dobra osobistego (Żółtek i in. 2017, s. 503). Zgodnie z opinią Dmowskiego 
(2009, s. 106) za dobra osobiste w prawie cywilnym należy uznać wartości 
niematerialne, łączące się ściśle z jednostką ludzką. Z kolei art. 23 k.c. określa 

2 Wyrok SA w Warszawie z 29.01.2003 r., II AKa 510/02, LEX nr 80599; Wyrok SA w Lu-
blinie z19.04.2004 r.; Wyrok SA w Krakowie z 9.06.2004 r., II AKa 111/04, LEX nr 138073.
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otwarty katalog wartości, wyszczególniając jedynie przykłady dóbr mogących 
podlegać ochronie.

Dobro publiczne i prywatne

Ponadto doniosłym podziałem na gruncie prawa jest podział na dobra 
publiczne i dobra prywatne. W tej kwestii ważnym przepisałem jest art. 231 
§ 1 k.k., który to stanowi, że „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę intere-
su publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3” (k.k.). W tym wypadku katalog podmiotów ochrony będzie co do zasady 
tożsamy z podziałem na dobra indywidualne i dobra ogólne (Tarapata 2016, 
s. 1). Podział dóbr na dobra publiczne i prywatne jest także istotny z punktu 
widzenia prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, finansowego 
itp. Pomaga on określić sam obszar działania objętego prawem publicznym. 
Jednak na kanwie prawa publicznego ważna jest zarówno ochrona interesu 
wspólnego, jak i interesu indywidualnego. Jak podkreśla Wyrzykowski (1986, 
s. 11), zmienność terminu „interes publiczny (społeczny)” uzależniony jest 
od epoki, gałęzi prawa oraz konkretnej regulacji ustawowej prawa admini-
stracyjnego (Wyrzykowski 1986, s. 11). W języku prawnym i prawniczym  
w XX-leciu międzywojennym przeważało pojęcie interesu publicznego, od-
noszone głównie do społeczeństwa i władzy oraz do ich wzajemnej relacji. 
Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku (II K 285/33, OSN(K) 1933/8/157) 

„interesem jest bądź istniejące, bądź przyszłe dobro materialne lub osobiste, 
lub dobro idealne, związane z organizacją życia zbiorowego i prawidłowością 
jej funkcjonowania. Publicznym natomiast jest interes zbiorowy organizacji 
społecznej, państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego”.

Dobro wspólne jako dobro uniwersalne

Zgodnie z art. 1 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”. Sama kolejność przytaczanego przepisu, do-
bro wspólne w porównaniu z frazą wspólne dobro, stanowi określoną wartość 
niematerialną, która świadczy o wadze i wymowie tego dobra. Dobro wspólne 
jest wartością, która była analizowana już w starożytności – począwszy od 
Arystotelesa, poprzez analizy dokonywane przez św. Tomasza z Akwinu, do 
czasów nowożytnych i współczesnych, jako istotny element społecznej nauki 
Kościoła katolickiego, w tym rozważań papieża Jana Pawła II i jego następców. 
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W kulturze europejskiej pojawiły się dwie doniosłe koncepcje dobra,  
z których później wywiedziono ideę dobra wspólnego: emanacyjna (platoń-
sko-plotyńska) oraz finalistyczna (arystotelesowska). Odpowiednio do tych 
koncepcji dobra ukształtowały się dwa modele społeczne: tzw. mechaniczny, 
gdzie społeczeństwo uważane jest za bezładne skupisko ludzi, hordę. Drugi, or-
ganiczny – gdzie społeczeństwo postrzegane jest jako zbiór osób powiązanych 
wzajemnymi relacjami. Koncepcja dobra oraz koncepcja społeczności wiążą 
się nierozerwalnie z pojęciem dobra wspólnego jako dobra wszystkich człon-
ków społeczności. Ponadto, zgodnie z platońską koncepcja dobra, istnieje tzw. 
dobro emanacyjne, zgodnie z którym do natury dobra należy jego udzielanie 
się na zewnątrz, jego wylewność (Krąpiec 2000, s. 1–2). Dobro może być też 
postrzegane jako motyw działania, zgodnie z poglądem Arystotelesa. „Wszelka 
sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak i po-
stanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra” (Arystoteles 1956, s. 1).

Natomiast tomistyczne ujęcie dobra wspólnego jest podstawą jego dwu-
dziestowiecznej koncepcji, która została implementowana do nauk praw-
nych. Święty Tomasz z Akwinu wyróżniał dwie koncepcje dobra wspólnego  
(bonum commune). Pierwszą było dobro wspólne utożsamiane z dobrem całe-
go wszechświata oraz jego ład (bonum totius uniwersi). To na jego podstawie 
każdy człowiek i cała ludzkość uczestniczy w Bożym dziele, które jest najwyż-
szym dobrem.

Druga koncepcja określa dobro wspólne jako dobro społeczności ludz-
kich (dobro wspólne w znaczeniu właściwym i ścisłym). Jest ono elementem 
składowym każdej społeczności. Najdoskonalszą oraz naturalną formą orga-
nizacji społeczeństwa jest państwo, które wywodzi się ze społecznej natury 
człowieka. Natomiast celem państwa i prawa w nim obowiązującego jest za-
pewnienie dobra powszechnego (wspólnego). Działanie każdego człowieka 
ma charakter rozumny, dlatego musi być ono skierowane na osiągnięcie dobra 
całej społeczności. Święty Tomasz z Akwinu określa dobro wspólne jako cel 
stanowiący motyw działania każdego człowieka. Podstawą działania na rzecz 
dobra wspólnego jest zrozumienie i świadome uznanie go jako działania na 
rzecz swojego dobra. Wolna natura jednostki wymaga samodzielnego zauwa-
żania wartości i charakteru dobra wspólnego, rolą społeczeństwa jest kształ-
towanie człowieka, aby przyjął on działanie na rzecz dobra wspólnego jako 
coś dobrego także dla niego samego (Zamelski 2012, s. 180–205). Wspo-
minanym już dobrem wspólnym jest dobro rodziny; jest ono także dobrem 
uniwersalnym, a instytucja rodziny jest chroniona przez Konstytucję RP (zob. 
Ryś 2000, s. 7; Grochowska 2014, s. 58). Ponadto, jak podkreśla Kwas (2011,  
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s. 70), małżonkowie ze względu na dobro przyszłego pokolenia muszą utrwa-
lać i pogłębiać swoją wzajemną miłość. 

Geneza pojęcia dobra wspólnego

Należy zauważyć, iż dobro wspólne posiada pozaprawną genezę, zaczerp-
niętą z filozofii i etyki. Definiując państwo, św. Augustyn uwzględniał kon-
kretne zagadnienia, stanowiące najważniejsze elementy struktury społecznej. 
Podkreślał kwestię wagi niezmienności obowiązujących zasad, kładł także na-
cisk na ideę dobra wspólnego, sprawiedliwości i uczciwości władzy. Dobrze 
funkcjonujące państwo widział jako takie, w którym przestrzega się zasady 
dobra wspólnego, co oznacza uznanie przez wszystkich obywateli posiadania 
wspólnego interesu, który byłby ważniejszy od osobistych korzyści. Taka po-
stawa zdaniem św. Augustyna wymaga poświęcenia pewnych dóbr osobistych 
w celu ratowania lub powiększenia dobra wspólnego, co może przyczynić się 
do wymiernych korzyści dla całej społeczności. Tam, gdzie dobro wspólne nie 
jest przestrzegane, państwo słabnie, nie chroni dostatecznie swoich obywateli 
i ich dóbr osobistych, co może spowodować rozpad całego państwa. Innym 
ważnym czynnikiem, postrzeganym przez św. Augustyna, sprzyjającym roz-
wojowi państwa i poczuciu bezpieczeństwa wśród obywateli, jest przestrzega-
nie zasady sprawiedliwości społecznej (Sienkiewicz 2015, s. 209–210).

Istota dobra wspólnego stała się częścią prospołecznie ukierunkowanych 
doktryn polityczno-prawnych; znajdując się w przepisach prawa pozytywnego, 
zyskała status zasady prawnej. Zgodnie z poglądem Granata, rzadko korzysta 
się z klauzuli art. 1 Konstytucji w ocenie badanych aktów normatywnych. 
Ponadto trudno dać odpowiedź, co jest istotą i treścią dobra wspólnego. „Jest 
ono wartością pierwotną, a nie którą konfrontujemy z innymi wartościami 
[…]. W takim posługiwaniu się dobrem wspólnym nie ma chyba stałego me-
chanizmu […], trybunał […] odsłania zarazem, na czym polega dobro wspól-
ne w sytuacji konkretnej kolizji zasad i wartości” (Arndt i in. 2014, s. 209). 

Franciszek Longchamps de Berier, analizując poczynania rzymskiego 
pretora, doszedł do wniosków w kwestiach interpretowania dobra wspólnego, 
że „z subiektywnej perspektywy obywateli, danego momentu dziejów, rożny 
bywa ogół warunków, jakie pozwalają na integralny rozwój jednostek, jak i ca-
łej społeczności. W tym sensie dobro wspólne podlega historycznej relatywi-
zacji, co nie podważa sensowności samej kategorii dobra wspólnego ani prób 
wskazywania, kto i w jaki sposób przyczynia się do jego realizacji”. Zgodnie 
z art. 126, art. 154–155 oraz art. 173–174 Konstytucji RP z 1997 r. organy 
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państwa powinny działać na rzecz ochrony i tworzenia dobra wspólnego, do-
bra które posiada wielką niematerialną wartość dla całego narodu (Arndt i in. 
2014, s. 209). 

Historia zagadnienia dobra wspólnego w prawie 
polskim

Zagadnienie dobra wspólnego rozważane i procedowane było w pracach 
nad projektem Konstytucji RP, w Zgromadzeniu Narodowym w latach 1995–
1997. Druga forma, wspólne dobro, jest bliższa raczej Konstytucji obowiązu-
jącej w Polsce od 1935 r., w której to zawarto w art. 10 przepis stanowiący, 
iż „państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli”. Zgodnie  
z Konstytucją z 1935 roku wspólnym dobrem było państwo, w zależności od 
interpretacji, rozumiane jako aparat władzy publicznej lub wspólnota obywa-
telska. Wtedy to obowiązki obywateli wobec państwa wysuwały się na pierw-
szy plan, a ich prawa i wolności pełniły rolę drugoplanową. Ponadto art. 7 ust. 
1 Konstytucji z 1935 r. stanowił, że „wartością wysiłku i zasług obywatela na 
rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania 
na sprawy publiczne”, co traktowało dobro wspólne nie jako dobro niema-
terialne przysługujące obywatelom, lecz jako przywilej i obowiązek do pracy 
na rzecz wspólnoty. Zgodnie z opinią Piechowiaka (2012, s. 217–220) do-
bro wspólne w obecnej Konstytucji jest pojmowane jako „suma społecznych 
warunków integralnego rozwoju wszystkich członków, wspólnoty politycznej,  
a przyrodzona i niezbywalna godność jest z punktu widzenia prawa pierwszą 
współokreślającą warunki rozwoju jednostek; warunki te dookreślane są wol-
nościami i prawami człowieka i obywatela, których źródłem jest godność”. 
Przychylając się do klasycznej formuły dobra wspólnego, niekoniecznie należy 
odrzucać „nieklasyczną formułę”, w której dobrem wspólnym obywateli jest 
państwo. Ponadto Konstytucja z 1997 r. wprowadza zasadę, iż państwo pol-
skie nie może być państwem jednego tylko narodu, lecz dobrem wszystkich, 
którzy je zamieszkują. Zgoła inaczej było w Konstytucja PRL z 1952 r., gdzie 
państwo miało charakter klasowy (Arndt i in. 2014, s. 209).

