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W niniejszej monografii przedmiotem zainteresowań autorów są wyzwania na gruncie socjologii, resocjalizacji, psychologii międzykulturowej, bezpieczeństwa czy szeroko rozumianej profilaktyki, w tym zdrowotnej.
Istotnym zagadnieniem, niewątpliwie będącym wyzwaniem człowieka
XXI wieku, jest zmieniające się środowisko oraz coraz częściej pojawiające się
choroby. Dodatkowo współczesny człowiek podporządkowuje sobie otoczenie, które często niszczy, nie bacząc na konsekwencje, jakie z tym się wiążą.
Wyzwania współczesnego świata związane są z indywidualnym poczuciem
życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami kształtowania własnego wielowymiarowego rozwoju i autokreacji, realizacją aspiracji i celów życiowych,
zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami z uwzględnieniem materialnych warunków społecznych. Pisząc o wyzwaniach współczesnego świata
w obszarach społecznych czy edukacyjnych, najczęściej przywoływany jest
personalistyczny obraz i wizja człowieka usytuowanego w określonej przestrzeni społecznej, który ma możliwość i prawo do wykorzystania zasobów
intelektualnych w zaspokojeniu własnych potrzeb i potrzeb innych przedstawicieli społeczeństwa.
Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących m.in.
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, w którym opisane zostały ogólne
informacje dotyczące założeń pracy oraz poszczególne aspekty istotne do
stworzenia tego zbioru.
Pierwszym tekstem zawartym w pracy jest publikacja autorstwa Agnieszki
Bień pod tytułem Przestrzeń publiczna miasta Gdańsk definiowana potrzebami,
czyli relacja między partycypacją i demokracją obywatelską. Autorka podejmuje
istotny temat dotyczący przestrzeni miasta i związanymi z nim wyzwaniami.
Uznaje też, że problematyka partycypacji miejskiej pojawia się obecnie często
7
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w dyskursie społecznym oraz naukowym. Co więcej, mniejszościowe grupy
społeczne dążą do decydowania o dalszych decyzjach władzy wpływających
na ich codzienne funkcjonowanie. W pracy poruszona została kwestia granicy
pomiędzy partycypacją a interesami grup wpływu. Jako perspektywę analizy
autorka przyjmuje budowę Nowego Miasta w Gdańsku oraz obecną dyskusję
społeczną wokół jego powstawania.
W kolejnym rozdziale pod tytułem Wybrane modele resocjalizacyjne i ich
znaczenie dla funkcjonowania społeczeństw w odniesieniu do psychologii międzykulturowej autorstwa Martyny Nowak zajęto się aspektami psychologicznymi
oraz resocjalizacyjnymi, które są wyjątkowo ważnym aspektem w cywilizacji
XXI wieku. Autorka twierdzi, że zmiany we współczesnym świecie odnoszą
się również do zjawiska przestępczości. Pojawiają się nowe, niewystępujące
dotąd problemy i zagadnienia, a od końca lat 90. XX wieku współczynnik
inkarceracji na świecie systematycznie rośnie. Dla dobrego funkcjonowania
społeczeństwa oraz jego ogólnego poczucia bezpieczeństwa niezwykle ważny
jest proces rehabilitacji osób skazanych za przestępstwa oraz osadzonych w zakładach karnych. Działania te w dużej mierze pozwalają na to, aby ponownie
włączyć jednostkę do społeczeństwa, mimo popełnionych czynów karalnych
w przeszłości. Artykuł stanowi próbę analizy wybranych modeli resocjalizacyjnych, ich efektywności oraz znaczenia dla funkcjonowania społeczeństw
w odniesieniu do psychologii międzykulturowej.
W rozdziale III pod tytułem Po drugiej stronie muru. Problem zachowań
przestępczych kobiet w Polsce – przyczyny, uwarunkowania, efektywność resocjalizacji autorka Martyna Nowak podjęła zagadnienie przyczyniające się do możliwości zwiększenia wiedzy na niniejszy temat. Co ciekawe, na terenie Polski
odsetek osób skazanych za przestępstwa ogółem systematycznie maleje, zasada
ta nie ma zastosowania w odniesieniu do przestępczości kobiet. Rokrocznie
coraz więcej z nich podejmuje zachowania przestępcze, zmienia się również
specyfika oraz dynamika dokonywanych czynów. Z każdym rokiem rośnie
również procent kobiet osadzonych w zakładach karnych. Autorka oprócz
aspektów teoretycznych włączyła do analizy dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głównej Policji.
W kolejnej części monografii pt. Wpływ diety na płodność kobiety i mężczyzny autorki Milena Kobylińska, Agnieszka Decyk, Katarzyna Kurowska i Katarzyna Antosik zajęły się zagadnieniem, które w wielu przypadkach stało się
wyzwaniem ze względu na szereg problematycznych kwestii związanych m.in.
z płodnością. Według autorek niepłodność definiowana jest jako niemożność
zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego, utrzymywanego
8
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powyżej roku, bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Jest to choroba
układu rozrodczego dotykająca coraz więcej par, które starają się o dziecko.
Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Polsce z niepłodnością
boryka się ok. 15–20% par (1–1,5 miliona par). Dodatkowo, okazuje się,
że nieprawidłowa dieta może prowadzić do wielu zaburzeń, w tym także do
niepłodności. Zachowanie prawidłowej masy ciała, odpowiedniego sposobu
żywienia, w tym podaży pożądanych składników odżywczych oraz zmiana
nawyków żywieniowych, mogą zwiększać parametry płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.
W następnym rozdziale przygotowanym przez Milenę Kobylińską,
Agnieszkę Decyk, Katarzynę Kurowską i Katarzynę Antosik podjęto analizę
tematu dotyczącego aspektów zdrowotnych Wpływ obesogenów na występowanie i rozwój otyłości ze szczególnym uwzględnieniem BPA. Autorki uznały,
że otyłość stanowi coraz większy problem społeczny, przyczyniając się do
zwiększonej zachorowalności. Za jedną z głównych przyczyn otyłości uważa
się przedłużający dodatni bilans energetyczny, który powodowany jest nadmiarem spożywanej energii z pokarmu w stosunku do wydatkowej energii.
Z najnowszych badań wynika, że substancje chemiczne znajdujące się w produktach gospodarstwa domowego mogą zakłócać układ hormonalny w organizmie. Dodatkowo BPA może wpływać na rozwijający się płód i przenikać
przez barierę łożyska. Związek ten odgrywa negatywną rolę w patogenezie
zaburzeń endokrynnych poprzez zaburzenia płodności kobiet i mężczyzn oraz
ich przedwczesne dojrzewanie.
Ostatnia część monografii poświęcona jest natomiast aspektom związanym z życiem i funkcjonowaniem człowieka. Autorki Katarzyna Kurowska, Milena Kobylińska, Agnieszka Decyk i Katarzyna Antosik w artykule
Znaczenie diety w prewencji i wyrównywaniu nadciśnienia tętniczego zajęły się
aspektami zdrowotnymi i konkretnymi trudnościami mogącymi pojawić się
w życiu jednostki. Autorki uznały, że najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest nadciśnienie tętnicze. W
licznych badaniach dowiedziono, że wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje
związek ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością z powodu chorób
sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wybór zdrowego stylu życia może zapobiec lub opóźnić rozwój nadciśnienia tętniczego
i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób układu krążenia.
Natomiast wyniki prowadzonych badań wskazują, że do efektywnych modelów żywienia w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nadciśnienia tętniczego
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oraz chorób sercowo-naczyniowych zalicza się dietę DASH, dietę śródziemnomorską oraz dietę wegetariańską.
Redaktor niniejszej pracy pragnie serdecznie podziękować Recenzentom
dr hab. Alicji Sułek i dr Agnieszce Małek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.
Monografia stanowi drugi tom rozważań dotyczących Wymiaru współczesnych zagrożeń człowieka w teorii i zagadnieniach praktycznych w ujęciu
interdyscyplinarnym. Mimo tak wielu znaczących tekstów, które są zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne, nie udało się wyczerpać zagadnień dotyczących
wyzwań, które czekają na współczesnego człowieka.

Marlena Stradomska
Redaktor Naukowy
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AGNIESZKA BIEŃ
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
MIASTA GDAŃSK DEFNIOWANA
POTRZEBAMI, CZYLI RELACJA
MIĘDZY PARTCYPACJĄ
A DEMOKRACJĄ OBYWATELSKĄ
THE PUBLIC SPACE OF THE CITY OF THE GDAŃSK
DEFINED BY NEEDS, OR THE RELATIONSHIP BETWEEN
PARTICIPATION AND THE SOCIAL DEMOCRACY

W wieku XX zauważyć można silny proces zmian w zakresie budowy
i funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanej. Po pierwsze nastąpił silny „rozrost” tkanki miejskiej przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu poszczególnych
jej obszarów. Po drugie miasto podlega silnym wpływom ekonomicznym,
politycznym i społecznym. Współcześnie należy dodać także oddziaływania
technologiczne – konieczność stałego dostępu do Internetu na całym obszarze miasta (sieci prywatnych i otwartych), montaż monitoringu w przestrzeni
publicznej czy zarządzanie np. sygnalizacją świetlną. Wszystkie te elementy
mieszczą się w tzw. koncepcji smart city, która rozumiana jest jako:
[…] miasto inteligentne, czyli między innymi mające zdolność adaptacji do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Jest
to miejsce koncentracji działalności człowieka, powstawania innowacji, nowych technologii, jak też jest ono czynnikiem wzrostu gospodarczego, inkubatorem nowych pomysłów, które w znacznym stopniu wpływają na jakość życia. Postępująca urbanizacja, globalizacja,
technologizacja życia oraz zachowanie troski o istniejące zasoby powoduje, że rozwój obszarów miejskich coraz częściej jest uzależniony
od nowych czynników, takich jak zaawansowane technologie czy kapitał terytorialny, rozumiany jako dostępne czynniki oraz materialne
11
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i niematerialne zasoby decydujące o funkcjonowaniu danego obszaru
(Stawasz i Sikora-Fernandez 2016, s. 7).

Trzecim najczęściej wymienianym czynnikiem zmieniającym postrzeganie i funkcjonowanie przestrzeni zurbanizowanej jest wzrost znaczenia partycypacji, czyli możliwości decydowania mieszkańców danej przestrzeni o niej –
w tym wypadku jej zastosowania, interpretacji i rozwoju. W obszarze zurbanizowanym przestrzeń stanowi dobro podstawowe, zapewnia i warunkuje
egzystencję człowieka oraz pozwala na fluktuację kapitału1. Sama partycypacja w kontekście obszaru zurbanizowanego rozumiana jest jako forma partycypacji społecznej oraz wyraz demokracji. Podkreślenia wymaga, że badacze
zajmujący się omawianym zagadnieniem widzą szereg trudności z samym
pojęciem partycypacji społecznej. Jak zauważa Siemiński (2007), we współczesnych analizach dominuje dwojakie podejście analityczne do omawianego
pojęcia: szerokie, w którym za przejaw partycypacji społecznej uznaje się wszelkie przejawy demokracji, oraz wąskie, w którym kategoria ta obejmuje tylko
i wyłącznie przejawy bezpośredniego angażowania się w życie społeczeństwa
demokratycznego. Na obszarze nauk społecznych dominuje definicja drabiny
partycypacji zaproponowana przez Shery R. Arnstein. Badaczka wyjaśnia, że:
ze społeczną partycypacją jest trochę tak jak z jedzeniem szpinaku: nikt
się jej nie sprzeciwia, ponieważ jest dla nas dobra. Partycypacja zarządzanych w procesie zarządzania jest w teorii kamieniem milowym
demokracji – czczoną koncepcją przyjmowaną z entuzjazmem przez
wirtualną większość. Aplauz jest jednak ograniczony do grzecznych
uścisków dłoni kiedy ta zasada formułowana jest przez mniejszości nie
posiadające władzy. I kiedy definiują one partycypację jako jej redystrybucję, amerykańska zgoda na podstawowe założenie partycypacji
rozczłonkowuje się na wiele rasowych, etnicznych, ideologicznych
i politycznych przejawów opozycji (Arnstein 1969).

Według badaczki proces partycypacji społecznej może odbywać się na
ośmiu poziomach:
1.
2.
3.
4.
5.

manipulacja
terapia
informowanie
konstrukcje
paryfikacja lub inaczej łagodzenie

Uogólnienie to odnosi się do rozumienia przestrzeni w aspekcie prawno-własnościowym, notarialno-prawnym oraz socjoekonomicznym i politologicznym – Por. Thompson 2015, s. 7.

1

12

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIASTA GDAŃSK DEFNIOWANA POTRZEBAMI...