Dobro wspólne w prawie publicznym

Ponadto należy zaznaczyć, że prawo publiczne, które faktycznie chroni 
wartości dobra wspólnego, zawiera normy ingerujące w sferę wolności oby-
watelskich, ze względu na ochronę interesu publicznego (dobra wspólnego), 
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chronionego przez organy administracji publicznej. W zakresie prawa admi-
nistracyjnego obydwa te aspekty związane z wolnością nieustannie się przepla-
tają. Ustawodawca, a w ślad za nim organy stosujące prawo administracyjne 
powinny zawsze wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie i szcze-
gólnie przy tym dbać o ochronę wolności obywatelskich. Wolności człowieka  
i obywatela w demokratycznym państwie prawnym stanowią wartości najważ-
niejsze i należy je chronić wszelkimi sposobami (Zimmermann 2017, s. 1–3).

Właściwym przykładem ochrony dobra wspólnego jest chociażby za-
gadnienie środowiska naturalnego. Pojęcie dobra wspólnego nabiera w tym 
wypadku szczególnego znaczenia w perspektywie malejącej ilości zasobów 
naturalnych, uprawiania tzw. gospodarki rabunkowej czy zanieczyszczania 
środowiska. Konstytucja pośrednio reguluje kwestie ochrony środowiska  
w art. 5, chociażby poprzez wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju, 
stanowiącej, iż Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 
swojego terytorium, chroni wolność i prawa człowieka oraz obywatela, strzeże 
dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Co ważne, art. 5 Konstytucji RP jest przepisem  
o charakterze programowym, co oznacza, iż jest to ogólna idea, która powin-
na być realizowana poprzez zarówno organy sprawujące władze, jak i admini-
strację publiczną (Sarnecki i Garlicki 2007, s. 2).

Zakończenie

W pracy podjęto próbę syntetycznego przedstawienia znaczenia pojęcia 
dobra w polskim porządku prawnym oraz wartości, na których pojęcie dobra 
jest oparte, w tym na wartościach wyprawowanych przez filozofię klasyczną 
czy też nauczanie Kościoła katolickiego. Pojęcie dobra jest jakże ważne z punk-
tu widzenia wartości wyznawanych przez społeczeństwo jako całość, ale także  
i poszczególne grupy społeczne. W czasach socjalistycznych pojęcie dobra było 
wypaczane na potrzeby polityczne. W czasach obecnych, w ustroju demokra-
tycznym, także nie brakuje kontrowersji z wartościowaniem dobra, jednak jest 
to specyfika tego pojęcia, należącego do sfery aksjologii. Co ważne, właściwe 
definiowanie dobra służy prawidłowemu prawodawstwu, ale także właściwe-
mu stosowaniu prawa. Pojęcie to skłania podmioty stosujące prawo do czy-
nienia tego, co dobre i słuszne. Najważniejszymi cechami prawa już od czasów 
starożytnych były bowiem zasady dobra i słuszności (bonutn et aeąuum). Inne 
ważne zasady oparte na starożytnych wartościach to: iustitia (sprawiedliwość), 
humanitas (człowieczeństwo, życzliwość), aequitas (słuszność, równość), fides 
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(wiara, zaufanie), honestas (uczciwość, rzetelność) i wiele innych, łączących 
prawo z etyką (Kuryłowicz 2001, s. 9–11). Prawo zgodnie z rzymskimi 
wartościami było sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne (ius est ars boni  
et aequi) oraz sprawiedliwe (iustitia). Było to odzwierciedlenie woli przyzna-
wania każdemu należnego mu prawa (Kupiszewski 1988, s. 176–179). Jednak 
należy pamiętać, że te fundamentalne kanony, aby służyły społeczeństwu, mu-
szą być właściwie interpretowane. Wypracowane przez przedstawicieli nauki 
podziały dóbr są próbą teoretycznej ich klasyfikacji. Dobra nie mogą opierać 
się jedynie na przepisach prawa i wywodach doktrynalnych, wtedy mamy do 
czynienia z pozytywizmem i normatywizmem, które to czasami stawiają wolę 
ustawodawcy ponad dobro. Najważniejszy jest nie podział dóbr, lecz każdo-
razowa ocena podejmowanych działań, tak aby czyniono dobro akceptowane 
społecznie.
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“Good” (Right) as a significant value in law rules

Abstract: It is in fact obvious that the law implements socially significant val-
ues. It is based on the philosophical values of Europe, including Christian 
values. The paper is focusing on the concept of good and the values it sets out 
in the doctrine of law and canon law. It should be emphasized that a evaluative 
classification of “good” was adopted, appropriate for axiological subjectivism. 
However, this does not exclude the possibility of presenting the same “good” 
objectively, in accordance with the principles of classical philosophy, but the 
classic approach to good has already been the subject of many very important 
studies. The work attempts to classify doctrinal classification and discuss the 
essence of showing the concept of good for the Polish legal order as a value 
that has an impact on the formulation and application of law. The first part 
of the work presents the doctrinal division of good into relative and abso-
lute, general and special, group and genre, main and secondary, absolute and 
relative, material, immaterial, individual and collective, personal, public and 
private. The second part of the work discusses in detail the concept of the 
common good as a significant value for a nation, society. The second part was 
entitled The common good as a universal good and contained the genesis of the 
concept of legal good, the history of the issue of the common good in Polish 
law and issues of the common good in public law. These divisions are a certain 
abstraction adopted by the doctrine, by which it can be determined whether  
a given value can be materialized or individualized by appropriate classification.  
The purpose of the work is to analyze the classification of the legal term of 
‘good’ in individual branches of law, as well as to find a common denominator, 
this subjectively perceived value, in the entire legal system. This is important 
due to the fact that different classifications of good are distinguished in in-
dividual branches of law. It build some differences in the value of the ‘good’ 
itself, and it should be common to all branches in the legal system (person-
al rights and their violation, may also occur in administrative law, not only  
in civil or penal law).

Keywords: good, good in terms of the Catholic Church, axiology of law,  
values in law, legal doctrine
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Multilateral Development 
Banks – international 

organizations or profit-
oriented enterprises

Abstract: The article describes the role of multilateral development banks 
in financing economic and social changes in the world. The structure, direc-
tions and priorities of these international organizations and the process of the 
projects selection have been analyzed. The data for analysis are mostly official 
information published by Multilateral Development Banks (in reports or web-
sites) and also analyzes prepared by independent institutions (e.g. Word Bank, 
NGO). The paper is trying to answer for the question whether Multilateral 
Development Banks, are international organizations driven by the desire to 
help by supporting investments, or more important is to generate economic 
profit and increase of their international position.

Keywords: Multilateral Development Banks (MDB’s), international organi-
zations, Regional Banks, international financial projects, international finan-
cial policy, international economic relations

Introduction

The first part describes the types and number of regional banks in the 
world. In the second part of the paper the policy and mission of Regional 
Development Banks were compared, and statistical data on amounts lent to 
states by regional banks were presented, and also the credit policy of regional 
banks was defined. The third part describes the shareholder structure of in-
dividual banks and its importance and impact on policy – including funding 
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directions. The fourth part describes the involvement of government bodies 
and the rating agencies. Fifth – performs a comparative analysis of the num-
ber of employees in individual banks and presents the conclusions from that 
facts. The sixth section sets out the financial instruments offered by regional 
banks as well as the strategies and goals of the banks. The conclusions are 
based on the theory and analysis of empirical data and on the main factors 
influencing the activity of multilateral development banks. From the analysis, 
conclusions were drawn regarding the main motivations followed by banks in 
their decision-making processes.

Multilateral development banks (MDB’s) are institutions which usually 
provides financial assistance to developing states by promoting economic and 
social progress (Faure, Prizzon and Rogerson 2015, p. 1). Multilateral devel-
opment banks are international organizations and according to Pietraś (2007, 
p. 92), they are a subject of international political relations. 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 Agree-
ments’ and ‘Contracts’ – which gives legal basis of activity. European Invest-
ment Bank (EIB) and European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) are additionally established under the Common law. For example, 
the EBRD Agreement is an example of the Europe Union (UE) Common 
law to conclude treaties under Article 235 of the Treaty of Rome. In the so 
called ERTA principle (Acquah 2017, pp. 548–550) the Court of Justice of 
EU confirmed that “article 235 allows the Council of the European Commu-
nities to take all ›appropriate measures‹, also in the field of external relations” 
(Court of Justice EU judiciary 1971). During the negotiations on the estab-
lishment of the EBRD, 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 and after consulting the European Parlia-
ment, adopted on 19th November 1990, a decision approving the agreement 
establishing the EBRD. These events are invoked to emphasize the different 
roles of EIB and EBRD, and their origins.

The MDB finances major infrastructure and other development projects 
by providing loans primarily in line with government policy reforms. The 
MDB’s provide financial assistance to middle-income states and some of 
low-income states on market-based conditions and provide concessional as-
sistance, including grants and loans at below-market interest rates, to low-in-
come states to support them (Suzuki and Nanwani 2005, pp. 180–182). It 
is very important to compare those Banks and analyze which is the most 
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effective and most important to which political and geographic area. The 
MDB’s also cooperating, so that is why, it is so important to show main 
activity of them (Multilateral Development Banks: Overview and Issues for 
Congress 2020). In this analysis, only selected banks are suitable for a com-
parative analysis according to the criteria of the size of the Bank’s operations 
and the criteria of similarity of mission and geographical destination. Chosen 
institutions are shown in the table below.