6. partnerstwo
7. delegowanie władzy
8. kontrola obywatelska (Arnstein 2012).
Pierwsze dwa poziomy odpowiadają postawom zaleczającym wszelkim
możliwym oddziaływaniom poza partycypacyjnym. Społeczeństwo pozbawione jest wpływu na działania polityczne i społeczne. Wszystkie formy oddziaływania nakierowane są na interes grupy rządzącej. Badaczka podkreśla,
że w obszarze manipulacji i teorii pojawiają się grupy eksperckie, które mają
stanowić „głos ludu”, jednak w rzeczywistości są to jednostki podporządkowane celom aparatu władzy. Zaznaczenia wymaga, że dodatkowym czynnikiem
pojawiającym się w obszarze terapii jest założenie, że jednostki pozbawione
realnego wpływu na funkcjonowanie danego systemu uważane są przez niego
za chore psychicznie lub niezdolne do samodecydowania.
Trzeci poziom partycypacji, jakim jest informowanie, badaczka uważa
za „pierwszy krok” do demokracji obywatelskiej. Władza informuje o podejmowanych działaniach np. w postaci ogłoszeń prasowych czy plakatów promujących daną aktywność czy przedsięwzięcie. Na tym poziomie komunikacja między jednostkami a podmiotami decyzyjnymi pozostaje jednostronna.
Obywatele niezależnie od przyjmowanego stanowiska do danej aktywności
nie mają możliwości wypowiedzenia się na temat jej zasadności. Taka możliwość pojawia się w momencie zaistnienia czwartej fazy, jaką są konstrukcje.
Władza pozwala na drobne modyfikowanie celów działań przez podmioty wyrażające potrzeby poszczególnych grup społecznych. W obszarze tym jednak
występuje ciągle zagrożenie, że:
ludzie postrzegani są tylko jako statystyczne abstrakcje, a partycypacja
mierzona jest frekwencją na spotkaniach, ilością zabranych ulotek bądź
odpowiedzi w ankietach. Obywatele osiągają tu poczucie „partycypacji w partycypacji”, natomiast władze zapewniają sobie dowód na wystarczające w ich poczuciu zaangażowanie „tamtych ludzi” (Arnstein
1969).

Piąty poziom to paryfikacja (łagodzenie), w której ciągle obecne jest
zjawisko tokenizmu2. Władza wyznacza obszary, w których możliwe jest
wprowadzenie modyfikacji przez grupy społeczne i chce wchodzi z ich przedstawicielami w dalszą współpracę. Autorka podkreśla, że bardzo często rozwój

2
Według Arnstein tokenizm to pozbawienie społeczeństwa wypowiadania się w kwestiach dla
nich istotnych oraz decydowania o sobie.
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procesu partycypacji kończy się na tym poziomie. Rządzący obawiają się utraty własnych „atrybutów”, a dalszy rozwój demokracji społecznej uzależniony
jest od samych obywateli oraz ich motywacji do uzyskania pełnej decyzyjności.
W szóstym poziomie, jakim jest negocjacja, władza podejmuje dialog
z mniejszościami. Powoływane są wszelkiego rodzaju rady polityczne, komitety planistyczne oraz tworzone są scenariusze mechanizmów rozwiązywania
problemów. Za główny czynnik funkcjonowania relacji rządzący–przedstawiciele grup społecznych Arnstein uważa pieniądze. Badaczka wyjaśnia, że:
partnerstwo może działać najbardziej efektywnie, kiedy istnieje zorganizowana baza w społeczności, przed którą odpowiadają jej reprezentanci; jeżeli grupa obywatelska posiada zasoby finansowe, aby godnie
płacić swoim reprezentantom za ich pochłaniające czas wysiłki i kiedy
grupa posiada zasoby, aby zatrudnić własnych techników, prawników
i organizatorów (Arnstein 1969).

Siódmy i ósmy poziom partycypacji odpowiada właściwej formie demokracji społecznej – obywatele mogą w pełni uczestniczyć w decydowaniu
o kwestiach ich dotyczących, posiadają realny wpływ na decyzje władzy oraz
mogą proponować własne rozwiązania. Żaden z podmiotów politycznych nie
posiada pełni władzy, a wszystkie decyzje zapadają w wyniku porozumienia
między stronami.
Kategoryzacja rozwoju partycypacji społecznej oraz związanej z nią demokracji obywatelskiej stworzona przez Arnstein i zaprezentowana na łamach
„Magazynu Amerykańskiego Instytutu Planistów” w 1969 r. wydaje się nie
tracić na aktualności. Badaczka w sposób krytyczny odnosi się do możliwości
wpływu społecznego na rozbudowę przestrzeni miejskiej. Jako soczewkę tej
oceny w niniejszym artykule przyjmuje się miasto Gdańsk oraz współczesne
jego rozbudowy.
„NIC O NAS BEZ NAS”…
CZYLI PODSTAWY PRAWNE
PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE
Głównym hasłem procesu partycypacji jest slogan „Nic o nas bez nas3”.
Według założeń demokracji obywatelskiej mieszkańcy danej przestrzeni
Hasło to bardzo często pojawia się w nazwach projektów partycypacyjnych np. „Nic o nas bez
nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii” pod redakcją Jacka Kucharczyka
z 2013 roku.
3
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powinni posiadać możliwość decydowania o jej zagospodarowaniu w ramach
poszczególnych działów gospodarki i kultury, w tym pozostawienia danego
obszaru jako elementu rekreacji lub integracji społecznej. Prawo stanowione,
w tym Konstytucja RP, nie mówi wprost o konieczności partycypacji grup
społecznych znajdujących się na danym obszarze miejskim. Pośrednie informacje o potrzebie konsultacji społecznych odnaleźć można w:
− Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198;
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227;
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647;
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 200 Nr
151, poz. 1220;
− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 15684.
Szczegółowym aktem prawnym odnoszącym się do planów zagospodarowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, według której władze gminy/ powiaty/ województwa zobowiązane są do sporządzania projektu studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju przestrzennego (ustawa określa minimalne warunki
przeprowadzenia konsultacji społecznych: harmonogram oraz zasady informowania i przeprowadzania konsultacji, tryb informowania o ich wynikach)
oraz tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tutaj
podobnie ustawa określa minimalne warunki dotyczące trybu przeprowadzenia konsultacji). Ustawa nakłada obowiązek konsultacji społecznych w kwestiach istotnych, jednak nie opisuje formy, w jakiej ona przebiega. Często
stosowanym rozwiązaniem są rady konsultacyjne/ programowe/ ewaluacyjne lub konsultacje przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Sporadycznie stosowaną metodą jest referendum (wynika to między innymi

Wszystkie potrzebne informacje o podanych ustawach oraz pojawiąjących się w nich zmianach odnaleźć można na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl.
4
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z kosztochłonności takiego przedsięwzięcia oraz braku zainteresowania bezpośrednią formą demokracji)5.
W przytoczonych aktach prawnych oraz w nieprzywołanych aktach
pokrewnych ustawodawca zakłada, w jaki sposób powinien przebiegać proces partycypacji oraz w jakiej formie i zakresie może wpływać on na decyzje rządzących w kwestii zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.
W ramach wprowadzania konkretnego przedsięwzięcia/ inicjatywy/ zmiany
(pojawiających się po stronie władzy) wymienić można następujące etapy:
1.
2.
3.
4.

Programowanie
Projektowanie
Podejmowanie decyzji
Realizacja

Na proces partycypacji (odpowiadającej stronie społecznej relacji) składają się natomiast następujące etapy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informowanie interesariuszy
Badania opinii i potrzeb interesariuszy
Prezentacja i wyjaśnienie projektu interesariuszom
Dyskusja nad projektem
Negocjacje kwestii spornych
Ewentualne uczestnictwo interesariuszy w realizacji projektu

Zależność pomiędzy etapami przedsięwzięcia a samymi procesami partycypacji przedstawia tabela 26.
Tabela 2. Etapy przebiegu procesu partycypacji
Następstwo etapów przedsięwzięcia i faz partycypacji
Etapy przedsięwzięcia
I.

Programowanie

Fazy partycypacji
1.

Informowanie interesariuszy

2.

Badanie opinii i potrzeb

Zainteresowanie udziałem w referendum uzależnione jest od prezentowanego poglądu politycznego, zaangażowania obywateli z życie polityczne kraju lub środowiska lokalnego lub samego podejmowanego problemu – Por. Raport z badań CBOS. Zainteresowanie referendum
konsultacyjnym ws. konstytucji, nr 95/2018.
6
W artykule nie podjęto szczegółowej analizy omawianego zagadnienia z dwóch powodów. Po
pierwsze z ograniczonej objętości tekstu, po drugie z drugorzędności poruszanego zagadnienia
względem tematu głównego.
5
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II.

Projektowanie

III.

Podejmowanie decyzji

IV.

Realizacja

3.

Prezentacja i wyjaśnianie projektu

4.

Dyskusja nad projektem

5.

Negocjacje kwestii spornych

6.
Możliwość uczestnictwa
w realizacji

Źródło: Opracowanie na podstawie Pawłowska, Staniewska i Konopacki 2012,
s. 10.

Pomimo tak dokładnych wytycznych zawartych w aktach prawnych,
dokumentach Unii Europejskiej oraz raportach jednostek fundacji i stowarzyszeń reprezentujących interesy wybranych grup społecznych podkreślenia
wymaga, że:
choć w polskim prawodawstwie regulacje, które mogą być interpretowane jako „otwierające”, rządzenie na głos i udział obywateli znajdują
się w aktach prawnych bardzo różnej rangi: od ustawy zasadniczej, po
dokument wewnętrzny Rady Ministrów – rzadko kiedy są to zapisy
mówiące wprost o obowiązku konsultacji społecznych lub innych
procedurach włączania obywateli w procesy decyzyjne. Nigdzie również – nawet w tych nielicznych przypadkach, gdy konsultacje są nakazane lub zalecane – nie określa się szczegółowo trybu organizowania
i przeprowadzania konsultacji społecznych. Wyjątek mogą tu stanowić
obligatoryjne konsultacje społeczne w sytuacji tworzenia planów i dokumentów określających rozwój przestrzenny danego obszaru. Jednak
zgodnie z powszechną w Polsce pozytywną interpretacją prawa („robimy to, co jest nakazane” a nie „możemy robić to, co nie jest zakazane”)
wymienione w zapisach warunki z nakazanego minimum stają się realizowanym maksimum (Starzyk [b.d.], s. 8).

Spójrzmy jednak, jak zagadnienie to realizowane jest w praktyce.
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POLITYKA ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
NOWEGO MIASTA A PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Analizując Program operacyjny przestrzeni publicznej7 dotyczący miasta
Gdańsk, odnajdujemy fragment dotyczący postulowanej idei kreowania przestrzeni wspólnej. Według twórców programu:
atrakcyjna przestrzeń publiczna poprawia bezpieczeństwo i jakość
życia MIESZKAŃCÓW. Jest ona zarazem OTWARTA, co stwarza
warunki do pogłębienia integracji społecznej i kulturowej. Przestrzeń
publiczna jest także miejscem dialogu, przybierającego postać różnorodnych wydarzeń i będącego zaczynem kreatywności. Odpowiednio
zaprojektowana, wzmacnia MOBILNOŚĆ aktywną – ruch pieszy
i rowerowy – oraz uatrakcyjnia korzystanie z komunikacji zbiorowej. Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej wymaga
szerszego włączenia do WSPÓŁPRACY mieszkańców, organizacji
społecznych, przedsiębiorstw, urzędników w wymiarze dzielnicowym,
miejskim i metropolitalnym. Szeroka współpraca wzmacnia poczucie
współodpowiedzialności za stan przestrzeni publicznej. Jest zatem narzędziem KSZTAŁCENIA ugruntowującym postawy obywatelskie
(Program operacyjny przestrzeni publicznej 2023, s. 242).

Ten idealistyczny obraz przedstawiany w przytaczanym dokumencie
zgodny jest z najczęściej powtarzanymi koncepcjami przestrzeni publicznej
postulowanymi w polskiej literaturze przedmiotu8. Elementy takie jak ogólnodostępność, poczucie przynależności i bezpieczeństwa jej użytkowników
oraz miejsce budujące wspólnotowość są najczęściej wymienianymi cechami
tzw. przestrzeni idealnej – przestrzeni, która nie istnieje. Warto sobie zadać
pytanie, dlaczego? Wydaje się, że odpowiedź odnaleźć można w publikacjach
krytycznych.
Jak jednak wygląda to w praktyce? Obecnie dużo skrajnych emocji wywołuje projekt zagospodarowania przestrzennego Gdańska jakim jest Nowe
Miasto9. Mieści się ono na byłych terenach Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Jest on częścią Gdańskiego Programu Operacyjnego 2023.
Por. D. Wantuch-Matla (2016), Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Łódź;
K. Pluta (2012), Przestrzeń publiczna miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Warszawa; B. Jałowiecki, M. Szczepański (2010), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,
Warszawa.
9
Młode Miasto to nazwa historyczna części Gdańska, na której pod koniec XIX w. powstała
stocznia, po 1945 r. nazwana Stocznią Gdańską im. Lenina. Po wydarzeniach 89. roku oraz
kryzysie stoczniowym w latach 90. obszar stoczni stał się nie do utrzymania. Młodym Miastem
zaczęto nazywać tereny postoczniowe, które potencjalnie mogą stać się dużą, prężną i atrakcyjną
częścią ścisłego centrum Gdańska (w bezpośrednim sąsiedztwie Głównego Miasta).
7

8
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W momencie pojawienia się pierwszych planów modernizacji terenów Martwej Wisły artysta i pracownik ASP, szef Fundacji Wyspa Progress, prof.
Grzegorz Klaman przedstawiał obawy, że Młode Miasto stanie się „klastrem
gigantycznych, wyizolowanych bloków” (Wierciński 2013). Wysnuł jednocześnie twierdzenie, że aktywność społeczna może się przyczynić do zmiany
niekorzystnego zjawiska, jakim jest izolacja przestrzeni miasta. Działania miałaby podjąć Rada Interesariuszy Młodego Miasta złożona z artystów i działaczy społecznych. Jest to grupa o charakterze doradczo-dyskusyjnym, dzięki
której polepszyła się wymiana informacji pomiędzy podmiotami publicznymi
i prywatnymi oraz stawiająca sobie za cel rozwój nowej dzielnicy Gdańska.
Klaman odnotowuje, że wskutek prowadzonej w domenie publicznej
dyskusji inwestorzy i projektanci Nowej Wałowej zmienili jej profil
przestrzenny na bardziej przyjazny dla poruszających się ruchem pieszym. Uważa jednak, że „mimo korekt, to wciąż brutalizm rodem
z lat pięćdziesiątych, najwyżej siedemdziesiątych”. Postuluje także, by
mimo istnienia uchwalonych przez miasto planów zagospodarowania,
próbować je zmieniać, gdyż „jeśli wybierzemy złe rozwiązania i tak
będziemy musieli do planów wracać”. I dodaje: „Potrzebny jest głos
mieszkańców i miasta. Deweloper dziś jest, jutro go nie będzie, my
zostaniemy i będziemy ponosili przez dziesięciolecia koszty anachronicznych rozwiązań” (Sandecki 2013b).

Prof. Jacek Dominiczak na łamach „Gazety Wyborczej” z 26 stycznia
2013 r. stwierdził, że „zaproponowany plan gdańskiego Młodego Miasta jest
karykaturalny. Niczym się nie różni od koncepcji falowca i centrum handlowego obok. A może to być dzielnica dla kreatywnych młodych ludzi, jak
nowojorskie SoHo” (Sandecki 2013b). Architekt krytykuje plany zagospodarowania przestrzennego Młodego Miasta. Twierdzi, że niszczą one „tożsamość
lokalną” Gdańska, w szczególności odnosząc to do Nowej Trasy Wałowej.
Profesor dużą rolę w budowaniu Nowego Miasta przypisuje artystom.
Po zamknięciu stoczni ogromną wartością było zainteresowanie, jakie
skierowało na nią pokolenie młodych ludzi. Na tereny dawnej stoczni
weszli wtedy artyści. To mechanizm obserwowany w wielu miastach
świata i wiele znanych miast go z powodzeniem wykorzystało, np.
Nowy Jork czy Londyn. Klasyczny przykład to SoHo na nowojorskim
Manhattanie, które też kiedyś było dzielnicą przemysłową, a artyści,
którzy tam się sprowadzili, uczynili z niej jedną z najmodniejszych
dzielnic Nowego Jorku. Ale dokonało się to nie poprzez zburzenie starych magazynów, ale poprzez fakt, że artyści zakochali się w tej poprzemysłowej aurze, zachowali jej autentyczność. To oni wypromowali na
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cały świat modę na mieszkania w loftach, to oni pokazali poprzemysłową architekturę jako młodą alternatywę dla nudnych swoją przesadną
funkcjonalnością deweloperskich mieszkań w blokach i wieżowcach.
Takie przykłady można mnożyć (Sandecki 2013b).

Dominiczak dodaje także, że „szkoda, że nie mamy równie precyzyjnych
narzędzi do zmierzenia skutków społecznych i ekonomicznych! Burzenia
autentycznej stoczni, autentycznych miejsc historii naszego miasta. Możemy
je jedynie przewidzieć” (Sandecki 2013b). Profesor w wywiadzie podkreśla, że
przestrzeń Młodego Miasta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne
do funkcjonowania w niej – miejsca pracy, odpoczynku, szkoły oraz przedszkola, jak również osiedla mieszkalne. Podkreślał, że tylko w takiej formie
pozwoli ona na połączenie jej z obszarami Głównego Miasta, jak również Dolnego Miasta. Jednocześnie konieczne jest zachowanie specyfiki historycznej
terenu – wkomponowanie przestrzeni postoczniowej w przestrzeń nowopowstającego obszaru miasta.
Na zarzuty prof. Dominiczaka dwa dni później w czasie konferencji prasowej, jak również na łamach „Gazety Wyborczej”, odpowiedzieli urzędnicy
Miasta Gdańsk odpowiedzialni za zabudowę obszarów Młodego Miasta.
Plan zagospodarowania Młodego Miasta jest bardzo szeroki i wszystkie
przedstawione przez prof. Dominiczaka funkcje mogą tam się zmieścić –
odpowiada prezydent Bielawski. – Budujemy już tam przecież ECS
i Muzeum II Wojny Światowej. Reszty miasto budować nie będzie.
To są prywatne tereny, a to, co tam powstanie, zależeć będzie od inwestorów. Póki co zgłosił się tylko jeden inwestor, który chce wybudować galerię handlową. Jeśli zgłoszą się kolejni inwestorzy z projektami
obiektów, które będą zgodne z planem zagospodarowania, to nie będzie podstaw do odmowy (Sandecki 2013a).

Obecnie na terenach postoczniowych planowana jest budowa osiedla.
Deweloperem zajmującym się zabudowaniem przestrzennym Młodego Miasta jest firma Euro Styl10. W większości przypadków będą to mieszkania o wysokim standardzie oraz apartamenty. W części parterowej znajdować się mają
biura oraz punkty usługowe (sklepy, apteki, punkty gastronomiczne itp). Na
tle tej idylli stoczniowego wizerunku toczy się debata o formę dalszej rozbudowy Młodego Miasta. W czasie debaty „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo,
wspólna przyszłość”, która miała miejsce 30 listopada 2018 r. na Politechnice
Zob. M. Pietrzak, Nowa dzielnica Gdańska – Młode Miasto. Przy ECS powstanie 1200
mieszkań i biura, „Dziennik Bałtycki”, 9 marca 2019.

10
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Gdańskiej, zastanawiano się, w którym kierunku powinna rozwijać się zabudowa przestrzenna na terenach postoczniowych. Prof. Atonii Taraszkiewicz odniósł się niezwykle krytycznie do obecnej sytuacji na terenach przy
Nowej Trasie Wałowej. Mówi: „jestem pełen jak najgorszych obaw. Istnieje
wieloletni konflikt, niechęć do kompromisu. W związku z tym, przynajmniej
czasowo, należy zawiesić nazwę Młode Miasto. Nie jest to ani młode, ani
miasto” (Rozwadowski 2019)11. Ówczesny prezydent Miasta Gdańsk Paweł
Adamowicz podczas debaty stwierdził, że władze państwowe, przy współpracy
z konserwatorami zabytków, utrudniają rozwój Gdańska.
Koniunktura już się kończy, już można wyczuć symptomy osłabiania
się boomu inwestycyjnego […]. Jeśli tereny postoczniowe nie załapią
się na koniunkturę, nie będzie biur międzynarodowych firm, które
chcą inwestować w Gdańsku, nie będzie nowych mieszkań. Gdańsk
straci możliwość pozyskania nowych mieszkańców, podatników, wyborców. Władza konserwatora zabytków jest w tym przypadku większa
niż władza prezydenta Gdańska, a przecież Młode Miasto jest integralną częścią Gdańska, a nie eksterytorialnym terenem rządu polskiego
(Rozwadowski 2019).

Dyskusje wokół budowy Nowego Miasta podsumowuje Jacek Lipiński
oraz Paweł Lorens. Według urbanistów
[…] jest to właściwie spór o doktrynę rozwoju miasta, leżącą u podstawy prezentowanych podejść do sposobów kształtowania organizmu
miejskiego. Jest to jednocześnie dyskusja o modelu miasta idealnego
XXI wieku a możliwościami jego realizacji tu i teraz. Jest to także świadectwo współczesnego pluralizmu doktrynalnego, istniejącego w wolnej i demokratycznej Polsce. Jest to również dowód na to, jak ważny
dla wszystkich zainteresowanych rozwojem Młodego Miasta a także
całego Gdańska jest sposób i jakość urbanizacji tego śródmiejskiego
obszaru poprzemysłowego (Lipiński i Lorens 2016, s. 245).

Jest to próba wprowadzenia w życie koncepcji miasta zwartego.
Z doktrynalnego punktu widzenia jest to model miasta zwartego,
rozwijającego się głównie poprzez rewitalizację dogęszczającą, rozumianą jako zespół działań mających doprowadzić do odnowy obszaru miejskiego będącego w sytuacji kryzysowej lub nieoptymalnie
Słowa prof. Taraszkiewicza potwierdzają także plany konserwatora zabytków Bartosza Skaldowskiego, który pragnie wciągnąć tereny postoczniowe na listę zabytków UNESCO, zob.
T. Rozwadowski, Debata „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” na Politechnice Gdańskiej. Spór o tereny postoczniowe, „Gazeta Wyborcza”, 30 listopada 2018.
11
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zagospodarowanego, zgodnie z ideą spójności terytorialnej i inteligentnego rozwoju, w efekcie czego następuje znaczne powiększenie
habitatu (rozumianego jako optymalne miejsce do życia we wszystkich
jego aspektach), przede wszystkim w granicach istniejących obszarów
zurbanizowanych (Lipiński i Lorens 2016, s. 246).