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 know the competition and its possibili-
ties. The table below presents data of development banks on a global market:

Table 1. Development banks on a global market

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 Develop-
ment (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) 

10 European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD)

11 Inter-American Development Bank 
(IADB)

12 Islamic Development Bank (IsDB)

Source: Engen and Prizzon 2018, p. 9.
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Some of the institutions recognize also sub-regional banks, which can 
also be a competition for regional banks (those are example of sub-region-
al 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), Cen-
tral 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 Afri-
can Trade and Development Bank (TDB), Economic Cooperation Organiza-
tion Trade and Development Bank (ETDB), ECOWAS Bank for Investment 
and Development – EBID). It should be noted that the name (geographic 
description in it) of the regional bank does not determine the area of activity, 
the area of activity is determined by the statute, and also international and 
bilateral agreements (Griffith-Jones, Griffith-Jones and Hertova 2008, p. 1).

The number of regional banks which are treated as a source of capital for 
certain states, varies from 10 Banks in Azerbaijan (10 banks offers support 
for that state), Egypt and Tajikistan to just two regional banks (also called 
Multilateral Development Banks – MDBs) in Croatia, Cuba, and North Ko-
rea. 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 be-
comes 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 aver-
age 5,4 banks. Regional banks coverage (the amount of support offers) chang-
es by region and sub-region. 

Central Asia, North, West and East Africa are the regions with the 
largest number of global 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 Afri-
can Development Bank, BOAD), East African Development Bank (EADB), 
Economic Community of West African States (ECOWAS) Bank for Invest-
ment 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, Egypt, Morocco and Tunisia borrow from EBRD, Egypt from AIIB,  
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and South Africa from NDB (A guide to multilateral development banks 
2021, p. 15).

Chart 1. Number of regional banks

Source: Engen and Prizzon 2018, p. 15.

Policy and missions  
of Regional Development Banks

Every regional bank has different mission (most often included in found-
ing documents or other legal acts and contracts) but in some strategic areas 
sometimes similar mission. Mission is not a précised goal, but it says what 
is important for the institution. For example, the EBRD wants to support 
states in the transition to a well-functioning, sustainable market economy 
and to promote private and entrepreneurial initiatives in Central and Eastern 
European states. But nowadays EBRD grants loans also outside the Europe 
(European Bank for Reconstruction and Development website, history of 
EBRD 2021).
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Table 2. Policy and missions of Regional Development Banks

African Development Bank (AfDB) – focuses on “sustainable economic development and 
social progress of its regional members, individually and jointly” (https://www.afdb.org/

en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-new-development-bank-part-
ner-deliver-life-changing-projects-millions-africans-32234, 2021)

Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) – “Financing of economic 
and social development projects in the Arab states” (http://www.arabfund.org/default.

aspx?pageId=10, 2021).

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – “Sustainable economic development, 
wealth creation and improvement of infrastructure connectivity in Asia, and promotion of 
regional cooperation and partnership in addressing development challenges” (https://www.
aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/articles-of-agreement/basic_document_

english-bank_articles_of_agreement.pdf, 2021).

Asian Development Bank (AsDB) – “Promoting economic growth and cooperation in Asia 
and the Far East and contribution to the acceleration of the process of economic devel-

opment of the developing member countries in the region, collectively and individually” 
(https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/strategy, 2021).

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

badea.org/Portal/Document_Repository/274/1_40y-en.pdf, 2021).

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

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) – “Promotion of economic 
integration of the Central American region (…) and balanced economic and social deve-

lopment” (https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/english/files/news-and-media/publications/
regulations/cabei_environmental_and_social_policy_01.pd, 2021).

Development Bank of Latin America (CAF) – “Promotion of sustainable development and 
regional integration” (https://eulacfoundation.org/en/mapeo/caf-development-bank-lat-

in-america, 2021).

Caribbean Development Bank (CDB) – “Contribution to economic growth and develop-
ment of member countries in the Caribbean and the promotion of economic cooperation 

and integration among them” (https://www.caribank.org/our-work, 2021).

East Africa Development Bank (EADB) – “Promotion of the development of the region 
investments and social responsibility, throughout East Africa” (https://eadb.org/about-us/, 

2021).

Eurasian Development Bank (EDB) – “Strengthening and development of market econo-
mies in the member countries and enhancement of trade and economic integration among 

them” (https://eabr.org/upload/iblock/d06/FINAL_eng_strategy.pdf, 2021).

The European Investment Bank (EIB) – “Contribution to the balanced and steady devel-
opment of the common market in the interest of the community” (https://www.europarl.

europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.15.pdf, 2021).

Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank (ETDB) – “Expan-
sion of intra-regional trade and acceleration of economic development of members of the 

Economic Cooperation Organisation” (https://uia.org/s/or/en/1100043681, 2021).

Inter-American Development Bank (IADB) – “Contribution to the acceleration of the 
process of economic and social development of the regional developing member countries, 

individually and collectively” (https://www.iadb.org/en/intal/creation, 2021).
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International Fund for Agricultural Development (IFAD) – “Mobilization of resources 
for agricultural development in developing member countries” (https://www.ifad.org/
documents/38714170/41203357/AR2018_e_LONG.pdf/e64a6026-9092-5080-4da3-

300e95c7bcd1, 2021, p. 2).

International Investment Bank (IIB) – “Realisation of joint investment projects and 
programmes of development of member countries” (https://iib.int/en/articles/eurasian-de-
velopment-bank-and-international-investment-bank-extend-their-investment-cooperation, 

2021).

Islamic Development Bank (IsDB) – “Support for the economic development and social 
progress of member countries” (https://www.isdb.org/sites/default/files/media/docu-

ments/2018-12/IsDB-Annual%20Report-1429H.pdf, 2021, p. 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” (https://www.ndb.int/media/new-bank-embraces-role-
brics-growth/, 2021).

OPEC Fund for International Development (OFID) – “Reinforcement of financial coop-
eration between members of OPEC and developing countries through financial support 
to assist the latter on appropriate terms in their economic and social development efforts” 

(https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/716.htm, 2021).

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” (https://www.tdbgroup.org/wp-content/uploads/documents/

Charter_Document_ENGLISH_15062017.pdf, 2021, p. 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 membership, 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 developmental objectives of the [IBRD] 
and supplementing its activities” (https://www.nationsencyclopedia.com/United-Na-

tions-Related-Agencies/The-World-Bank-Group-THE-INTERNATIONAL-DEVELOP-
MENT-ASSOCIATION-IDA.html,2021.).

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank Group) (IBRD) 
– “Reconstruction and development of territories of members by facilitating capital 

investment for productive purposes; promotion of private foreign investment and, when 
private capital is not available on reasonable terms, supplementing 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” (https://www.loc.gov/law/help/

us-treaties/bevans/m-ust000003-1390.pdf, 2021, p. 1391).

Source: Engen and Prizzon 2018.

Creating of international development 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 very often political and international 
goals. There are two common areas of problems, where regional banks are 
focused. In most mandates it is supporting sustainable economic develop-
ment, fostering regional development and cooperation, economic integration  



102

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

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) and also in-
frastructure development AIIB, EADB and NDB (Engen and Prizzon 2018,  
p. 16). As the table bellow presents European banks are the strongest sup-
porters of development in wide point of view, including EIB, EBRD, but also 
World Bank (IFC) group has significant value of lending amounts.

Table 3. Amounts 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

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
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Islamic Corp for Insurance of Investments & Export Credits – ICIEC 10

Nordic Development Fund 8

Eurasian Bank 4

Source: Mobilization Effects of Multilateral Development Banks, http://documents1.worldbank.
org/curated/en/455301582642614413/pdf/Mobilization-Effects-of-Multilateral-Develop 
ment-Banks.pdf, p. 42.

As it is showed in table above the EBRD is one of the top banks ac-
cording lend amount. It is significant that on the first place is European In-
vestment Bank, so both banks has headquarters in Europe, the difference 
between lent amounts in those banks are not big, comparing to another bank 
lent amounts. The average 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 of directors or an-
other decision making process. It should be noted, that EBRD and EIB has 
quite long tradition and experience, and because of that also prestige. Bellow 
the European Regional Banks in that rank, there are US banks placed.

Table 4. Multilateral Development Banks

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 credit-
worthy low-in-
come countries

1944 22.6

International 
Development Asso-
ciation (IDA)

Concessional loans 
and grants

Low-income 
governments 1960 19.5

International Fi-
nance Corporation 
(IFC) (a)

Non-concessional 
loans, equity in-
vestments, and loan 
guarantees

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

1956 11.8
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European Bank 
for Reconstruction 
and Development 
(EBRD)

Non-concessional 
loans equity invest-
ments, and loan 
guarantees

Primarily pri-
vate-sector firms 
in developing 
countries in the 
region, also de-
veloping-country 
governments in 
the region

1991 11.6

African Develop-
ment Bank (AfDB)

Non-concessional 
and concessional 
loans, equity in-
vestments, and loan 
guarantees

Middle-in-
come govern-
ments, some 
creditworthy 
low-income 
governments, 
and private-sec-
tor firms in the 
region

1964 6.3

African Develop-
ment Fund (AfDF) Grants

Low-income gov-
ernments in the 
region

1972 1.4

Asian Development 
Bank (AsDB) (b)

Non-concessional 
and concessional 
loans, equity in-
vestments, and loan 
guarantees

Middle-in-
come govern-
ments, some 
creditworthy 
low-income 
governments, 
and private-sec-
tor firms in the 
region

1966 17.2

Asian Development 
Fund (AsDF) Grants

Low-income gov-
ernments in the 
region

1973 2.9

Inter-American 
Development Bank 
(IDB)

Non-concessional 
and concessional 
loans and loan 
guarantees

Middle-in-
come govern-
ments, some 
creditworthy 
low-income 
governments, 
and private-sec-
tor firms in the 
region

1959 13.0

Source: Overview and Issues for Congress, 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: Engen and Prizzon 2018, p. 19.

The evaluating of shareholding structures, rather than the number  
of shareholders shows, that MDBs are controlled largely by small groups  
of strongest states. Over half of the MDBs have more than 60% of the vot-
ing 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 as a result of their larger membership). The biggest own-
ership shares are Russian: 66% in the EDB and 47,9% in the IIB. The count 
of membership (shareholders) is not the same in every Bank: for example 
189 members of the World Bank, and in the case of IBRD members are 
covering nearly every state in the world. The World Bank and International 
Fund for Agricultural Development have larger and geographically dispersed 
memberships than other regional banks and development institutions, which 
are, larger than sub-regional banks. The MDB’s originated as the regional  
or non-regional banks members are classified as regional members or non- 
regional members (which usually do not borrow, only support financially). 
It should be empathized that about half of sub-regionals banks have non- 
regional members (shareholders – which are financing states, making invest-
ments). The sub-regional African MDB have the largest share of non-regional 
shareholders among their memberships. It means, that members are earning 
money on borrowing to African states. Analyzing most of EDB sharehold-
er structure, in total – more than half of the MDB’s reviewed shareholders 
states (14 of the 25) have no nonregional members. This distinction between  
regional and non-regional members does not apply if, the creation (mis-
sion) of the bank is not focused on a geographical direction, like in case of 
the global banks like the World Bank, or banks that have another identi-
ties than geography for example, the International Investment Bank (IIB) 
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or the Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank 
(ETDB) which are focusing on certain sector not on certain geographic area. 
Some of Regional Banks have no non-regional members, because they lend to 
non-member states without requiring or allowing them to become sharehold-
ers (for example EIB where membership is restricted to EU member states). 
Very unique cooperation appears in Africa, where many of the sub-regional 
banks are associated with sub-regional organizations. The EADB for example,  
is present in four 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 (WAE-
MU). This data analysis shows clearly that some states has strong position  
in the international financial institutions (as a shareholders – states that lend 
to earn interest), they are mostly developed states, but among those states one 
of the biggest player is Russia.