PODSUMOWANIE
Analizując problematykę partycypacji społecznej oraz jej realizację w obszarze przestrzeni publicznej Gdańska trudno stwierdzić, czy jest ona wyrazem
demokracji obywatelskiej, czy tylko interesu grup wpływu. Shery R. Arnstein
proces partycypacji porównuje do szpinaku – ani to ładne, ani smaczne… jednak dla dobra nas i naszego potomstwa przygotowujemy go i zjadamy. Projekt
przebudowy Nowego Miasta w Gdańsku taktować należy jako pewnego rodzaju formę „szpinaku-partycypacji”. Pomimo iż różnego rodzaju środowiska
nie zgadzają się na tę formę przekształcenia terenów stoczni, to jednak wszyscy dostrzegają możliwe korzyści płynące z tej propozycji. Niby powstanie
kolejne osiedle widmo, które służyć będzie jako kompleks mieszkalny pod
wynajem – ale z drugiej strony w okresie szczytu sezonu wakacyjnego generować będzie niezliczone rzesze turystów z kraju i zagranicy. Niby nowa
zabudowa kontrastować będzie ze starymi kamienicami Głównego Miasta –
ale czy ma to znaczenie, skoro znajduje się ono w części stoczni oddalonej
od jego centralnej części…. Takich „ale” wymieniać można bardzo wiele
w kontekście praktycznie każdego zarzutu wobec powstającej inwestycji. Pytanie tylko, gdzie znajduje się granica? Czy właśnie to „ale” nie powoduje, że
proces partycypacyjny w odniesieniu do nowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gdańska nie wchodzi na ten najwyższy poziom według Arnstein, czyli kontroli obywatelskiej?
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STRESZCZENIE
Problematyka partycypacji miejskiej pojawia się obecnie często w dyskursie społecznym oraz naukowym. Coraz częściej mniejszościowe grupy społeczne dążą do decydowania o dalszych decyzjach władzy wpływających na ich codzienne funkcjonowanie –
od tych najmniejszych, jak kwestia zmiany nazwy ulicy, do największych, jak budowa
centrum handlowego w sąsiedztwie. Prawo stanowione tylko pośrednio broni prawa
mieszkańców do demokracji obywatelskiej. W artykule poruszona została kwestia granicy pomiędzy partycypacją a interesami grup wpływu (władzy, deweloperów, przedsiębiorców itp.). Jako perspektywę analizy autor przyjmuje budowę Nowego Miasta
w Gdańsku oraz obecną dyskusję społeczną wokół jego powstawania. W artykule
w odniesieniu do przytaczanych wydarzeń oraz obowiązujących aktów prawnych dążono do odpowiedzi na pytanie, czy sztandarowe hasło ruchów partycypacyjnych „nic
o nas bez nas” nie pozostaje tylko pustym sloganem, który przegrywa z interesami
wpływów grup uprzywilejowanych.
Słowa klucze: Gdańsk, partycypacja, Nowe Miasto, problemy społeczne
SUMMARY
The issue of urban participation appears frequently in the social and scientific discourse. Increasingly, minority social groups strive to decide on further decisions of the
authorities affecting their daily functioning – from the smallest, such as the issue of
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changing the name of the street, to the largest, such as building a shopping center
in the neighborhood. Statutory law only indirectly defends the citizens’ right to civil
democracy. The article addresses the issue of the boundary between participation and
the interests of groups of influence (authorities, developers, entrepreneurs, etc.). The
author takes the construction of the New Town in Gdańsk and the current social
discussion around its formation as the perspective of the analysis. With reference
to the above-mentioned events and legal acts in force, the article aims to answer the
question whether the flagship slogan of participatory movements „nothing about us
without us” remains just an empty slogan that loses to the interests of the influence
of privileged groups.
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WSTĘP
Społeczeństwo jest jedną z podstawowych oraz najbardziej szerokich kategorii socjologicznych, która stanowi również konstrukt istotny dla psychologii. Encyklopedia PWN wskazuje, iż odnosi się ono do ogółu mieszkańców
danego kraju lub też jego konkretnego, wyznaczonego obszaru. Biorąc pod
uwagę fakt, że każdy zamieszkuje jakiś teren, można powiedzieć, że społeczeństwo nie istnieje bez jednostki, a jednostka nie istnieje bez społeczeństwa. Każdy z nas jest częścią określonej zbiorowości, za której pośrednictwem
może się wyrażać, realizować oraz pełnić obowiązki wynikające z owej partycypacji. Przynależność do grupy jest również istotnym źródłem samoidentyfikacji, w związku z którą człowiek odpowiada sobie na pytanie „kim jestem?”
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(Szarfenberg 2007, s. 2). W idealnej wizji społeczeństwa nie ma miejsca na
czyny społecznie szkodliwe, zaburzające jego funkcjonowanie. Niestety, rzeczywistość jest inna.
Współczesny świat dynamicznie się rozwija, co jest związane również
z pojawianiem się różnic w zakresie modernistycznej przestępczości. Pojawiają się nowe, nieznane dotąd zagrożenia. Przestępczość w XXI wieku
jest zdecydowanie konstruktem wielowymiarowym i złożonym. Od końca
lat 90. XX wieku współczynnik inkarceracji na świecie systematycznie rośnie
(Płatek 2007, s. 19). I choć w samej Polsce według statystyk ludzie rzadziej
dopuszczają się przestępstw, co przedstawia wykres nr 1, to do niepokojącej refleksji mogą prowadzić chociażby statystyki związane z przestępstwami
przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajowości. Współczynnik ten od 2018 r. wyraźnie rośnie, a tylko w roku
2019 odnotowano aż 46 504 przestępstwa w tej kategorii. Dynamikę tego
wskaźnika wyraźnie obrazuje wykres nr 2.
Wykres nr 1. Przestępstwa w Polsce stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w latach 2002–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Wykres nr 2. Liczba przestępstw przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
wolności seksualnej i obyczajowości popełnianych w latach 2002–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakłady karne powstały w wyniku idei kulturowego rozwoju społeczeństwa wyrażającego się w zamianie kary śmierci, wygnania lub okaleczania
przestępców na karę odwetową i poprawczą (Jaworska 2010, s. 77). Obowiązkiem każdego państwa wobec obywateli jest zapewnienie im bezpieczeństwa
poprzez powołanie licznych służb oraz organów stojących na straży wymiaru
sprawiedliwości. Wśród tych instytucji istotny jest również obszar więziennictwa, którego swoistą misją jest chronienie członków społeczeństwa przed
przestępcami poprzez stosowanie izolacji oraz pracę nad ich społeczną oraz
moralną rehabilitacją (Poklek 2013, s. 9). Działania te są podyktowane połączeniem oczekiwań społeczeństwa oraz reguł prawa. Rozwojowi więziennictwa
sprzyjały dokonania filozofii oświecenia oraz założenia humanitarne właśnie
z zakresu nauk prawnych, przypadające na okres XIX wieku. Na kształtowanie się ogólnych norm dotyczących funkcjonowania więzień miały wpływ
uwarunkowania historyczne, polityczne oraz ogół poglądów penitencjarnych
charakterystycznych dla danego państwa (Maleszyk 2009, s. 9). Jednakowoż zagadnieniem stale aktualnym jest pogodzenie dwóch interesów, które
z założenia wydają się sprzeczne: oczekiwań społeczeństwa oraz osadzonych.
Dla dobra oraz bezpieczeństwa społeczności systemy penitencjarne realizują
zadania ochronne, z kolei dla dobra osób przebywających w zakładach karnych – zadania penitencjarne (Poklek 2013, s. 11). Pogodzenie tych dwóch
obszarów wymaga wysokich kompetencji, kwalifikacji, oraz – nierzadko –
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wieloletniego doświadczenia. Stale istotnym zagadnieniem jest również dostosowanie systemu w taki sposób, aby ograniczenie wolności przestępców nie kolidowało z prawami człowieka. Z wielu stron świata docierają bowiem wieści
o ich notorycznym łamaniu w niektórych więzieniach, takich jak chociażby te
w Guantanamo na Kubie czy Abu Ghraib w Iraku (Raport Roczny Amnesty
International, 2016/2017).
Kultura oraz więziennictwo są wzajemnie powiązane. Kultura jest bowiem wyznacznikiem rozwoju osobowości jednostki, a więc co za tym idzie –
ma również znaczenie w resocjalizacji sprawców przestępstw. Działalność
resocjalizacyjna zakładów karnych jest z kolei uwarunkowana kulturowymi
przemianami mającymi miejsce w społeczeństwach (Jaworska 2010, s. 77).
Każda kultura, a więc i każdy kraj, tworzy pewien odrębny, autonomiczny
system więziennictwa. Na twór ten składają się oddziaływania resocjalizacyjne
względem sprawców przestępstw, warunki ich pobytu w zakładach, jak również postawa personelu odpowiadającego za to, jak wygląda przebieg przywrócenia osadzonego do społeczeństwa.
Termin „resocjalizacja” wywodzi się z kryminologiczno-penitencjarnych
rozważań podejmowanych na przełomie XIX i XX wieku i oznacza „wtórne
uspołecznienie, czyli uwewnętrznienie wartości i norm społecznie akceptowanych” (Waligóra 1985, s. 53). Ubiegłowieczne refleksje wiązały się z coraz
popularniejszą tendencją pozytywistycznego nurtu nauk prawnych zakładającego, iż na każde przestępstwo składają się określone przyczyny biologiczne,
jak i społeczne (Stańdo-Kawecka 2010, s. 109). Koncepcja podejmowania
czynów zabronionych jako wyniku interakcji poszczególnych czynników,
a nie bezwzględnego wyboru jednostki wolnej i myślącej stała się podstawą
przekonania, że poprzez zastosowanie względem przestępcy odpowiednich
środków można zmienić jego zachowanie i zlikwidować tendencje przestępcze
(Waligóra 1985, s. 53). Dodatkowo pojęcie resocjalizacji wywodzi się z filozoficznego pytania o naturę człowieka, jak również o to, kim i w jaki sposób
powinien się on stać. Jako istota myśląca człowiek jest w stanie kontrolować
oraz modyfikować swoje zachowanie w zależności od potrzeb oraz wymogów.
W takim ujęciu jego dobro nie powinno stać w opozycji do dobra społeczeństwa – człowiek nie jest w pełni podporządkowany warunkom społecznym, ale
też nie może swoim zachowaniem naruszać ugruntowanego porządku, który
obowiązuje w społeczeństwie (Jaworska 2010, s 78). Docelowy sens resocjalizacji powinien się zatem wyrażać w równowadze między dobrem wspólnoty
a dobrem jednostki resocjalizowanej. Logicznym zatem byłoby stosowanie
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oddziaływań resocjalizacyjnych, które w sposób kompleksowy podchodzą do
problemu, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty z nim związane.
W niniejszej pracy autorka podejmuje się próby opisania systemów resocjalizacyjnych funkcjonujących w różnych częściach świata (Polska, Skandynawia, Stany Zjednoczone) oraz ich roli dla funkcjonowania społeczeństwa.
Dobór przedstawionych w tekście krajów motywowany był chęcią ukazania
różnic w zakresie ujmowania znaczenia resocjalizacji na świecie, a także szczególnym znaczeniem konkretnych państw na kształtowanie się ogólnego wyobrażenia o oddziaływaniach penitencjarnych i wychowawczych podejmowanych względem osadzonych.
WSPÓŁCZESNE MODELE RESOCJALIZACJI
Sławomir Sobczak (2008, s. 233) pisał, iż resocjalizacja powinna służyć
optymalnemu rozwijaniu w jednostce dojrzałości emocjonalnej, osobowości,
postaw, zachowań prospołecznych oraz sprawności fizycznej i zdrowia. Dzięki
temu skazany będzie w stanie zachować racjonalność myślenia, która pozwoli
mu na ochronę przed dopuszczaniem się czynów zabronionych. Zadaniem
wychowawcy więziennego jest zatem promowanie postawy szeroko pojętej
zmiany w funkcjonowaniu osadzonego (Stańdo-Kawecka 2010, s. 115).
Niewątpliwie cele przyświecające tworzeniu teoretycznych założeń dotyczących resocjalizacji są podmiotowe oraz godne uwagi. Niestety, w rzeczywistości gorzej prezentuje się ich realizacja. Jak pisze Jaworska (2008, s. 128),
często osiągnięcie nawet minimalnych celów, jak ograniczenie powrotności
do przestępstwa, jest niesamowicie trudne do wdrożenia. Ciężko wskazywać
konkretne przyczyny, które prowadzą do takiego stanu rzeczy. Ponadto, istotnym zagadnieniem jest sceptycyzm społeczeństwa względem resocjalizacji
przejawiający się w obawie przed nieudolnością oddziaływań penitencjarnych
oraz poczuciu, iż władza państwowa nie jest w stanie kontrolować przestępczości (Opora 2012, s. 59). W głośnym reportażu dotyczącym pracowników
zakładów karnych pt. „Gad. Spowiedź klawisza” dziennikarz Paweł Kapusta
(2019, s. 142) w taki sposób ujmuje współczesne podejście społeczeństwa do
resocjalizacji:
Jeśli resocjalizacja to uczenie życia w społeczeństwie, to gdzie ten proces powinien się odbywać? W społeczeństwie. Społeczeństwo najchętniej wsadziłoby jednak przestępcę za mury zakładu i nie chciałoby mieć
z nim nic wspólnego. Niech tam siedzi. Społeczeństwo, które w tym
procesie powinno odgrywać znaczącą rolę, mamy niestety krnąbrne,
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uprzedzone do ludzi wychodzących z więzienia. [...] Jedynym miejscem, w którym resocjalizacja nie działa, to społeczeństwo. Czyli wśród
nas i przez nas.