Government bodies and rating of Regional Banks

It should be noted, that for larger development banks, the allocation  
of directors (mostly chosen from government bodies) is based on vote shares 
among members, with groups of smaller shareholder states are represented by 
a common director. Looking at the World Bank and at the Regional Devel-
opment Banks, the number of directors’ ranges from 12 at the AsDB to 25  
at the World Bank, in EBRD it is 23.

The prestige of the selected institution depends mainly on the composi-
tion of shareholders and their credit ratings created by rating agencies (Wang 
2017, p. 114). 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 (means the highest, most safety for lending and borrowing en-
tities) (Engen and Prizzon 2018, p. 21.). In most of the development banks, 
private sector operations are most profitable – for example in EBRD, EIB 
(Humphrey 2015, p. 1–5).
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Number of employees in regional banks

Chart 2. Number of employees in Regional Banks

Source: Engen and Prizzon 2018, p. 19.

As can be seen on chart above, the biggest structure has World Bank 
and then Asian Development Bank, European Investment Bank and 
EBRD, those are the biggest lenders so the administrative staff is extensive,  
but is should be noted, that EIB and EBRD are the bigger entities in the term 
of amount of loans in total (bigger than World Bank and AsBD).

Financial instruments offered by regional banks

Also essential data states that AfDB, BADEA, EBRD and EDB have  
a share of non-performing loans above 4% of their portfolio. Nonperforming 
loans are undesirable behavior, it means is that borrower is in default since 
have not made the scheduled payments for a specified period, it means it is 
late with its payment. That share is lower than 2% for global banks, including 
EIB, IBRD, IDA and IFAD and RDBs such as IADB. Share of non-perform-
ing loans (most recent data 2016) is biggest for EBRD. The rate is more than 
5% of loans. This situation creates a risk for banks, with insufficient inflows it 
may lead to financial problems and bank insolvency.



108

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

Table 6. Financial instruments offered by Regional Banks

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: Engen and Prizzon 2018.

The last data to compare is portfolio offer. The table shows that most MDB’s 
has a varied and wide offer, only one tool is not used, can be said it is avoided  
by some MDB’s – grants. It means, that those banks realize mostly projects which 
can bring earnings on interest, so can be concluded that profit is more important 
than support policy in some way (Engen and Prizzon 2018, p. 19).

Table 7. Comparison of portfolio offer
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NDB x x x

World
Bank x x x x

Source: Engen and Prizzon 2018, p. 45.

Summary

Presented data and analysis conclusions in the article shows clearly that 
financial international organizations, including MDB’s, are not only political 
institutions that tries to help poorer states and conduct active politics for 
aid, but also are a business institutions based on economic profit, it is clearly 
evidenced for example in protection policies of MDB’s, the financial tools 
banks are using, only that which guarantee profit making. It should be noted 
that most of them (development banks) are functioning as a regular banks 
with international character, sometimes with political mission, but lastly it 
is proffered to make financial profit to survive. However, it should be noted 
that many of them exist thanks to membership fees. In some way this is a very 
positive situation, because the economic principles make this organizations 
effective and efficient. But some of development banks 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. The political position of the 
MDB’s is an undisputed advantage of these kind of institutions. The board 
of directors often includes ministers of finance or prime ministers of involved 
states, who have a strong political outburst. That is why it is so significant, 
because MDB’s have a tremendous influence on politics and international 
relations, financing appropriate investments of a political nature. The fact that 
these banks have enormous financial resources makes them very important 
and strong players in the international arena, each MDB’s has a specific policy 
covered in the statute – this means it implements politics, but it should be re-
membered that economic profit is equally important as politics is. Therefore, 
these organizations, such as the MDB, have mixed political and economic 
nature, with an emphasis on profit making, they are ultimately banks, despite 
having a special mission to help other states.
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Wielostronne banki rozwoju – 
organizacje międzynarodowe czy 

przedsiębiorstwa nastawione na zysk

Streszczenie: Artykuł opisuje rolę wielostronnych banków rozwoju w finan-
sowaniu zmian gospodarczych i społecznych na świecie. Analizie poddano 
strukturę, kierunki i priorytety, jakimi kierują się te organizacje międzynaro-
dowe przy doborze projektów, które finansują. Scharakteryzowano także indy-
widualne cechy tych organizacji. Dane do przeprowadzenia analizy to przede 
wszystkim oficjalne informacje opublikowane przez wielostronne banki roz-
woju (w raportach i sprawozdaniach oraz na stronach internetowych), jak i 
już opracowane analizy dokonane przez niezależne instytucje (np. Word Bank, 
organizacje pozarządowe). Praca ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy 
wielostronne banki rozwoju jako organizacje międzynarodowe kierują się w 
swojej działalności przede wszystkim chęcią niesienia pomocy poprzez wspie-
ranie określonych inwestycji czy jednak bardziej chęcią generowania zysku 
ekonomicznego i powiększaniem swojej pozycji międzynarodowej.

Słowa kluczowe: organizacje międzynarodowe, banki regionalne, międzyna-
rodowe projekty finansowe, międzynarodowa polityka finansowa, wielostron-
ne banki rozwoju, międzynarodowe stosunki ekonomiczne
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Impostor syndrome –  
the issues of being insufficient

Abstract: The problem of the impostor syndrome is becoming more and more 
popular in the 21st century. People with the impostor syndrome have the 
impression that all their achievements and successes are the result of chance 
or luck, and they fear that one day it will be revealed to those around them, 
that they are not really as competent as they are think. These people doubt 
and deny their achievements their value. The impostor syndrome stems from 
at least a few issues. The main ones are anxiety and neuroticism. However,  
it has an interdisciplinary dimension and is related to the individual conditions 
of a human being. An example of a family experience that causes the impostor 
syndrome is, among other things, the constant feeling that that a person is 
not enough in almost every area of   life – for example not good enough grades, 
 insufficiently good behavior, appearance, ideas etc. According to research on 
the phenomenon of a cheater, experiencing a sense of incompetence and de-
ceiving others about your abilities. It has been shown that feelings the impos-
tor is associated with traits such as introversion, anxiety, the need to be wise 
with others, a tendency to shame, and a conflicting and unsupportive family 
background. The findings are discussed in terms of the psychological theory  
of this phenomenon is seen as the result of a search for self-esteem by trying 
to live up to an idealized image to compensate for the feeling of insecurity and 
doubt Additionally, it is worth consulting with a specialist about the impostor 
syndrome. This may be a psychologist, psychotherapist or psychiatrist to work 
on a variety of schemas related to thoughts, feelings or social beliefs. Therefore 
the work has a theoretical-practical dimension, because in addition to the as-
pects related to the theory, practical implications will be included.

Keywords: impostor syndrome, psychological phenomenon, self-esteem
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Introduction

In the impostor syndrome, a person may feel a permanent feeling of not 
being good enough in childhood causes humans to develop the following 
thought pattern: “If I want to be loved and a valuable man – I must deserve,  
I must have achievements”. What is more, the “impostor syndrome” can 
manifest itself in people who were gifted in their school years, learned quickly, 
had very good grades and stood out positively from their peers. As a result, 
they were often praised and appreciated by parents and teachers.

The consequence of such an attitude in the caregivers may be the emer-
gence of the child in the child, and then in the adult person the belief that 
 if it is not the best, it means that that it is worth nothing. Such a person  
is prone to pleasing others at the expense of himself and may feel compulsion 
to make a good impression on others.

The impostor syndrome is a psychological phenomenon that causes  
a lack of self-confidence and achievements. It is the definition of the inner 
experience of intellectual falsehood. Despite evidence of their own compe-
tence, those suffering from this syndrome remain convinced that they are 
not they deserve the success they have achieved. The term first appeared in an 
article by Pauline R. Clance and Suzanne A. Imes. The impostor phenome-
non was identified from clinical observations during treatment sessions with 
high-achieving women by Pauline Clance (1978, pp. 241–247). An import-
ant question is how to check is it already the impostor syndrome has manifest-
ed. A test will help created for self-performance by the psychologist dr Pauline 
Clance (1985). On this scale – Clance IP Scale, the instruction is as follows: 

“For each question, please circle the number that best indicates how true the 
statement is of you. It is best to give the first response that enters your mind 
rather than dwelling on each statement and thinking about it over and over”.

Despite objective evidence of success, these women had a pervasive psy-
chological experience, believing they were intellectual frauds and fearing be-
ing exposed. These people suffer from anxiety, fear of failure and dissatisfac-
tion with life. Some early family dynamics and the subsequent introduction 
of social stereotypes about gender roles appear to contribute significantly to 
the development of the cheat phenomenon. Lots of achievements to be had 
expect that they will provide sufficient objective evidence for better intellectu-
al functioning do not appear to influence the fraudulent belief.
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Selected factors related  
to the impostor syndrome

People who suffer from the syndrome explain the reasons for their success 
as a result of happiness. The impostor syndrome was thought to be common 
among high-ranking women, but recent studies show that the syndrome affects 
both sexes, but men talk less about ailments. It is estimated that about 70% 
of the world’s population has experienced the impostor syndrome. According 
to research conducted by Vantage Hill Partners, the fear of being considered 
incompetent is the number one fear in top management around the world. The 
impostor syndrome was seen as a personality trait. Today it is treated as a re-
action to specific situations. What is more, it is not considered a mental illness. 
Research in the 1980s shows that two out of five successful people consider 
themselves dishonest (Clance and Imes 1978, pp. 241–247).

Examples of comments that may be related to the presence of the im-
postor syndrome. These are selected issues, but their content can largely show 
what people with this condition may struggle with it. For example: 

− “I will not be better able to express myself, I don’t know anything about 
it, I just know myself I’ll be fooling around...”;

− “The best mark in the exam is a coincidence...”;
− “Any moment, everyone will notice that I’m not competent, and this 

promotion is not due to me...” (Stradomska 2021, p. 4).

Perfectionism and the impostor syndrome are often correlated with 
each other. A person with a perfectionist personality is rarely satisfied with 
the results of his work or appearance. It strives for a non-existent ideal  
and has the impression that what he presents and what he does can always  
be even better. Often perfectionism is treated as something positive, some-
times it is described in purely superlatives. Meanwhile, it can be not nec-
essarily positive for the individual. A person with a perfectionist trait does 
not believe in his own abilities and feels a constant compulsion to improve. 
Person constantly feels that she should work or train even more because  
at the current stage he still knows little. Although he is clearly successful in 
the professional or educational field (Filarowska and Schier 2018, pp. 35–45).

The important thing is that the fear of making a mistake, no matter 
how small, forces the perfectionist to try even harder. Which is often im-
possible and causes frustration. The constant pursuit of excellence is ex-
hausting and sometimes causes a series of negative health conditions. 
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Ultimately a perfectionist feels like a cheat anyway, who got everyone on his skills.  
A person with this syndrome is convinced that others simply overestimate him. 

It is worth mentioning that the impostor syndrome may be related to 
low self-esteem. For example, a young person growing up in an environment 
that repeatedly repeated negative messages about him is convinced of his low 
value. The fact that it is useless, he considers something certain and unchang-
ing. The series of these experiences can cause him to be unable to believe that 
he can achieve success.

In such a person has a huge deficit of acceptance and understanding 
from other people. However, when it already receives approval or praise,  
it’s hard for this person to accept it as a compliment. It is often found that  
it may be a false, mocking or generally negative message. This is caused, among 
other things, by the impostor syndrome, which was developed on the basis 
of low self-esteem. A man hears that he has done a good job, but he does not 
realize that it was his effort. That kind of person attributes the credit to either 
luck or chance. Impostor syndrome is more often activated in this group of 
people, who in the family home played the role of an adult, guardian or some-
one who was supposed to take care of the organization of home life. Such  
a situation may be caused by a dysfunction of one of the parents or a difficult 
life situation of the family. Then it comes to the phenomenon of parentifi-
cation. The child takes on the responsibilities of a parent and takes care of 
it. Meanwhile, it should be completely the opposite, because the task of the 
child in the family is not to fulfill parental functions. Meanwhile, it feels  
in this situation that is what is required of him. Therefore, it makes every 
effort to meet these expectations. However, the child is not strong and emo-
tionally mature enough to cope with this task.

In such situations, a person comes into some kind of difficulty. On the 
one hand, person sees what the family environment expects, and on the other 

– feels that it is not ready for it in many respects. So it succeeds and tries to 
carry out all tasks in accordance with social expectations. However, in many 
cases, person realizes that it is not a good activity. The situation also continues 
into adulthood, as only circumstances change. Person feel not competent, but 
only pretend to be. It feels as if at any moment it will seem that in fact, that 
they can do nothing, and all that is visible is a mistake in social perception.

The occurrence of the syndrome is also influenced by anxiety disorders 
and depression. Both anxiety and depression distort the image of a person, 
thus focusing attention mainly on their mistakes, difficulties, complexes 
or failures. It is difficult for a person suffering from depression or anxiety 
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disorders to believe in positive messages about themselves and in their sense of 
agency. In turn, the impostor syndrome can cause and strengthen depressive 
states, although it is worth noting that it depends on individual factors.

Preventive tasks regarding  
the impostor syndrome

After diagnosing yourself with the impostor syndrome, it is worth con-
sidering the introduction of new practices so that it stops negatively affecting 
the quality of life. In the case of the impostor syndrome, it is very helpful  
to work on your self-confidence. Please note that this is a time-consuming 
process that requires regularity. On the other hand, when the syndrome be-
gins to slowly decrease its intensity – not only will the self-esteem increase, 
but also self-awareness and courage. It also depends on individual factors 
(Clance and Imes 1978, pp. 241–247).

The first method of dealing with the impostor syndrome is to tell about 
fears and doubts, when impostor syndrome is most severe in professional 
affairs, it is important to ask about it the special person, who not work in 
the same company. It may be, for example, a friend from college who will 
impartially assess whether the fear and uncertainty are actually right. A person 
who is not from a given work environment may have a completely different 
attitude to a given issue (Racisz 2020).

When a thought arises that reinforces the idea of   incompetence,  
it is helpful to recall what has been achieved. It is worth mentioning that 
memory and cognitive processes are often unreliable, so it is better to keep  
a record of successes on an ongoing basis in order to be able to reach for 
them in a crisis situation. Very often, the impostor syndrome will manifest 
itself in premature abandonment of certain activities. Anxiety, feelings of in-
competence, helplessness and ineffectiveness will begin to emerge. In such  
a situation, first of all one should realize that this is the syndrome mentioned. 
The next step is to write down on a piece of paper what would happen if 
fear did not exist. Then read these words aloud, preferably to someone you 
can trust, and then start implementing person’s plan. In this case, the fear  
of failure may be another obstacle. It is very important to realize that failure  
is not a bad thing at all. What is more, it is a source of learning and experience, 
that enrich life.

It is worth adding that the method of communication matters, so it is 
worth paying attention to it. Assertive style of expressing thoughts affects the 
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relief of feelings associated with the impostor syndrome. With assertiveness,  
it is possible to increase self-esteem, and hence, rises self-esteem. Useful phras-
es in this case are: “I want, I prefer, I decided” (Stradomska 2021, p. 42).

The above methods show that with the impostor syndrome person’s can 
fight in several ways. On the other hand, when applying them does not bring 
results or relief, it is worth using the help of a psychologist or psychotherapist.

Summary

This syndrome also applies to, and above all, people who in childhood 
were considered exceptionally gifted, and their outstanding achievements and 
overtaking their peers were easy for them, which was associated with admira-
tion and appreciation from parents and the environment. Unfortunately, the 
adult consequence of this state of affairs may be the feeling that we are not the 
best at something. It comes from the belief that in order that we may be loved, 
that we may deserve love, we have to meet all expectations, even unrealistic 
ones, with our achievements. In other words, they have a strong tendency  
to please others and a need to make a good impression on others. 

People with the impostor syndrome often make specific demands  
on themselves. One is to achieve your goals effortlessly. Additionally, they 
do not allow themselves to make a mistake. As a rule, such thought patterns 
are unrealistic. The above reasoning makes that a person with the syndrome 
more often selects tasks that are not too demanding and rarely end in failure.  
By behaving in this way, a person with the impostor syndrome lowers their 
own standards and does not give themselves a chance to prove themselves in 
more ambitious activities. All this is due to, among others fear, uncertainty 
that any incompetence of a given person will come to light. The fact is that 
every human being makes mistakes. It is the same with failures – they affect 
everyone. Both are not reasons to give up and worry. Often, failure causes 
reflection on what needs to be improved in order to achieve better results. 
 It is worth for people with the impostor syndrome to realize that every situ-
ation can turn out to be valuable. It is human and natural to make mistakes.

According to some sources, Albert Einstein probably suffered from the 
syndrome of impostor at the end of his life, and a month before his death, 
he had to confide to his friend that he felt he was an involuntary cheater be-
cause he overestimated his scientific achievements. The impostor syndrome 
is common among people who have achieved a lot. A person suffering from 
this syndrome believes that his success depends on other factors, that he 
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has managed to deceive the environment about the level of his competence.  
A person suffering from the impostor syndrome feels the fear of a situation 
in which the environment will recognize his “real face”. Symptoms may  
be a symptom or lead to symptoms of low self-esteem. They also have a nega-
tive impact on work efficiency, cause stress, which can lead to depression, and 
in more serious situations, suicidal thoughts or committed suicide (Filarows-
ka and Schier 2018, pp. 35–45).

People with impostor syndrome should realize that intelligence as well 
all skills and competences are flexible skills that can be deepened. Mistakes 
should not be a cause for shame and can be viewed in some way lessons and 
valuable tips. It is also worth trusting yourself, own knowledge and compe-
tences, although it is not always a simple and obvious task.
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Syndrom oszusta –  
zagadnienia bycia niewystarczającym

Streszczenie: Problem związany z syndromem oszusta staje się coraz bardziej 
popularny w XXI wieku. Cierpiący na niego mają wrażenie, że wszystkie  
ich osiągnięcia i sukcesy są wynikiem przypadku lub szczęścia, i obawiają 
się, że pewnego dnia zostanie to ujawnione otaczającym ich osobom, że tak 
naprawdę nie są tak kompetentni, jak im się wydaje. Ci ludzie wątpią i za-
przeczają osiągnięciom ich wartości. Syndrom oszusta ma swoje źródło w co 
najmniej kilku kwestiach. Główne z nich to lęk i neurotyzm. Ma jednak wy-
miar interdyscyplinarny i jest związany z indywidualnymi uwarunkowaniami 
człowieka. Przykładem doświadczenia rodzinnego, które powoduje syndrom 
oszusta, jest m.in. ciągłe poczucie, że dana osoba jest niewystarczająca w nie-
mal każdej dziedzinie życia – na przykład ma niewystarczająco dobre stop-
nie, niewystarczająco dobre zachowanie, wygląd, pomysły itp. Badania nad 
zjawiskiem syndromu oszusta dostarczają danych o doświadczaniu poczucia 
niekompetencji i oszukiwania innych co do swoich możliwości. Wykazano, 
że uczucia oszusta wiążą się z takimi cechami jak introwersja, lęk, potrzeba 
bycia mądrym w stosunku do innych, skłonność do wstydu oraz konflikto-
we i nieprzyjazne pochodzenie rodzinne. Wyniki omawiane są w kategoriach 
psychologicznej teorii tego zjawiska, postrzeganego jako wynik poszukiwania 
poczucia własnej wartości poprzez próbę życia zgodnie z wyidealizowanym ob-
razem, aby zrekompensować poczucie niepewności i wątpliwości. Dodatkowo 
warto skonsultować się ze specjalistą w sprawie syndromu oszusta. Może to 
być psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra do pracy nad różnymi schema-
tami związanymi z myślami, uczuciami lub przekonaniami społecznymi. Praca 
ma więc wymiar teoretyczno-praktyczny, gdyż oprócz aspektów związanych  
z teorią zostaną uwzględnione implikacje praktyczne.

Słowa kluczowe: syndrom oszusta, zjawisko psychologiczne, samoocena
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Metoda symulacyjna  
w procesie nauczania – 

wybrane aspekty nauczania 
pielęgniarstwa 

Streszczenie: Włączenie metody symulacyjnej do procesu dydaktycznego jest 
integralną częścią nowoczesnego procesu przygotowującego studentów pielę-
gniarstwa do praktyki pielęgniarskiej. Zadania praktyczne mogą wystarczyć do 
zbudowania poczucia sprawczości u osób, które w przyszłości będą samodziel-
nie pracować z pacjentami. Ważnym aspektem jest to, że specjalista poradzi 
sobie z problemami w różnych sytuacjach, w tym kryzysowych czy awaryj-
nych. Ważne jest wprowadzenie innowacyjnych technologii, symulatorów 
oraz poszerzenie wiedzy kadry dydaktycznej w zakresie wykorzystania metod 
symulacyjnych. Zagadnienia te są niezbędne w procesie praktycznej eduka-
cji wielu uczniów – nie tylko w pielęgniarstwie. Przykładem może być jedna  
z placówek edukacyjnych zlokalizowanych w Wielkopolsce. W przyszłości  
zagadnienia tego typu powinny być czymś obligatoryjnym w nauczaniu nauk 
praktycznych. 