Odpowiednie, całościowe podejście do tematu resocjalizacji pozwala
przypuszczać, że oddziaływania penitencjarne staną się bardziej skuteczne.
Istnieje kilka modeli resocjalizacji, które skupiają uwagę na poszczególnych
aspektach przywrócenia przestępcy do społeczeństwa, w zależności od nurtu
teoretycznego, na którym są osadzone. Najpopularniejsze z nich to model
deficytu możliwości, model odpowiedzialności sprawcy oraz model bazujący
na mocnych stronach sprawcy.
Model deficytu możliwości ujmuje popełnienie czynu zabronionego
przez sprawcę jako efekt nieumożliwienia mu dostępu do odpowiednich warunków kształtujących prawidłowe funkcjonowanie społeczne (Opora 2012,
s. 60). Sprawca dopuszcza się zatem przestępstwa, ponieważ nie miał wystarczających zasobów lub z jakiegoś powodu zostały one zablokowane. W tym
ujęciu głównym założeniem resocjalizacji jest umożliwienie sprawcy tego dostępu poprzez skierowanie go do instytucji, która może mu go dostarczyć.
Choć model deficytu możliwości pozwala na regulację niezaspokojonych
przez sprawcę potrzeb, to może również wpływać na kreowanie się na ofiarę
zaistniałych okoliczności.
Model podkreślający znaczenie odpowiedzialności sprawcy również
zwraca uwagę na znaczenie czynników zewnętrznych na działanie sprawcy,
jednak odnosi się do nich jako do trudności, które pojawiają się na jego drodze i prowadzą do dokonania pewnego konkretnego wyboru (Opora 2012,
s. 60). W zakresie tego podejścia oddziaływania resocjalizacyjne skupiają się
na konfrontacji oraz zmianie dotychczasowego myślenia. Podkreśla się zatem
znaczenie takich czynników, jak: nauka oraz utrzymanie motywacji do pokonywania trudnych momentów w życiu, pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów, planowanie przyszłości oraz adekwatne kształtowanie poczucia własnej skuteczności (Opora 2012, s. 61). Choć podejście to czasami może
minimalizować wpływ ekstremalnie trudnych sytuacji w życiu człowieka na
dopuszczanie się przestępstwa, to pozwala również na dość optymistyczne
wnioski – w jego świetle sprawca nie tylko jest w stanie modyfikować i powstrzymywać swoje zachowanie, ale również unikać konfliktów z prawem.
Model bazujący na mocnych stronach sprawcy oraz na jego konstruktywnej aktywności w życiu społeczeństwa określa sprawcę jako czynnego uczestnika procesu resocjalizacji, a nie jedynie jego przedmiot, na którego działanie
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złożyły się zewnętrzne okoliczności oraz niezaspokojone potrzeby (Opora
2012, s. 63). Takie spojrzenie w swoich założeniach przejawia wiele podobieństw do modelu podkreślającego odpowiedzialność sprawcy za przestępstwo. Oba te podejścia stanowią przeciwieństwo modelu deficytu możliwości.
Sposób, w jaki system penitencjarny, ale również takie dziedziny nauki,
jak kryminologia, kryminalistyka, prawo czy psychologia sądowa podchodzą
do teoretycznych aspektów resocjalizacji, długoterminowo warunkuje przebieg jej praktycznych działań. Dlatego też zarówno podejście do przestępczości, jak i jej skutków czy możliwości przeciwdziałania wiązać się może ze
sposobem funkcjonowania zakładów karnych i ich specyfiką. Jak wspomniano w początkowej części pracy, wpływa na nie również sytuacja historyczna,
społeczna, obowiązujące w państwie prawo, ale także kwestie ekonomiczne
i podejście społeczeństwa do resocjalizacji. To właśnie społeczność oczekuje
bowiem od sprawców przyjęcia odpowiedzialności za własne czyny poprzez
udział we wspólnym życiu i podejmowania pozytywnych aktywności (Braithwaite 2001, s. 354). Jak widać, powiązanie jest obustronne – zarówno
podejście społeczeństwa ma związek z procesem resocjalizacji, jak i proces
resocjalizacji wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa. Zasadniczo politykę
resocjalizacji państw można podzielić na punitywną, czyli rygorystyczną, oraz
liberalną, stosującą kary średniego zasięgu (Kacprzak 2016, s. 113).
RESOCJALIZACJA W POLSCE
Według danych dotyczących jednostek penitencjarnych w bieżącym
roku, na terenie Polski znajduje się obecnie 130 zakładów karnych i aresztów
śledczych (Główny Urząd Statystyczny 2020). Miejsca te różnią się od siebie
wielkością, przeznaczeniem, typem. Wśród nich wymienić można chociażby
zakłady karne dla osób odbywających karę po raz pierwszy, zakłady karne
dla recydywistów penitencjarnych czy zakłady karne typu zamkniętego dla
młodocianych. Poszczególne oddziały uwzględniają płeć, rodzaj przewinienia,
a także przypadłości osadzonych. Tak też w zakładach karnych oraz aresztach
śledczych pojawiają się osobne oddziały dla kobiet, mężczyzn, osób skazanych
tymczasowo, poruszających się na wózku inwalidzkim, skazanych skierowanych do oddziałów terapeutycznych czy też cierpiących z powodu chorób
przewlekłych (Główny Urząd Statystyczny 2020).
Dane Głównego Urzędu Statystycznego informują, iż w 2019 roku
w zakładach karnych oraz aresztach śledczych na terenie Polski osadzonych
było łącznie 74 130 osób. Wyraźnie zaznacza się tutaj dysproporcja w zakresie
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płci – liczba mężczyzn wynosiła 70 930 osób, zaś kobiet jedynie 3 200. Kobiety odbywające karę w jednostkach penitencjarnych w Polsce stanowiły zatem
w 2019 roku jedynie nieco ponad 4% wszystkich osadzonych. Rok później w
jednostkach penitencjarnych przebywało więcej osób – łącznie 81 030. Dodatkowo, Komunikat o zaludnieniu aresztów śledczych i zakładów karnych z
20 listopada 2020 informuje, iż według stanu na ów dzień zaludnienie tych
instytucji wynosi 84,83%. Obiekty penitencjarne w Polsce nie są zatem
przeludnione.
Kacprzak (2016, s. 118) wskazuje, że Polska na tle Europy wyróżnia
się jedną z najbardziej punitywnych polityk karnych. Wśród ogółu kar orzekanych przez sąd, prym wiedzie zdecydowanie kara pozbawienia wolności.
W porównaniu do innych państw europejskich sądy polskie wymierzają kary
wysokie i restrykcyjne. Nie zmienia się to pomimo doniesień o nikłej skuteczności kary długotrwałego pozbawienia wolności – surowość podejmowanych
oddziaływań karnych oraz wysoki poziom rygoru nie tylko nie zmniejszają
skali przestępczości, ale również nie zapobiegają recydywie (Kacprzak 2016, s.
124). Polskie oddziaływania penitencjarne są z tego powodu mocno krytykowane przez specjalistów zajmujących się prawem karnym oraz więziennictwem.
Ciosek (2001, s. 182) zwraca uwagę na liczne wady wymierzania kary
bezwzględnego pozbawienia wolności. Wśród nich znajduje się chociażby wykluczenie jednostki przebywającej w zakładzie karnym, co prowadzić może
finalnie do jej marginalizacji oraz degradacji jej znaczenia dla społeczeństwa.
Kara ta utrwala zarówno niepożądane społecznie zachowania przestępców, jak
również nie daje im możliwości podejmowania działań, które trwale modyfikowałyby ich postępowanie oraz sposób myślenia. Ponadto, istotnymi wadami polskiego systemu penitencjarnego są: niska efektywność stosowanych kar,
konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla osadzonych w związku z odbywaniem kary, brak indywidualnego podejścia do jednostek, marginalizujący oraz
stygmatyzujący charakter kary czy też brak dostosowywania systemu kar do
norm obecnych w społeczeństwie (Machel 2003; za: Kacprzak 2016, s. 120).
W odniesieniu do samej resocjalizacji w Polsce, wobec osadzonych są
stosowane przestarzałe metody wychowawcze, którym brak zindywidualizowania. Podstawowe działania aktywizujące więźniów to praca, edukacja,
kursy zawodowe, zajęcia sportowe, kulturalne, oświatowe oraz zajęcia terapeutyczne (Kacprzak 2016, s. 120). Zaobserwować można pewien ogólny
wzór planowania oddziaływań resocjalizacyjnych, który nie uwzględnia potrzeb jednostkowych i specyficznych różnic pomiędzy osadzonymi. Ponadto
odsetek uczestnictwa osadzonych w proponowanych przez zakłady karne i
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areszty śledcze zajęciach jest niezwykle niski. Niepokoi zarówno przekraczająca
w zakładach karnych 30% skala bezrobocia, niechęć osadzonych do podnoszenia swoich kwalifikacji, wykształcenia, jak i ograniczona możliwość udziału
w spotkaniach terapeutycznych, szkoleniach i kursach (Kacprzak 2016,
s. 121).
Izolacja skazanych od społeczeństwa ma wymiar zarówno realny, jak
i symboliczny. Zarówno specyficzne warunki fizyczne panujące w więzieniu
(ograniczona przestrzeń, mała powierzchnia tzw. „spacerniaków”, niejednokrotnie słaby dostęp do światła dziennego, ścisły porządek dnia, słabo wyposażone siłownie czy biblioteki), jak i metaforyczny aspekt uwięzienia mogą
negatywnie wpływać na osobowość więźniów oraz prowadzić do autostygmatyzacji. Jak wiadomo z doniesień z badań dotyczących modeli resocjalizacji,
praca nad kształtowaniem pozytywnych obszarów osobowości skazanych jest
predyktorem ich późniejszych sukcesów w oddziaływaniach resocjalizacyjnych (Opora 2012, s. 61).
W kontekście znaczenia resocjalizacji dla funkcjonowania społeczeństwa
polskiego warto wymienić kilka istotnych konsekwencji. Po pierwsze, częste
stosowanie wobec przestępców kary pozbawienia wolności generuje niezwykle wysokie koszty – konieczne jest zapewnienie skazanym wyżywienia, ubrań,
środków higienicznych, dostępu do świadczeń medycznych (Kacprzak 2016,
s. 117). Istotnym wydatkiem jest również utrzymanie personelu pracującego
w placówkach, kwestie budowy, remontu czy wyposażenia infrastruktury więziennej. Polska zajmuje w Unii Europejskiej drugie miejsce co do wysokości
kosztów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego. Wydatki te
są podejmowane z budżetu państwa, a co za tym idzie – z pieniędzy podatników. Utrzymanie osób odbywających długotrwałą karę pozbawienia wolności
jest zatem niezwykle kosztowne, wzbudza także negatywne emocje wśród części społeczeństwa uznającej taki sposób pozyskiwania środków przez system
więziennictwa za niesprawiedliwość społeczną.
Dodatkowo, stosowanie tak represyjnego i stygmatyzującego systemu karania przestępców może prowadzić do stałej marginalizacji osób, które odbyły
już karę pozbawienia wolności, a zatem (przynajmniej w teorii) zadośćuczyniły za swój czyn. Osoby kończące pobyt w zakładzie mają problemy z powrotem na rynek pracy, odbudową sieci kontaktów rodzinnych oraz społecznych, mogą mieć problemy materialne, niejednokrotnie prowadzące nawet do
bezdomności (Kacprzak 2016, s. 122). Negatywne skutki skazania odczuwa
również rodzina przestępcy. Odbywanie kary pozbawienia wolności może bowiem negatywnie wpływać na status materialny całej rodziny (jak pokazują
35

MARTYNA NOWAK

statystyki, ponad 90% osadzonych w zakładach karnych to mężczyźni, którzy
w tradycyjnym modelu rodziny są jej głównymi żywicielami), pojawiać się
może stygmatyzacja rodziny skazanego czy nawet opisywany przez Goffmana
(2007; za: Kacprzak 2016, s. 123) stygmat kryminalisty, czyli przekonanie,
iż dzieci kryminalisty również wkroczą na drogę przestępczą. Więźniowie po
odbyciu kary pozbawienia wolności niejednokrotnie mają trudności z readaptacją społeczną i rodzinną, a w ich systemie rodzinnym nierzadko pojawiają
się zachowania charakterystyczne dla rodzin dysfunkcyjnych (Kacprzak 2016,
s. 123). Skutki nieefektywnego systemu resocjalizacji w Polsce dotykają zatem
zarówno skazanego, jak i jego rodzinę, będącą podstawową grupą społeczną,
a nawet całe społeczeństwo. Konsekwencje te mają wymiar intra- oraz interpersonalny, finansowy, a także dotyczą zbiorowego światopoglądu.
RESOCJALIZACJA W KRAJACH SKANDYNAWSKICH
Polityka resocjalizacji krajów skandynawskich, takich jak Szwecja, Norwegia czy Finlandia, budzi często niemałe emocje. Kraje te niejednokrotnie
rezygnują z kar ograniczenia lub pozbawienia wolności, by przeciwdziałać
podejmowaniu zachowań przestępczych poprzez stosowanie działań resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych w środowisku otwartym (Kacprzak 2016,
s. 113). Skandynawię cechuje stosowanie zdecydowanie lżejszych środków
karnych, tworzenie programów przygotowujących więźniów do życia na wolności oraz ich reintegracji w społeczeństwie. Dodatkowo kraje skandynawskie
stosunkowo rzadko decydują się na zastosowanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności oraz wysokich wyroków. System ten jest jednak, jak widać,
efektywny, ponieważ wskaźnik uwięzienia w Skandynawii jest najniższy w Europie, wynosi od 50 do 80 na 100 000 mieszkańców i na przestrzeni lat wzrósł
nieznacznie (Płatek 2007, s. 18). Dania poświęca sporo uwagi reintegracji
społecznej więźniów, z kolei twórcom systemu więziennictwa w Norwegii
przyświeca „zasada normalizacji” polegająca na maksymalnym upodobnieniu
warunków więziennych do warunków naturalnych (Kacprzak 2016, s. 114).
W Szwecji niesamowicie ważna jest dewiza innowacyjności przejawiającej się chociażby w budowaniu nowoczesnych więzień oraz aprobacie dla
resocjalizacji w środowisku naturalnym (Płatek 2007, s. 51). Ponadto szwedzkie więziennictwo przykłada wagę do niestosowania kar niehumanitarnych,
mogących prowadzić do marginalizacji przestępców. Kacprzak (2016, s. 114)
powołuje się również na wprowadzenie zasady liberalizacji, która znosi takie
elementy oddziaływań, jak przymusowy udział w terapii, system kar i nagród,
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cenzurowanie listów czy ograniczanie kontaktu ze światem zewnętrznym.
Najmniej restrykcyjnym systemem penitencjarnym w Europie jest z kolei
Finlandia, w której to w ciągu ostatnich latach dążono do ograniczania stosowania kar pozbawienia wolności. I choć w 2016 r. zaostrzono tam środki
wobec drobnych przestępców, to system fiński nadal jest uznawany za jeden
z najbardziej liberalnych.
Czemu Skandynawia zawdzięcza swój sukces w dziedzinie oddziaływań
penitencjarnych? Państwa wchodzące w jej skład charakteryzuje silne poczucie wspólnoty zarówno w aspektach instytucjonalnych, jak i w mentalności.
Dla Skandynawów istotne jest postrzeganie systemu jako całości, która łączy,
a nie dzieli. Kolejnym aspektem jest zamiłowanie do szeroko pojętego rozwoju (chociażby naukowego i instytucjonalnego). Dodatkowo, zdecydowanie
ważna jest historia – Skandynawowie posiadają dane statystyczne dotyczące
przestępczości sięgające końcówki XVIII wieku (Płatek 2007, s. 45) Przez
ostatnich 200 lat badacze analizowali charakter zachowań przestępczych, jak
również sposoby ich oceny. Pozwala to zarówno na zrozumienie podejmowania poszczególnych decyzji dotyczących systemu kar w krajach skandynawskich, jak również na stałą empiryczną weryfikację założeń pozwalającą
dostosować system penitencjarny w sposób, który będzie służył zarówno
społeczeństwu, jak i skazanym. Ponadto weryfikowane są nie tylko badania
i podejmowane działania, ale również teorie naukowe i idee przyświecające
ich tworzeniu.
Ujmując temat ogólnie, społeczeństwo skandynawskie cechuje silne poczucie wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i wspólnoty. Płatek (2007,
s. 34) wskazuje również na aspekt dążenia do unikania społecznego wykluczenia – więźniowie nie są odcięci od społeczeństwa, a rolą systemu jest pomaganie im w znajdowaniu rozwiązań. Skandynawowie ściśle wiążą terminy
„marginalizacja” oraz „wykluczenie społeczne”. Ich zdaniem osoba pozbawiona możliwości rozwoju oraz realizowania własnych potrzeb jest narażona na
społeczne wykluczenie. Dlatego też silne poczucie solidarności oraz przeciwdziałanie marginalizacji osadzonych to ważne aspekty działań resocjalizacyjnych. System penitencjarny krajów Skandynawskich to nie utopia, a wynik
osiągnięty dzięki wieloletnim badaniom, uważności oraz silnej wspólnotowości. Choć człowiek, który dopuścił się popełnienia czynu zabronionego
w Skandynawii będzie musiał w jakiś sposób za niego zadośćuczynić, to ze
strony społeczeństwa nie będzie on na stałe potępiony lub zdefiniowany poprzez swój czyn (Hörnquvist 2004, za: Płatek 2007, s. 34).
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Podejście do resocjalizacji w krajach skandynawskich niewątpliwie wiąże
się z funkcjonowaniem społeczeństwa. Dzięki kompleksowym zastosowaniom,
które służą zarówno osadzonemu, jak i członkom społeczności, zwiększa się
poczucie wspólnoty i solidarności w społeczeństwie, pielęgnowana jest polityka równościowa. Ponadto w ujęciu tamtejszego systemu prawnego przestępca
nie jest jednostką „przegraną”. Istnieje możliwość przywrócenia go do życia
w społeczeństwie. Kara za popełnienie czynów zabronionych ma być więc
nauką, okazją do rozwoju oraz poprawienia jakości swojego życia. Im większy
odsetek skazanych, wśród których proces resocjalizacji przeszedł pomyślnie,
tym więcej osób przywróconych społeczeństwu, a co za tym idzie – pracowników, podatników, ojców, matek etc.
RESOCJALIZACJA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Stany Zjednoczone są czwartym pod względem wielkości i trzecim, jeśli
chodzi o liczbę ludności państwem na świecie. Pomimo różnic polityczno-kulturowych pomiędzy poszczególnymi stanami, przez wielu ludzi USA są
uznawane za ideał w kwestiach rozwoju do tego stopnia, że w Polsce w języku
potocznym „Ameryka” kojarzona jest z dobrobytem oraz wyższym, niedostępnym standardem. Stany Zjednoczone wyróżniają się największym systemem
penitencjarnym na świecie, który na przestrzeni kilku ostatnich dekad zwiększył się ponad dziesięciokrotnie (Lynch 2007, s. 1). Historia resocjalizacji
w USA jest niezwykle długa oraz zmienna. Poczynając od koncepcji pozytywistycznej, która zakładała, iż przestępca jest jedynie „marionetką” oraz ofiarą
czynników prowadzących go do popełnienia przestępstwa, przez koncepcje
warunkowych zwolnień oraz zawieszeń, zaostrzenie polityki kryminalnej
i odejście od założeń resocjalizacji na przestrzeni lat 70. i 80. ubiegłego wieku,
aż po obecny model zakładający dużą różnorodność podejść.
Współcześnie w celu izolowania sprawców przestępstw oraz zapobiegania
recydywie na terenie Stanów Zjednoczonych najczęściej stosuje się długoletnią
izolację, która tak samo, jak w przypadku Polski, generuje niezwykle wysokie
koszty finansowe. Natomiast w przypadku przestępstw o charakterze szczególnie szkodliwym dla społeczeństwa wykonuje się w niektórych stanach karę
śmierci (Vollaard 2013, s. 32). Aby odpowiednio dobrać karę do charakteru
popełnionego przestępstwa, wymiar sprawiedliwości analizuje zarówno cechy
sprawcy, jak i okoliczności, które doprowadziły do dokonania czynu zabronionego. Motywacją do stosowania wysokich kar jest uświadomienie zarówno
sprawcy, jak i osobom, które potencjalnie mogłyby dopuścić się popełnienia
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podobnego przestępstwa, surowych konsekwencji, które są następstwem czynu. Wśród nich znajdują się: utrata pracy i dochodów, długoletnia izolacja,
stygmatyzacja, rozłąka z rodziną i bliskimi, skutki psychologiczne oraz marginalizacja społeczna (Szwejkowska 2018, s. 434).
Pomimo toczącej się od lat dyskusji dotyczącej niehumanitarnego wymiaru kary śmierci nawet w przypadkach najcięższych zbrodni, opinia publiczna na terenie Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie domagała się
wizerunku sędziów, którzy w przypadku niezwykle szkodliwych społecznie
czynów popełnionych przez sprawców przestępstw reagują stanowczo i twardo wymierzają surowe kary (Szwejkowska 2018, s. 433). Oddziaływania resocjalizacyjne oraz terapeutyczne są z kolei uznawane za delikatne i niewystarczające. W opozycji do takiego podejścia pojawiają się takie koncepcje,
jak teoria restytucyjna kary, stosowanie kar pośrednich czy też oddziaływania
oparte na mentoringu.
Teoria restytucyjna kary to szereg koncepcji ujmujących karę jako przywrócenie ładu społecznego, który naruszył sprawca, oraz poczucia bezpieczeństwa zarówno ofiary, jak i całości społeczeństwa (Doob, Sprott, Marinos
i Varma 1998, za: Szwejkowska 2018, s. 434). W związku z tym przestępca
powinien pojąć oraz przyznać, że swoim postępowaniem wyrządził krzywdę
zarówno ofierze, jak i całemu społeczeństwu. Aby przywrócić wcześniejszy
porządek, działania naprawcze podejmować muszą wszystkie trzy podmioty. Cel kary w ujęciu teorii restytucyjnej sprowadza się do odbudowy wzajemnego zaufania oraz relacji pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym, sprawcą
a społeczeństwem oraz pokrzywdzonym a społeczeństwem (Szwejkowska 2018,
s. 434). Mierzalnymi oddziaływaniami naprawczymi są w przypadku powyższej koncepcji takie instrumenty, jak chociażby: obowiązek naprawienia
szkody, mediacja między sprawcą a pokrzywdzonym oraz podejmowanie prac
społecznych. Teoria restytucyjna kary podkreśla wielowymiarowość aspektu
przestępczości oraz krzywdy, jak również w oddziaływania naprawcze angażuje nie tylko skazanego, ale i całe społeczeństwo.
System kar pośrednich pojawił się jako odpowiedź na mocną krytykę
dotyczącą kar pozbawienia wolności oraz w związku z coraz szybciej rozwijającymi się ruchami społecznymi i ewoluował on na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat (Barczykowska 2012, s. 345). Są to oddziaływania o wiele
mniej ekstremalne i kosztowne niż więzienie. Zalicza się do nich między innymi: obozy dyscyplinujące, program intensywnego nadzoru, areszty domowe,
kary pieniężne i grzywny czy też system monitoringu elektrycznego. Zaletami
tegoż systemu jest lepsza ochrona ofiar i społeczeństwa w porównaniu do kary