Słowa kluczowe: nauczanie, metoda symulacyjna, proces dydaktyczny

Wprowadzenie

Centra Symulacji Medycznych to wysokiej jakości odwzorowanie szpi-
talnych standardów, a co za tym idzie profili samych pacjentów. Nie byłoby 
możliwe, aby wskazać jeden profil pacjenta oraz stworzyć uniwersalny plan 
działania w każdej sytuacji. Związane jest to z szeregiem różnych zabiegów 
wykonywanych w klinikach czy szpitalach. Aby urzeczywistnić realia, z jaki-
mi będą musieli zmierzyć się przyszli studenci pielęgniarstwa i położnictwa, 
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takie miejsca wyposażone są w najwyższej klasy fantomy. Uczenie się przez 
doświadczenie, które jest częścią definicji symulacji, jest aktywnym procesem, 
podczas którego uczeń stosuje wiedzę i łączy nowe informacje i doświadczenia 
z wcześniejszymi. Przećwiczenie scenariuszy może odbywać się indywidualnie, 
ale najczęściej odbywa się to przez zespół z tego samego kierunku lub przez 
przedstawicieli różnych zawodów w symulowanym środowisku, które ma jak 
najbardziej przypominać rzeczywiste miejsce.

Warto sięgnąć do statystyk, gdyż okazuje się, że rocznie w Stanach Zjed-
noczonych dochodzi do 400 tysięcy zgonów, którym można zapobiec, a 3,5 
miliona Amerykanów doświadcza powikłań podczas leczenia. W świetle takich 
danych zagadnienia związane z nauką i edukacją wydają się być priorytetem. 
Minęło ponad 100 lat od Raportu Flexnera, w którym zidentyfikowano jed-
ną z przyczyn tej sytuacji – trudności edukacyjne na uczelniach medycznych. 
Zamiast długich godzin w salach wykładowych zaproponowano naukę przez 
działanie, w tym umożliwienie rozwiązywania problemów. Warto dodać, że 
nie jest to zadanie proste, ale brak doświadczenia w aspekcie współpracy z dru-
gim człowiekiem, także tym chorym, może być wyjątkowo problematyczny 
(Duffy 2011, s. 269–276).

Pierwsze próby wykorzystania symulacji w medycynie odnotowano od 
czasów Link Trainera stosowanego w lotnictwie, jednak rozwój tej metody 
utrudniały ograniczenia techniczne, np. wysokie koszty, brak standaryzacji 
czy czas wdrażania. W latach sześćdziesiątych Peter Safar, specjalista w za-
kresie zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej i schematu ABC przekonał 
norweskiego producenta lalek Ausmunda Laerdala do opracowania pierwsze-
go symulatora wentylacji usta-usta. Laerdal skorzystał z rad Safara i doprowa-
dziło to do bardzo dużych zmian, które wykorzystywane są do chwili obecnej. 
Otóż konstruktor wyposażył manekina respiratora w sprężynę w tułowiu, aby 
umożliwić wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej. Manekin Resusci Anne 
stał się ikoną nauczania resuscytacji krążeniowo-oddechowej w drugiej poło-
wie XX wieku i najpopularniejszym symulatorem medycznym wszech czasów. 
Pierwszy symulator serca, Harvey, został zaprezentowany w 1968 roku na 
sesjach naukowych AHA przez Michaela Gordona. Harvey symulował zmie-
niające się ciśnienie krwi, tętno i dźwięki, centralne tętno i oddech. Resusci 
Anne i Harvey od ponad 50 lat są kamieniami milowymi w nauczaniu symu-
lacyjnym. Nie można zakończyć dywagacji jedynie na tych przykładach. 

Warto dodać, że anestezjologia była pierwszą dziedziną medycyny, która 
zidentyfikowała własne działania jako źródło błędów medycznych. Od 1978 r. 
Uniwersytet Harvarda badał możliwość wykorzystania analizy krytycznych 
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zdarzeń w powietrzu w celu wyjaśnienia niepowodzeń anestezjologicznych. 
W 1985 roku Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów założyło Anesthe-
sia Patient Safety Foundation, której głównym celem jest zapewnienie, aby 
żaden pacjent nie został skrzywdzony w wyniku wykorzystania znieczulenia. 
W 2004 roku powstało Towarzystwo Symulacji w Ochronie Zdrowia, które-
go głównym zadaniem jest standaryzacja nauczania symulacyjnego w medy-
cynie. SSH prowadzi również badania naukowe z wykorzystaniem symulacji 
medycznej oraz certyfikuje instruktorów. Symulator CAE METIman rozpo-
czął erę zaawansowanej symulacji medycznej w Polsce w 2009 roku na War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym. W kolejnych latach medyczne Ośrodki 
Akademickie w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach uruchomiły Ośrodki 
Symulacji Medycznej, aby jak najlepiej przygotować przyszłych specjalistów 
do pracy z pacjentem.

Symulacja komputerowa

Symulacja komputerowa pozwala szkolonemu skupić się na prawidło-
wym wykonywaniu czynności i zapewnia jeszcze bardziej efektywną naukę  
i pracę w oparciu o praktyczne działania. Warto dodać, że programy symulacji 
komputerowej stają się coraz bardziej zaawansowane, wykorzystując wirtualną 
rzeczywistość, umożliwiając odtworzenie historii wirtualnego pacjenta napo-
tkanego na zajęciach podczas edukacji. Obszar ten stale się rozwija i podnosi 
efektywność edukacji medycznej.

Symulowani pacjenci mogą posiadać określony dodatkowy sprzęt,  
np. koszulkę ułatwiającą symulację zdarzeń osłuchowych, kamizelkę umoż-
liwiającą zabiegi drenażu opłucnej lub proste zabiegi w jamie brzusznej. Ko-
munikacja interpersonalna i tzw. umiejętności „miękkie” są bardzo ważnym 
elementem współpracy personelu medycznego z pacjentami. Przebieg sesji 
symulacyjnej składa się z kilku etapów. Prebriefing obejmuje czas poświęco-
ny przez nauczycieli, facylitatorów lub personel na zaplanowanie swoich ról 
przed symulacją, przygotowanie sali, sprzętu, symulatora, przydziału czasu itp. 
Przed rozpoczęciem sesji symulacyjnej odbywa się sprawdzanie sprzętu specja-
listycznego i jego możliwości. Dodatkowym elementem jest zaprezentowanie 
uczestnikom symulacji sprzętu dostępnego na sali, przewidziany jest również 
czas na przygotowanie się do rozpoczęcia symulacji. Kolejny istotny element 
to sesja symulacyjna. Każda przeprowadzona sesja symulacyjna powinna 
jak najdokładniej odtworzyć warunki rzeczywistej współpracy z pacjentem,  
m.in. występowanie sytuacji agresji ze strony pacjentów, wymagających 
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członków rodziny, trudności pacjenta z pogodzeniem się z aktualnym sta-
nem zdrowia. Aspektów problematycznych można wymienić wiele i u każdej 
osoby mogą być one związane z przeżywaniem danych zjawisk w sposób in-
dywidualny. Wartością na zajęciach będzie także tzw. wierność środowiskowa. 

Podczas planowania zajęć i wcielania w życie scenariusza studenci naby-
wają ważnych umiejętności, tj.:

− komunikacja interpersonalna;
− praca zespołowa;
− przywództwo;
− podejmowanie decyzji;
− umiejętność priorytetyzacji zadań pod presją;
− radzenie sobie ze stresem.

Debriefing często wykorzystuje nagrania audio i wideo zarejestrowane 
podczas scenariusza, aby obiektywnie przedstawić właśnie wykonane czyn-
ności. Debriefing składa się z kilku etapów, pozwalających każdemu uczest-
nikowi wyrazić swoją opinię i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Analiza wła-
snych odczuć i doświadczeń z wykonywanej pracy ma ogromny wpływ na 
sferę emocjonalną uczniów i pozwala im formułować często krytyczne, ale 
konstruktywne oceny.

Niewątpliwie symulacja medyczna to intensywnie rozwijająca się meto-
da treningowa. Nowoczesne techniki komputerowe oraz dostępność wysokiej 
jakości sprzętu elektronicznego, a także stworzenie wirtualnego środowiska 
pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych metod w procesie kształcenia na 
kierunkach medycznych (Kalemba-Dróżdż 2019, s. 117–120). 

Zagadnienia techniczne

Istnieje wiele firm, które specjalizują się w wykonywaniu materiałów spe-
cjalistycznych. Dla przykładu podstawą jednego z zestawów jest manekin Am-
buMan z najnowszą wbudowaną technologią bezprzewodową Ambu. Moduł 
zarządzania manekinem Ambu umożliwia bezprzewodowe sterowanie z prze-
glądarki internetowej, monitorowanie działań ćwiczących oraz dokumentację 
treningu. Moduł zarządzania manekinem Ambu jest centralnym interfejsem 
zbierającym wszystkie dane i informacje: głębokość uciśnięć klatki piersiowej, 
prawidłowe ułożenie rąk, objętość oddechową, nadmuchy powietrza itd. Ma-
nekin umożliwia trening postępowania z drogami oddechowymi z użyciem 
takich urządzeń jak: maska   krtaniowa, rurka krtaniowa czy rurka dotchawicza. 



127

METODA SYMULACYJNA W PROCESIE NAUCZANIA...

Istotnym elementem jest umiejętność uczenia się różnych aspektów medycz-
nych, dotyczy wielu grup wiekowych, od dzieci po osoby starsze (Kalemba-

-Dróżdż 2019, s. 117–120).
Istnieje wiele przykładów wdrożeń tego typu z całej Polski. Jednym  

z nich jest stołeczny Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, który realizuje 
projekt zatytułowany: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kie-
runku pielęgniarstwo UKSW. Na stronie uczelni, w informacjach dotyczą-
cych projektu uzyskujemy informację dotyczącą utworzenia pracowni dydak-
tycznych dla kierunku pielęgniarstwo:

Sala Symulacji Wysokiej Wierności:

– sala symulacji ze stanowiskami do symulacji dorosłych, dzieci oraz 
  inkubator otwarty;

– sala do pre/debryfingu;
– pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu;
– magazyn sprzętu do symulacji;
– pomieszczenie kontrolne;
– sala egzaminacyjna OSCE (Objective Structured Clinical  

 Examination).

Sala Symulacji Niskiej Wierności:

– sala symulacji z zakresu Advanced Life Support (ALS);
– sala symulacji z zakresu Basic Life Support (BLS);
– sala do ćw. umiejętności pielęgniarstwa;
– sala do ćw. umiejętności technicznych.

W tym przypadku ogromną wartością projektu będzie przeszkole-
nie kadry dydaktycznej, która na potrzeby prowadzonych przyszłych zajęć  
w MCSM będzie przygotowywać specjalne scenariusze symulacyjne. To dzię-
ki nim studenci pielęgniarstwa będą odtwarzać różne sytuacje, w których wy-
magana będzie ich pomoc jako przyszłej służby zdrowia.

W odniesieniu do prezentowanych konkretnych produktów warto przyj-
rzeć się bezpośrednim działaniom symulacji medycznej. W dzisiejszych cza-
sach wyzwania edukacyjne i postęp technologiczny zwiększyły wykorzystanie 
symulacji medycznej w edukacji jako innowacyjnej metody nauczania wyso-
kiej jakości, spójnych i powtarzalnych doświadczeń klinicznych.
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Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi może wpłynąć na 
jakość wykonywanych działań. W medycynie ważna jest praktyka, czasem ła-
twiej jest pracować z manekinem i sprawdzać te kwestie na aparacie niż pra-
cować z prawdziwym pacjentem, który cierpi. Istnieje wiele przykładów zwią-
zanych z symulacją. Każdy z nich jest cenny, dlatego warto znać każdy z tych 
elementów, ponieważ mogą być pomocne w przyszłej karierze. Zajęcia prowa-
dzone metodą symulacji medycznej dają możliwość lepszego przygotowania 
do zawodu w krótszym czasie niż tradycyjna edukacja. Symulacja zapewnia 
studentom bardzo dobre warunki do ćwiczenia i sprawdzania poziomu naby-
tych umiejętności klinicznych, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, 
przy jednoczesnym braku ryzyka dla pacjenta.

Podstawą symulacji wysokiej wierności jest jak najwierniejsze odtworze-
nie środowiska uczenia się oraz przedmiotu pracy – symulatora do rzeczy-
wistego miejsca pracy. Typowe sale symulacyjne stosowane w tej technice 
wyglądają tak samo lub prawie identycznie jak prawdziwe sale szpitalne z za-
awansowanym wyposażeniem. Często mają takie samo wyposażenie, układ 
pomieszczeń czy wystrój. W symulacji wysokiej wierności pokój symulacyj-
ny staje się prawdziwym miejscem pracy, pacjenta zastępuje symulator lub 
symulowany pacjent-aktor. Ważnym elementem wyposażenia pomieszczeń 
wysokiej wierności są kamery, sprzęt audiowizualny oraz odpowiednie opro-
gramowanie, pozwalające odtworzyć przebieg scenariusza w celu analizy po-
pełnionych błędów i konstruktywnego wyciągania wniosków na przyszłość.

 Symulacja o średniej wierności wykorzystuje symulatory, które mają 
możliwość odtwarzania podstawowych funkcji życiowych: tętna, dźwięków 
oddechowych, ale symulator nie posiada funkcji takich jak mówienie, ruchy 
klatki piersiowej czy otwieranie oczu. Symulacje wierności pośredniej służą 
jako wprowadzenie do symulacji lub doskonalenie umiejętności nabytych 
podczas symulacji.

Natomiast podczas symulacji niskiej wierności głównym celem jest 
ćwiczenie na sprzęcie medycznym i trenażerze/symulatorze. Sprzęt ten ma 
pomóc w osiągnięciu biegłości manualnej, nabyciu określonej umiejętności, 
np. nauka zakładania obwodowego dostępu naczyniowego. Przykładami sal 
o niskiej wierności są sale do szkolenia w zakresie procedur resuscytacji lub 
umiejętności komunikacyjnych. Symulacja medyczna polega na wykorzysta-
niu sprzętu edukacyjnego, począwszy od prostych urządzeń treningowych, 
służących do uczenia prostych umiejętności, aż po symulatory pacjenta, które 
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jak najwierniej naśladują człowieka i jego reakcje. Te aspekty umożliwiają 
kontrolę parametrów w zależności np. od zastosowanego leczenia. 

Warto wskazać także rolę zaawansowanych urządzeń treningowych, 
które wykorzystywane są również w edukacji medycznej, pozwalając na na-
tychmiastową ocenę wykonywanych umiejętności, m.in. urządzenie do inie-
kcji domięśniowych, sygnalizujące niewłaściwe miejsce iniekcji. Korzystanie  
z urządzeń treningowych jest częstsze podczas wstępnego przygotowania do 
wykonywania czynności medycznych, do opanowania danej umiejętności,  
a także do przeprowadzania egzaminów. 

Wartościowym i ciekawym urządzeniem jest symulator ludzkiego pa-
cjenta (HPS). Prowadzący zajęcia w sali symulacyjnej potrafi wywoływać od-
powiednią reakcję na podane leki, zastosowane leczenie czy działania uczniów. 
Pozwala to uczniom zobaczyć bezpośrednie konsekwencje swoich działań  
i doświadczyć konsekwencji, za które studenci mogą być pociągnięci do odpo-
wiedzialności w prawdziwym życiu. Poprawa funkcji i możliwości fantomów 
sprawia, że   coraz bardziej realistycznie odzwierciedlają one stany fizjologiczne 
i patologiczne pacjentów. Wśród wielu możliwości zaawansowanych fanto-
mów można wymienić: światłoczułe źrenice, zdolność osłuchiwania układu 
krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Do podstawowych zadań studenta należy ocena stanu pacjenta, często  
z bardzo realnymi reakcjami fantomowymi takimi jak krwawienie, płacz, od-
dawanie moczu. Procedury, które można wykonać, obejmują intubację, al-
ternatywną terapię dróg oddechowych, defibrylację, dostęp dożylny i doszpi-
kowy oraz wiele innych inwazyjnych procedur, których większość uczniów 
nie doświadczyłaby w tradycyjnej edukacji. Dodatkowo symulacja daje moż-
liwość przedstawienia złożonych lub rzadkich stanów klinicznych, o które nie 
jest trudno także w realnym życiu. Przypadki takie jak krwotok podpajęczy-
nówkowy, pęknięcie śledziony, tamponada serca to tylko niektóre z zagraża-
jących życiu stanów nagłych, które można ćwiczyć za pomocą symulatorów. 
Wykorzystanie symulatorów pozwala przyszłym praktykom medycznym na 
częste powtarzanie i doskonalenie podstawowych umiejętności manualnych 

– specjalistycznych.

Podsumowanie

Podsumowując niniejsze rozważania, do zalet symulacji medycznej 
można zaliczyć takie aspekty jak: zwiększona kontrola nad dokładnością wy-
konywanych czynności, wykorzystanie rzeczywistego sprzętu medycznego  
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w symulowanych warunkach czy praktyczne szkolenie z procedur inwazyj-
nych. Ważne jest również ciągłe powtarzanie umiejętności praktycznych,  
a także ich ocena i analiza. Ważne jest to, że odbywa się to z myślą o przyszłej 
karierze zawodowej osób rozpoczynających edukację w tym zakresie. Takie 
zajęcia mogą być też bardziej interesujące dla odbiorcy niż te skoncentrowane 
tylko na aspekcie teoretycznym. Cennymi elementami są uwzględnianie błę-
dów i przedstawianie ich konsekwencji w symulowanych warunkach. Wszyst-
kie działania przyczyniają się do uniknięcia lub zminimalizowania zagrożenia 
dla pacjentów i studentów. Naturalną kwestią jest to, że część zdarzeń nie 
będzie zniwelowana z różnych przyczyn, które nie są zależne od personelu me-
dycznego. Istotnym aspektem jest wdrożenie tego samego scenariusza przez 
wszystkich uczniów i planowanie edukacji klinicznej w oparciu o potrzeby  
i program nauczania uczniów, a nie dostępność pacjenta lub narażenie na 
rzadkie i złożone sytuacje kliniczne. 

Niewątpliwie w procesie edukacyjnym ważne jest również wyciąganie 
wniosków i podsumowywanie bezpośrednio po sesji kończącej zajęcia. Aby 
umożliwić nowe możliwości uczenia się, ważne jest, aby móc tworzyć scena-
riusze szkoleniowe, które są bardzo zbliżone do rzeczywistych sytuacji, tak aby 
uczący się mógł w przyszłości łatwo przenieść zdobyte doświadczenie szkole-
niowe z warunków teoretycznych do rzeczywistej sytuacji. Tworzy to pewne-
go rodzaju możliwość ułatwiającą działania automatyczne.

Podsumowując niniejsze aspekty, symulacja to technika, która odzwier-
ciedla rzeczywiste doświadczenia. Ważną kwestią jest możliwość przepracowa-
nia rzeczywistych sytuacji medycznych w bezpiecznych warunkach. Pozwala 
na interaktywne odtworzenie ważnych aspektów świata rzeczywistego. Te 
elementy nie są nowością, ale dzięki zaawansowaniu technicznemu można 
wykorzystywać zdobyte doświadczenia w innym wymiarze. Otóż już w staro-
żytności z gliny i kamienia budowano modele ludzkiego ciała, aby zademon-
strować kliniczne objawy choroby. Nie jest to nowe zagadnienie, ale wciąż 
inspirujące. Warto dodać, że już w XVIII wieku w Paryżu powstał „fantom” 
manekin położnika, zawierający ludzką miednicę i płód, aby szkolić położ-
ników w technikach porodowych. Tego typu działania skutkowały niższy-
mi wskaźnikami śmiertelności matek i dzieci. Od średniowiecza zwierzęta 
były wykorzystywane do ulepszania technik chirurgicznych. Jednak początki 
współczesnej symulacji medycznej wywodzą się z lotnictwa. Zagadnienie to 
rozwija się i będzie się rozwijać w przyszłości, aby jeszcze lepiej przygotować 
się na wyzwania XXI wieku. 
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The simulation method in the didactic process – 
selected aspects of nursing teaching

Abstract: Including the simulation method in the teaching process is an inte-
gral part of the modern process that encourages nursing students to practice 
nursing. Practical tasks to work with men to build a sense of agency in people 
or to cooperate with patients. An important aspect is that the future expert 
will be able to deal with problems in various situations, including crisis or 
financial situations. It is important to run innovative technologies, simulators 
and broaden the knowledge of the teaching staff in the use of simulation meth-
ods. These issues are very important in the process of practical education of 
many words – not only in nursing. An example can be found in Wielkopolska.  
In addition, such issues should often be obligatory in teaching practical 
sciences.

Keywords: teaching, simulation method, didactic process
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W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii  
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne. Tom VI zostały za-
warte zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów, z którymi może 
zmagać się człowiek w XXI wieku. Zagadnienia są różnorodne podobnie jak 
to, z jak wieloma sprawami można spotkać się każdego dnia. Niekiedy sposo-
by radzenia sobie z niektórymi z nich są trudne i problematyczne. W jednym 
zbiorze próbowano zebrać interdyscyplinarne treści, które mogą inspirować  
i pomóc w realizacji zadań. 

Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem, mimo że stanowi już szósty tom 
przyczyniający się do rozszerzania wiedzy na temat niniejszego zagadnienia. 
Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na grun-
cie cywilizacyjnym, społecznościowym człowiek w XXI wieku zmuszony jest 
do dokonywania wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opisa-
nych w tym zbiorze. 

Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania 
implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na kluczowe 
tematy zawarte w monografii. Szczegółowe informacje o autorach niniejszej 
monografii zostały zawarte w części Nota o autorach. Elementem znaczącym 
jest zawarcie w jednej publikacji tak wielu tematów, które mogą być warto-
ściowe, aby zrozumieć otoczenie, w którym jednostki funkcjonują. Ważnym 
zagadnieniem podejmowanych działań jest to, że w stosunkowo krótkim cza-
sie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę w wielu aspektach.

Praca jest już szóstą z serii planowanych monografii naukowych dotyczą-
cych zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest, aby wyczerpać 
wszystkie zagadnienia obejmujące aspekty współczesności nawet w sześciu 
zbiorach.

Kolejny tom przynosi szereg zupełnie nowych tematów dotyczących 
tego, co aktualnie jest ważne w nowoczesnym świecie. W pracy znalazły się 
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opracowania na temat rodziców w sytuacji pojawiania się konfliktów między 
rodzeństwem, co jest zagadnieniem nie tylko pedagogicznym, psychologicz-
nym, ale i społecznym. Wartościowe było także poruszenie kwestii seksualno-
ści, która w XXI wieku nadal nie do końca jest znana i rozumiana w aspekcie 
społecznym, a szczególnie w kwestii kobiet o orientacji homoseksualnej i ich 
poczucia satysfakcji z życia seksualnego. Istotne było także opisanie zagad-
nień obejmujących syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w kate-
gorii funkcjonowania w życiu społecznym, co wiąże się z szeregiem trudności,  
w tym psychologicznych i adaptacyjnych. Niekiedy wcześniejsze doświadcze-
nia mogą rzutować na to, jak osoba funkcjonuje w swoim dorosłym życiu.  
W monografii nie zabrakło aspektów dotyczących zdrowia i profilaktyki, co 
zostało poruszone w tekście dotyczącym analizy leczenia niefarmakologicz-
nego w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. W wymiarze so-
cjologicznym i ekonomicznym ważna była analiza sytuacji na rynku pracy  
w Polsce w latach 2020–2022 czy opisanie organizacji takich jak bank. Kwe-
stie prawne i ekonomiczne stanowią ważny element, nad którym warto się 
zastanowić, a mianowicie ważny jest też cel i intencja tych instytucji. W zbio-
rze pojawiły się także elementy dotyczące prawa i komunikacji pojęcia dobra 
z przepisami prawa powszechnego. Inspirującym dla wielu może okazać się 
tekst o syndromie oszusta, który może się charakteryzować tym, że osoba czuje 
się niewystarczająca w wielu aspektach swojego funkcjonowania – szczególnie 
w tych zawodowych. W ostatniej części monografii pojawiło się zagadnienie 
dotyczące symultanicznego nauczania studentów nauk medycznych, co może 
w perspektywie przynieść poprawę funkcjonowania i poczucia sprawczości  
w przypadku pracy w szpitalach czy klinikach.

Podsumowując dywagacje 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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mgr Agnieszka Brzozowska – magister psychologii (specjalność: psy-
chologia kliniczna) Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywnie uczestnicząca  
w wolontariatach, praktykach, szkoleniach oferowanych przez uczelnię i poza. 
W polu jej zainteresowań naukowych znajdują się obszary związane z zabu-
rzeniami lękowymi, relacje rodzinne i przywiązanie oraz psychologia sądowa. 
Obecnie pracuje jako psycholog głównie z dziećmi i młodzieżą. W przyszłości 
pragnąca pracować jako psychoterapeuta systemowy z rodziną i młodzieżą.

mgr Grzegorz Czapski – od 2018 roku doktorant w Katedrze Katolic-
kiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności Instytutu Nauk Socjologicz-
nych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pisze pracę doktorską na temat dostoso-
wania studentów i absolwentów do oczekiwań rynku pracy. Jego zaintereso-
wania naukowe i badania skupiają się wokół zagadnień związanych z rynkiem 
pracy osób młodych oraz bezrobociem wśród absolwentów uczelni wyższych.

dr Jolanta Dyndur – doktor nauk o zdrowiu, adiunkt na Wydziale 
Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej  
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, gdzie prowadzi zajęcia  
z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykładowca m.in. takich przed-
miotów jak: zdrowie publiczne, psychiatria środowiskowa, zdrowie i higiena  
w rodzinie, pielęgniarstwo onkologiczne. Promotor prac licencjackich  
i magisterskich. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kie-
runku Administracja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej w Ochronie Zdro-
wia oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Zarządzanie 
Jakością w organizacjach wg normy ISO 9001. Wieloletni pracownik Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, audytor wewnętrzny, specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, koordynator programów edukacji 



138

NOTA O AUTORACH

zdrowotnej dla rodziców i opiekunów w zakresie Pielęgnacji i postępowania  
z dzieckiem po zabiegu operacyjnym skoliozy oraz Wrodzonej dysplazji i zwich-
nięcia stawów biodrowych. Członek Komisji ds. Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgnia-
rek i Położnych w Lublinie. Autorka artykułów w publikacjach krajowych  
i zagranicznych, współautorka monografii. Uczestnik wielu konferencji na-
ukowych, warsztatów edukacyjnych i webinariów. Zainteresowania badawcze 
i naukowe koncentrują się wokół tematyki pielęgniarstwa onkologicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki i edukacji terapeutycznej w chorobach 
chirurgicznych i chorobach nowotworowych.

mgr Magdalena Gadamska-Kyrcz – magister nauk o rodzinie oraz 
pedagogiki, nauczyciel akademicki w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. 
rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. W kręgu zainteresowań badawczych znaj-
duje się głównie tematyka dotycząca rodziny (zwłaszcza relacji między ro-
dzeństwem i roli rodzeństwa w opiece oraz wychowaniu), a także zagrożeń  
dla współczesnej młodzieży..

mgr inż. Milena Kobylińska – dietetyk ze specjalnością dietetyki 
klinicznej, asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyła stu-
dia m.in. na kierunku dietetyka, zdrowie publiczne, bioinżynieria produk-
cji żywności. Obecnie doktorantka Wydziału Żywienia Człowieka SGGW  
w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Sto-
warzyszenia Dietetyków. Swoją wiedzę stale pogłębia, uczestnicząc w kursach, 
szkoleniach, konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych),  
na których występuje również jako prelegent. Autorka i współautorka pu-
blikacji naukowych. Obszar zainteresowań: żywienie kliniczne, dietoterapia 
pacjentów z otyłością, chorobami układu krążenia w różnych grupach wie-
kowych, dietoterapia pacjentów onkologicznych, żywienie kobiet w ciąży  
i karmiących piersią, żywienie niemowląt i małych dzieci, dietoterapia za-
burzeń płodności, uwarunkowania zachowań żywieniowych w różnych gru-
pach wiekowych, znaczenie edukacji w warunkowaniu zachowań żywienio-
wych. Prywatnie uwielbia dobre jedzenie, inspirujące podróże, pyszną kawę  
oraz ludzi z poczuciem humoru.

Katarzyna Kurowska – dietetyk, asystent badawczo-dydaktyczny  
w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz 
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Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Autorka  
i współautorka publikacji naukowych w dziedzinie żywienia człowieka i die-
tetyki. Uczestniczka licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych,  
na których występuje również jako prelegent. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie we współpracy z osobami borykającymi się m.in. z otyłością, hiperlipide-
mią, zespołem metabolicznym i innymi chorobami cywilizacyjnymi oraz prze-
wlekłymi, w których żywienie odgrywa kluczową rolę. Obszar zainteresowań: 
stan odżywienia i sposób żywienia osób o zwiększonej aktywności fizycznej, 
analiza zachowań żywieniowych predysponujących do rozwoju chorób ży-
wieniowozależnych, dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób cywilizacyjnych.  
Jej głównym założeniem w pracy z pacjentem jest trwałe ukształtowanie prawi-
dłowych nawyków żywieniowych poprzez indywidualne podejście, uwzględ-
niające stan zdrowia, specyficzne potrzeby, cele, preferencje żywieniowe czy 
też możliwości finansowe. W kuchni kieruje się zasadą – szybko, smacznie  
i zdrowo.

Paulina Muzyka – studentka na kierunku dietetyka na Wydziale Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach. Prelegentka i uczestniczka ogólnopolskich konferencji na-
ukowych w zakresie dietetyki i zdrowego stylu życia. Obszar zainteresowań: 
dietetyka sportowa, aktywność fizyczna w dietetyce, dietoprofilaktyka chorób 
cywilizacyjnych, żywienie osób starszych i kobiet w ciąży, a także edukacja ży-
wieniowa wśród dzieci i młodzieży. Prywatnie interesuje się zdrowym stylem 
życia, gotowaniem, aktywnością fizyczną, siłownią oraz fotografią.

mgr Monika Niedźwiecka – psycholog, pedagog, terapeuta zaburzeń 
seksualnych. Główny obszar zainteresowań to funkcjonowanie psychospo-
łeczne osób LGBTQ+, edukacja seksualna, praca psychoterapeutyczna w nur-
cie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi.

mgr Tomasz Słapczyński – doktorant, absolwent kierunków Prawo 
oraz kierunku Finanse i rachunkowość; przedsiębiorca; przedstawiciel orga-
nizacji społecznych i członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców; autor artykułów naukowych poświęconych mię-
dzy innymi prawu administracyjnemu, prawu gospodarczemu publicznemu  
i prywatnemu.
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dr Marlena Stradomska – suicydolog, psychoterapeuta, psycholog, 
pedagog, wykładowca akademicki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Su-
icydologicznego, doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań 
Samobójczych – Życie Warte Jest Rozmowy (www.zwjr.pl). Zainteresowania 
naukowe – suicydologia, trenerstwo, praca z osobami chorymi psychicznie, 
nowoczesne wyzwania edukacyjne. Autorka publikacji naukowych z zakre-
su pedagogiki i psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej,  
https://orcid.org/0000-0002-2294-856X.