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pozbawienia wolności oraz sprzyjanie procesowi ponownego włączania sprawcy do społeczeństwa (Barczykowska 2012, s. 299). W związku z doniesieniami
o generowaniu wysokich kosztów oraz niskiej skuteczności kar pośrednich
zaczęto je doskonalić poprzez odbudowywanie więzi społecznych osadzonych,
stosowanie oddziaływań skoncentrowanych na konwencjonalizacji ich zachowań oraz wdrażanie ich do pełnienia określonych ról w obszarze rodzinnym,
towarzyskim i zawodowym (Ulmer 2001, s. 164). Efektywność stosowania
kar pośrednich podniosło również stosowanie oddziaływań resocjalizacyjnych,
reedukacyjnych i rehabilitacyjnych opartych na koncepcji kognitywno-behawioralnej (Barczykowska 2012, s. 254).
Kolejnym alternatywnym sposobem przeciwdziałania wzrostowi wskaźnika przestępczości oraz recydywy na terenie USA jest stosowanie programów
mentoringowych. Sam mentoring polega na „budowaniu relacji, w której
bardziej doświadczony sprawuje opiekę nad posiadającym mniejsze doświadczenie” (Barczykowska i Dzierzyńska 2012, s. 263). Zasady mentoringu
w odniesieniu do działań prewencyjnych oraz resocjalizacyjnych opierają się
na dwóch głównych zasadach. Po pierwsze, mentor musi w sposób realny
i indywidualny spojrzeć na problemy klienta i jego osobę, aby zidentyfikować
jego potrzeby, nawyki, problemy, ale i czynniki ryzyka. Po drugie, działania
mentora muszą być ukierunkowane na przeciwdziałanie stygmatyzacji i efektywne rozwiązywanie jego problemów w warunkach naturalnych. Tak więc
„lwią część” praktyki prowadzi się w środowisku, w którym żyje lub do którego
wróci skazany (Barczykowska i Dzierzyńska 2012, s. 266). Aby mentoring
był efektywny, oddziaływania muszą odbywać się systematycznie, a mentor
powinien dbać o indywidualizację programu, reagować na problemy klienta,
promować zachowania prospołeczne, ale również umiejętnie stawiać granice. Badania nad projektem Ready4Work opartym na zasadach mentoringu
i przeznaczonym dla kobiet i mężczyzn, którym pozostały 3 miesiące do wyjścia na wolność, donoszą o skuteczności programu – wśród jego uczestników
wskaźnik recydywy był o 39% niższy w porównaniu do osób, które nie korzystały ze wsparcia mentora (Fletcher 2007, s. 6).
Alternatywne względem kary długotrwałego pozbawienia wolności oraz
kary śmierci oddziaływania na terenie USA oparte są na badaniach naukowych, według których kara pozbawienia wolności nie odstrasza, a do tego
najczęściej jest nieefektywna – zbyt surowe działania oraz niezwykle długi czas
izolacji skazanego od społeczeństwa uznawane są jako efekt jatrogenny, sprzyjający wzrostowi recydywy (Szwejkowska 2018, s. 437). Co więcej, sankcja
penalna nie jest w stanie redukować tegoż wzrostu, ponieważ nie koncentruje
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się na zapobieganiu czynnikom ryzyka, które doprowadziły do przestępstwa
oraz nie angażuje w oddziaływania naprawcze społeczeństwa. Szwejkowska
(2018, s. 433) wskazuje, iż wyniki wielu studiów naukowych podkreślają, że
sankcje karne opierające się na bezwzględnej izolacji nie są skuteczne, ponieważ ich zadaniem nie jest wychowywanie i reintegracja skazanych, a jedynie
odstraszanie od podejmowania działań przestępczych. Nowoczesna resocjalizacja oznacza w przypadku USA interwencję psychospołeczną, która ma na
celu zwiększanie świadomości sprawców, zmianę w ich myśleniu, naukę oraz
utrwalanie myślenia w kategoriach prospołecznych zarówno w środowisku
terapeutycznym, jak i poza nim. Nasilenie podejmowania poszczególnych
oddziaływań uzależnione jest od tak zwanego Risk Need Reponsibility, które
odnosi się do ryzyka recydywy (Andrews i Bonta 2016, s. 7). W myśl inicjatywy oddziaływania resocjalizacyjne powinny być adekwatne do stopnia ryzyka
powtórnego podejmowania działań przestępczych – im wyższe ryzyko, tym
więcej działań.
Polityka penitencjarna na terenie Stanów Zjednoczonych jest niezwykle
zróżnicowana. Z jednej strony w wielu stanach nadal funkcjonuje kara śmierci za najcięższe przewinienia oraz kara długotrwałego pozbawienia wolności.
Death Penalty Information Center informuje, iż w 2020 roku karę śmierci
wykonuje się w aż 25 stanach. W odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa, takie oddziaływania według ich zwolenników najskuteczniej izolują skazanych od ogółu społeczności i zapobiegają recydywie. Wyniki licznych badań
naukowych przeczą jednak temu podejściu podkreślając, iż takie działania ani
nie odstraszają, ani nie są efektywne. Generują wysokie koszty dla społeczeństwa, zwiększają stygmatyzację więźniów i byłych więźniów oraz wbrew obietnicom nie zmniejszają ryzyka recydywy. Alternatywą są oddziaływania oparte
na teorii restytucyjnej oraz prewencji. Nie tylko pozwalają one spojrzeć na
skazanego jako na osobę, która po wykonaniu określonych czynności związanych z pracą nad sobą może zostać przywrócona społeczeństwu, ale również
zakładają interakcję pomiędzy skazanym, ofiarą i społeczeństwem, co ma na
celu przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji oraz w sposób aktywny
promuje wspólne przywracanie ładu społeczeństwu. Swoisty dualizm systemu
penitencjarnego w USA sprawia, iż ciężko mówić o ogólnych konsekwencjach
oddziaływań resocjalizacyjnych na funkcjonowanie całego kraju. Jest ono bowiem zależne zarówno od systemu kar, jak i przekonań społecznych czy też
zaangażowania ogółu społeczeństwa w proces resocjalizacji sprawcy.
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PODSUMOWANIE
Zagadnienia psychologii międzykulturowej ukazują szereg zależności
i powiązań pomiędzy jednostką, społeczeństwem i kulturą. Badanie różnic
i podobieństw poszczególnych krajów oraz społeczności pozwala zarówno
na określanie norm i odstępstw od nich, jak również opisanie określonych
zachowań i strategii charakterystycznych dla konkretnych państw w sposób
zrozumiały dla osób mieszkających poza nimi.
Kultura determinuje każdy aspekt życia człowieka. Nie pomija również
zagadnienia przestępczości oraz oddziaływań resocjalizacyjnych. To, jak wygląda w danym kraju system kar i więziennictwa oraz jaki kształt przybierają
działania naprawcze zależne jest w takim samym stopniu od jego wewnętrznej
polityki czy ustroju prawnego, jak i od przekonań oraz uwarunkowań kulturowych. Tak też w społeczeństwie polskim, w którym nadal najpopularniejszą
metodą karania przestępców jest kara pozbawienia wolności, a oddziaływania
resocjalizacyjne są przestarzałe i niedostosowane indywidualnie do sprawców,
społeczeństwo ponosi znaczne koszty utrzymania skazanych zarówno w aspekcie finansowym, jak i niematerialnym (warto wspomnieć tu o stygmatyzacji
więźniów i byłych więźniów, trudności w reintegracji społecznej skazanych
czy stygmatyzacji ich rodzin). Opozycją jest model skandynawski, przez wielu
uznawany za jeden z najbardziej nowoczesnych na świecie. Stosowanie oddziaływań ograniczających karę izolacji i pozbawienia wolności na rzecz prewencji, edukacji oraz angażowania społeczeństwa w resocjalizację skazanych nie
tylko niweluje koszty finansowe, ale również podkreśla charakterystyczną dla
tego rejonu wspólnotowość, poczucie zbiorowej odpowiedzialności oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji jednostek, które zboczyły z drogi
zgodnej z ogólnie przyjętą normą. Polityka resocjalizacyjna Stanów Zjednoczonych jest z kolei swoistym pomostem pomiędzy modelem polskim i skandynawskim – na terenie USA nie brak zarówno kar niezwykle restrykcyjnych
(w tym najbardziej dotkliwej kary śmierci), jak i oddziaływań opartych na
teorii restytucyjnej. Różnorodność ta nie pozwala określić ogólnego wpływu
stosowania działań resocjalizacyjnych na funkcjonowanie społeczeństwa i aby
poznać ich charakterystykę, należy dokładnie przyjrzeć się poszczególnym stanom. Choć wydawać by się mogło, że na całym świecie popełniane są takie
same przestępstwa, więc i sposób karania powinien być do siebie zbliżony,
w rzeczywistości tak nie jest. Każda kultura kształtuje swój własny, odrębny
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sposób ujmowania zjawiska przestępczości oraz resocjalizacji dla funkcjonowania społeczeństwa. W tym przypadku niezwykle trafne wydaje się użycie
starego polskiego powiedzenia: „co kraj, to obyczaj”.
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STRESZCZENIE
Zmiany we współczesnym świecie odnoszą się również do zjawiska przestępczości.
Pojawiają się nowe, niewystępujące dotąd problemy i zagadnienia, a od końca lat 90.
XX wieku współczynnik inkarceracji na świecie systematycznie rośnie. Dla dobrego
funkcjonowania społeczeństwa oraz jego ogólnego poczucia bezpieczeństwa niezwykle ważny jest proces rehabilitacji osób skazanych za przestępstwa oraz osadzonych
w zakładach karnych. Pozwala on na swoiste przywrócenie jednostki, która popełniła
czyn społecznie szkodliwy do społeczeństwa. Na świecie funkcjonują różne systemy
resocjalizacyjne, co jest związane zarówno z panującym w danym kraju ustrojem, jak
i nastrojami społecznymi, polityką czy podejściem społeczeństwa do przestępczości.
Artykuł stanowi próbę analizy wybranych modeli resocjalizacyjnych, ich efektywności oraz znaczenia dla funkcjonowania społeczeństw w odniesieniu do psychologii
międzykulturowej. Scharakteryzowane i porównane zostały systemy resocjalizacji na
przykładzie Polski, krajów skandynawskich oraz Stanów Zjednoczonych.
Słowa kluczowe: przestępczość, resocjalizacja, psychologia penitencjarna, modele resocjalizacji, efektywność resocjalizacji
SUMMARY
Changes in the modern world also apply to the phenomenon of crime. There are
new, previously unknown problems and issues, and since the end of the 1990s, the
incarceration rate in the world has been systematically increasing. The process of
rehabilitation of persons convicted of crimes and inmates is extremely important for
the well-functioning of society and its general sense of security. It allows for a specific
restoration of an individual who has committed an act that is socially harmful to
society. There are various social rehabilitation systems in the world, which is related
both to the prevailing system in a given country, as well as social moods, politics and
society's approach to crime. The article is an attempt to analyze selected models of
social rehabilitation, their effectiveness and importance for the functioning of societies in relation to intercultural psychology. The systems of social rehabilitation
were characterized and compared on the example of Poland, Scandinavian countries
and the United States.
Key words: crime, social rehabilitation, penitentiary psychology, models of social
rehabilitation, effectiveness of social rehabilitation
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„ON THE OTHER SIDE OF THE WALL”.
THE PROBLEM OF CRIMINAL BEHAVIOR
OF WOMEN IN POLAND – REASONS, CONDITIONS,
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION

WSTĘP
Problematyka przestępczości towarzyszy ludziom od najdawniejszych
lat. Pierwsze opracowania dotyczące tego zagadnienia odnaleźć można już
w starożytnych dziełach. Filozofowie ze świata antycznego działania przestępcze określali jako chorobę duszy, którą uleczyć można było jedynie przez
stosowanie odpowiedniego systemu kar (Juszczak 2018, s. 75). Wyraźnie zaznaczone były również poglądy dotyczące przestępczości. Po pierwsze, zachowania jednostek rozróżniano w zależności od tego, do jakiej klasy społecznej
przynależały. Po drugie, przestępczość była ujmowana w kategorii zwrócenia
się przeciwko ustalonemu przez władze porządkowi, a także przeciw woli Boga
(Czekaj 1998, s. 129). Swoistym lekarstwem mogącym uzdrowić przestępcę,
który naruszając normy społeczne i zwracając się przeciwko autorytetom boskim, popełnia czyn zabroniony, było w starożytności zastosowanie surowej
47

MARTYNA NOWAK

kary. Platon uważał, że ma ona dwa aspekty: naprawczy oraz odstraszający.
Aspekt naprawczy wiązał się z przymuszeniem przestępcy do naprawienia negatywnych skutków swojego czynu poprzez wykonanie na nim kary, z kolei
aspekt odstraszający miał za zadanie skutecznie zniechęcać innych ludzi do
popełniania czynów zabronionych (Chrabkowski 2015, s. 38).
Od zawsze najważniejszym założeniem funkcjonowania państwa było zapewnienie jego obywatelom bezpieczeństwa. W starożytności zwracano uwagę
na działania określane w łacinie mianem sublatis malis, czyli „usuwanie zła” –
stosowanie surowych kar lub eliminowanie jednostki podejmującej się zachowań przestępczych w społeczeństwie. Problematyka ta jest podejmowana również współcześnie. Kitler (2011, s. 9) podkreśla, iż przestępczość jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa
jednostki. W przeszłości kary miały różny, często wręcz niehumanitarny oraz
marginalizujący charakter. Jako przykład można chociażby wymienić publiczne piętnowanie w celu nałożenia na przestępcę stygmatu w starożytnej Grecji
i Rzymie (najczęściej wypalanie znaków na nosie, czole, policzkach czy uszach),
obcinanie części ciała w Indiach, stosowanie tatuaży w Chinach i Japonii
czy stosowanie kar odzwierciedlających (Chrabkowski 2015, s. 41). Ponadto w późniejszych latach sprawcy przestępstw byli karani poprzez dręczenie,
tortury, okaleczanie, krzywdzenie fizyczne, aż po stosowanie różnorakich, często widowiskowych kar śmierci.
Sposoby karania przestępców w Polsce także zmieniały się wraz z upływem czasu. Najczęściej stosowanymi karami w średniowieczu były sankcje
oraz kary odzwierciedlające, lecz dalsze lata przynosiły liczne zmiany. Dopiero
w momencie, w którym w prawie karnym na znaczeniu zyskała zasada humanitaryzmu, z kodeksów zaczynały znikać kary ewidentnie łamiące prawa człowieka. Na początku XIX wieku wycofano kary cielesne kaleczące, następnie
w 1865 r. zrezygnowano z piętnowania. Konstytucja marcowa z 1921 r. jasno
określiła, iż niedopuszczalne jest stosowanie wobec osób popełniających przestępstwa kar cielesnych i dręczenia, zaś proces wymierzania kary i stosowania
jej wobec obywatela dopuszczalny jest tylko i wyłącznie na podstawie odpowiedniej, obowiązującej ustawy (Chrabkowski 2015, s. 47). Dziennik Ustaw
Kodeksu Karnego Wykonawczego w wersji zaktualizowanej, obowiązującej
od 11 stycznia 2021 r., jasno określa prawa oraz obowiązki osoby skazanej za
przestępstwo w Polsce, a administracja zakładu karnego ma obowiązek zapewnić osadzonemu bezpieczeństwo osobiste. Co więcej, polityka penitencjarna
i resocjalizacyjna niektórych krajów, jak chociażby Finlandii, Szwecji czy Norwegii w swoim postępowaniu uwzględnia zasadę normalizacji, która polega na
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maksymalnym upodobnieniu warunków więziennych do tych naturalnych,
wymierzane są także łagodniejsze kary oraz przykłada się dużą wagę do zagadnienia resocjalizacji (Kacprzak 2016, s. 114).
Tematyka przestępczości kobiet wciąż budzi w społeczeństwie duże emocje. Pomimo że podejmowanie czynów niezgodnych z prawem od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rośnie, a przeobrażenia dokonują się nie tylko
pod względem ilościowym, lecz również jakościowym, w żadnym kraju nie
odnotowano sytuacji, w której kobiety popełniałyby więcej przestępstw niż
mężczyźni (Cabalski 2017, s. 141). Przedmiotem zainteresowania badaczy
jest nie tylko przyczyna takiegoż stanu rzeczy, lecz również specyfika przestępczości kobiet, czynniki, które wiązały się z dokonaniem przez nie czynu
zabronionego, uwarunkowania osobowościowe i temperamentalne przestępczyń czy też ewentualna obecność różnic w efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych podejmowanych względem osadzonych kobiet. Niniejszy artykuł
stanowi próbę syntezy dotychczas zgromadzonej w tym obszarze wiedzy oraz
opisu specyfiki przestępczości kobiet na terenie Polski.
PROBLEMATYKA PRZESTĘPCZOŚCI KOBIET
W ŚWIETLE TEORII NAUKOWYCH
Przestępczość kobiet to temat, który wciąż jest stosunkowo rzadko poruszany w pracach teoretycznych oraz empirycznych. Istnieje nieporównywalnie więcej opracowań, artykułów oraz prac dyplomowych odnoszących się do
wybranych aspektów funkcjonowania zarówno mężczyzn osadzonych w zakładach karnych, jak i recydywistów lub byłych osadzonych przebywających
obecnie na wolności. Z kolei zagadnienie przestępczości kobiet często bywa
przez kryminologów i psychologów pomijane – podejmowane dyskusje dotyczą najczęściej ogółu zachowań przestępczych lub tych, których dopuszczają
się mężczyźni. Jednocześnie wskazać można dwa ujęcia charakteryzujące opis
zjawiska kobiecej przestępczości – z jednej strony badacze i praktycy szukają w nim czegoś specjalnego, szczególnie odbiegającego od normy i opisują
owe anomalie, z drugiej zaś skupiają się na przyczynach, przez które kobiety
dopuściły się przestępstwa i to właśnie one stanowią trzon dalszych rozważań
nad niniejszą tematyką (Woźniakowska-Fajst 2008). Istotnym problemem
jest również to, iż pomimo że kryminologia jest dziedziną, która może się pochwalić licznymi teoriami wyjaśniającymi w sposób wielostronny i holistyczny zjawisko przestępczości, to bardzo często w owych teoriach temat przestępczości kobiet jest pomijany. Czasami wiąże się to z opisywaniem wyłącznie
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przypadków i badań prowadzonych z udziałem mężczyzn, innym zaś razem
skonstruowana teoria nie jest weryfikowana w odniesieniu do kobiet. Jak
w większości przypadków, tak i w odniesieniu do przestępczości kobiet próbuje się ją wyjaśnić w odniesieniu do dwóch znacznie różniących się od siebie
nurtów – teorii biologicznych oraz teorii społecznych.
Wczesne teorie biopsychologiczne upatrywały źródeł przestępczości kobiecej w anatomii, uwarunkowaniach mózgowych, hormonalnych czy temperamentalnych. Tak też przez wiele lat niższy poziom przestępczości kobiet
w porównaniu do mężczyzn upatrywano w wątłej pod względem metodologicznym teorii, iż jest to związane z biologiczną tendencją kobiet do uległości oraz pasywności, zaś wyrazy ich niemoralności sprawdzano zazwyczaj
do czynności seksualnych, jak chociażby oddawania się prostytucji. Teorię
tę próbowano popierać rzekomymi badaniami mającymi wykazać, iż kobiety
mają gorzej rozwiniętą korę mózgową w porównaniu do mężczyzn, przez co
cechuje je niższy poziom inteligencji, skłonność do zaburzeń psychicznych
oraz podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, nie zaś do popełniania przestępstw (Williams 2004, s. 449). Próbowano również znaleźć fizyczne
korelaty przestępczości kobiet, takie jak chociażby wyższy wzrost czy większa
w porównaniu do rówieśniczek masa ciała związane z większą tendencją do
agresji (Klein 1973; za: Woźniakowska-Fajst 2008, s. 241). Tak samo jak
w przypadku teorii dotyczącej kory mózgowej, hipotezy te nie znalazły potwierdzenia. Kolejne błędne przekonania wywodziły się z teorii opartej na
wynikach badań de Saulle’a, który próbował powiązać przestępstwa popełniane przez kobiety z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. W podobnym
nurcie działała Katharina Dalton (1992; za: Siegel 1992, s. 161) pisząca, iż
w okresie menstruacji i tuż przed nią kobiety wykazują większą skłonność do
podejmowania czynów agresywnych, autoagresywnych, antysocjalnych oraz
prób samobójczych.
Kolejne badania próbowały łączyć zjawisko kobiecej przestępczości
z ciążą i okresem poporodowym, różnicami w budowie mózgu czy w końcu
z popularną teorią dotyczącą testosteronu, który miał być jakoby powiązany
ze skłonnością do zachowań agresywnych i popełniania czynów przestępczych.
Zależność ta miała tłumaczyć wyższy odsetek przestępstw wśród mężczyzn.
Woźniakowska-Fajst (2008, s. 243) zwraca jednak uwagę, że podwyższony
poziom testosteronu nie jest w naukach medycznych jednoznacznie określany
ani jako przyczyna, ani jako skutek zachowań agresywnych. Ponadto agresja
nie jest konstruktem jednowymiarowym – również w jej zakresie pojawiają
się różnice międzypłciowe. Warto przywołać tu chociażby przykład wyboru
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rodzaju agresji – choć kobiety rzadziej niż mężczyźni uciekają się do przemocy
bezpośredniej i wykorzystania siły, to zdecydowanie częściej niż oni stosują agresję pośrednią, nieprowadzącą do konfrontacji twarzą w twarz (Grzyb
i Habzda-Siwek 2013, s. 98). Pojawia się zatem pytanie, czy powinno się
w ogóle podejmować dyskusję nad powiązaniami testosteronu i agresji bez
określenia dokładnych ich przejawów.
Teorie społeczne w zakresie wyjaśniania damskiej przestępczości odnosiły się w przeszłości głównie do pozycji kobiet w społeczeństwie. Stworzona
przez Roberta Mertona teoria napięcia strukturalnego odnosząca się do pewnych określonych w społeczeństwie norm oraz celów i napięcia pojawiającego
się w momencie, w którym jednostka chce osiągnąć zamierzony efekt, a nie
dysponuje środkami do tego koniecznymi, spotkała się z silnym sprzeciwem
ze strony badaczy oraz przedstawicielek środowisk feministycznych. Zdaniem
Mertona niemożność osiągnięcia celu i pojawiające się wówczas napięcie prowadzi do podjęcia strategii przystosowawczych, które w niektórych formach
mogą się wiązać z zachowaniami dewiacyjnymi. Krytycy koncepcji podważali jej wiarygodność w związku z brakiem uwzględnienia przez autora różnic
międzypłciowych. Kobiety, tak samo jak mężczyźni, odczuwają w sytuacjach
niemożności realizacji celu napięcie, a jednak mimo tego dopuszczają się przestępstw znacznie rzadziej niż mężczyźni (Woźniakowska-Fajst 2008, s. 244).
Zarówno prywatne, jak i zawodowe cele kobiet są tożsame bądź podobne do
celów, które stawiają sobie mężczyźni. Ponadto, pomimo upływu lat i walki
o równość i brak dyskryminacji ze względu na płeć, w wielu krajach wciąż
swoje miejsce ma dyskurs marginalizujący kobiety w społeczeństwie i utrudniający im efektywne osiąganie celów. Idąc tokiem myślenia zgodnym z teorią
Mertona, frustracja i napięcie kobiet powinno być większe niż w przypadku
uprzywilejowanych w tym obszarze mężczyzn, a co za tym idzie – powinny
one popełniać większy odsetek przestępstw. Jak pokazują statystyki, tak się
jednak nie dzieje.
Teoria zróżnicowania kulturowego Cohena odnosiła się do dominującej
w społeczeństwie klasy i wartości, które ustala ona jako normy i pożądane
zachowania (Błachut, Gaberle i Krajewski 1999 s. 112). Dostosowanie się do
nich przez warstwy niższe często jest trudne i rodzi frustrację, co sprawia, że
osoby pochodzące z tych klas częściej dopuszczają się popełniania przestępstw.
Jednak znowu – jak w wielu innych opracowaniach – problematyka ta była
analizowana jedynie w przypadku mężczyzn. Nie da się więc przy jej pomocy
wyjaśnić ani samego zjawiska przestępczości kobiet, ani różnic w częstości popełniania zbrodni przez obie płcie. Jedynym czynnikiem mogącym wyjaśnić
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dysproporcje jest dodany później do teorii aspekt dostępności środków potrzebnych do podjęcia zachowania przestępczego. Zarówno łatwy dostęp do
narzędzia, jak i aprobata lub wsparcie w przestępstwie ze strony społeczności,
w której żyje jednostka, może wyjaśniać fakt, iż czyny zabronione częściej
popełniają mężczyźni. W przypadku kobiet utrudniony bywa zarówno dostęp do nielegalnych środków, jak i częściej są one za przestępstwo stygmatyzowane przez społeczność, w której żyją. Teoria ta wydaje się mieć pewne
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Narracja mediów oraz świadków w przypadku, w którym czyn zabroniony popełni kobieta, bywa skrajnie różna niż
w przypadku mężczyzn – często oceniając przestępstwo, ludzie odnoszą się do
ról pełnionych przez jednostkę. Tak też chociażby kobieta, która dopuszcza
się rozboju, kradzieży czy też jeszcze bardziej szkodliwego zachowania, często
oceniana jest jako zła matka, żona, opiekunka domowego ogniska, która poprzez dokonanie tegoż czynu zagroziła stabilności i „czystości” tej roli.
Niezwykle ciekawe są dwie teorie z pogranicza psychologii i socjologii.
Pierwsza z nich, teoria zróżnicowanych ról społecznych, upatruje związku
niższego odsetka zachowań przestępczych wśród kobiet z odmiennym sposobem ich socjalizacji oraz specyfiką pełnionych przez nie ról społecznych.
Społeczeństwo, szczególnie tradycyjne i patriarchalne, oczekuje od kobiety dyscypliny moralnej, zdystansowania, pasywności, oddania rodzinie oraz
przejawiania instynktu macierzyńskiego (Cabalski 2010, s. 63). Źródeł rzadszego podejmowania zachowań przestępczych zwolennicy teorii z tej kategorii upatrują w tym, iż dziewczęta, wychowywane w zdecydowanie większym
rygorze niż chłopcy, od najmłodszych lat nagradzane są za zachowania zgodne
z normą i surowiej niż płeć przeciwna karane za ich nieprzestrzeganie. Dodatkowo odnoszono się do hipotezy głoszącej, iż niezależnie od płci biologicznej
przejawianie cech określanych jako męskie (skłonność do agresji, niezależność, skłonność do dominacji, potrzeba rywalizacji, pewność siebie) wiąże się
z większym ryzykiem popełnienia przestępstwa. Jednocześnie kobiety, wychowywane w specyficzny sposób i pełniące role kojarzące się ze stabilnością oraz
bezpieczeństwem, rzadziej przejawiają takie cechy.
Teoria emancypacji w pewien sposób odnosi się do teorii ról społecznych. Głosi ona, iż w wyniku emancypacji kobiety utraciły swoje tradycyjne, charakterystyczne dla pełnionych przez nie ról, cechy kobiece i pod
wieloma względami upodobniły się do mężczyzn (Andraszczyk 2017, s. 87).
W związku z tym wzrosła wśród nich również liczba oraz częstość popełniania
przestępstw. Autorka tej koncepcji, Freda Adler (1975, za: Andraszczyk 2017,
s. 87) podkreślała, iż na wzrost przestępczości w środowisku kobiet miało
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wpływ uzyskanie przez nie niezależności w życiu społecznym oraz pewien
stopień maskulinizacji ich zachowań w obu sferach (prywatnej i społecznej) –
stały się bardziej pewne siebie, agresywne i odważne. Badaczka upatrywała
sensu przestępczości kobiet nie w uwarunkowaniach biologicznych czy odnajdywaniu różnic pomiędzy nimi a mężczyznami, a w uzyskaniu dostępu
do form działalności, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla płci
męskiej. Teorię Adler potwierdzają współczesne zmiany w zakresie przestępczości kobiet, jak chociażby częstsze defraudacje pieniężne czy oszustwa, których wcześniej nie mogły się dopuszczać ze względu na swój status czy też stale
istotny aspekt nierówności społecznych powodujących w kobietach frustrację
i mogących prowadzić do wzrostu agresji. Nie wyjaśnia ona jednak specyfiki
przestępczości kobiet w krajach Trzeciego Świata.
Współczesna nauka coraz bardziej skłania się w stronę interdyscyplinarności i holistycznego ujmowania zachowań człowieka. W kryminologii na
znaczeniu zyskują szczególnie teorie zintegrowane, które tłumacząc dane zjawisko, odnoszą się nie do jednej, a do wielu sfer jego funkcjonowania. Przestępczość jest zjawiskiem na tyle złożonym, iż w obecnych czasach próba wyjaśnienia jej przyczyn jedynie przez uwarunkowania biologiczne lub czynniki
społeczne wydaje się najzwyczajniej niewystarczająca. Aby wyjaśnić zjawisko
przestępczości kobiet, trzeba zatem spojrzeć na nie szerzej, pamiętając o różnicach indywidualnych, które warunkują sposób postępowania poszczególnych
jednostek. Niewątpliwym sukcesem w zakresie kryminologii jest rezygnacja
z tłumaczenia przyczyn popełniania przestępstw przy użyciu argumentów
związanych stricte biologicznie z płcią oraz coraz częstsze kontekstowe ujmowanie problemu, ukazywanie go w świetle zależności społecznych, kulturowych, a nawet lokalnych (Andraszczyk 2017, s. 91). Podkreślanie nierówności
w zakresie podejmowania tematyki przestępczości kobiet nie wynika bowiem
z przekonania o większym jej znaczeniu w porównaniu do przestępstw popełnianych przez mężczyzn, lecz z prostej zależności – niezgłębianie specyfiki
tematu mniej popularnego sprawia, iż jego zrozumienie jest znacznie utrudnione, a co za tym idzie ciężej stworzyć dopasowane programy profilaktyczne
oraz rehabilitacyjne. Każdy dobry program bierze bowiem pod uwagę zarówno zmienne uniwersalne, ogólne, jak i jednostkowe. Poprzez zrozumienie oraz
dostosowanie działań do konkretnej jednostki wzrasta szansa na większy stopień jej zaangażowania w program.
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PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET W POLSCE
Statystyki amerykańskie wskazują na pewne ogólne różnice w zakresie
przestępczości w odniesieniu do płci biologicznej. Oprócz faktu, iż w odniesieniu do ogółu kobiety w mniejszym stopniu ulegają aresztowaniom, rzadziej
dopuszczają się również niektórych przestępstw, np.: przestępstw z użyciem
broni, kradzieży z włamaniem, przestępstw o charakterze rabunkowym, zabójstw. W świetle wyników badań amerykańskich kobiety popełniają natomiast najczęściej malwersacje finansowe, oszustwa, fałszerstwa i drobne kradzieże (Machel 2014, s. 16). Dane statystyczne w zakresie tych przestępstw są
względnie neutralne kulturowo i występują w podobnym nasileniu w różnych
częściach świata. Jednocześnie pomimo mniejszej gotowości kobiet do dokonywania przestępstw, współczynnik częstości w tym aspekcie wzrasta podobnie, jak w przypadku mężczyzn. Dokonywanie czynów karalnych jest również
silnie związane z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi oraz normami
panującymi w miejscu, w którym żyje jednostka.
Z kolei w Polsce Dane Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2002–
2020 dotyczące przestępstw w zakończonych postępowaniach prowadzonych
przez policję pokazują, że współczynnik dokonanych przestępstw oraz inkarceracji w kraju od prawie dwóch dekad spada. Polacy popełniają statystycznie
coraz mniej przestępstw, rzadziej są również osadzani w więzieniach. Od wielu
lat raporty roczne prowadzone przez policję donoszą o większej skuteczności
w zakresie wykrywalności przestępstw, większej efektywności działań operacyjnych oraz spadku odsetka przestępczości. Według badań prowadzonych
przez Komendę Główną Policji wzrasta również poczucie bezpieczeństwa
w społeczeństwie.
Nie istnieje wiele polskich opracowań prezentujących statystyki dotyczące przestępczości kobiet. Ostatnie analizy udostępnione przez Komendę
Główną Policji odnoszą się do lat 1992–2012. Zostaną one przedstawione
oraz przeanalizowane poniżej. Ze względu na znaczny stopień szkodliwości społecznej, omówione zostaną przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
z artykułów: 148 k.k. (zabójstwo), 156 i 157 k.k. (spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu oraz średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu), 158
k.k. (udział w bójce lub pobiciu) oraz czyn z kategorii przestępstw przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności z artykułu 197 k.k. (zgwałcenie). Przestępstwa z tych kategorii są określane jako mala per se, czyli „złe same w sobie”,
oraz w znaczący sposób wywołują szkodę, krzywdę lub naruszają przyjęty ład
społeczny (Doroszewska 2016, s. 28).
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Tabela 1. Osoby podejrzane o zabójstwo (artykuł 148 k.k.)
Rok

Podejrzani ogółem

Kobiety (liczba)

Kobiety (procentowo)

1992

889

151

16,98%

1993

995

127

12,76%

1994

1091

167

15,30%

1995

1054

138

13,09%

1996

1085

143

13,18%

1997

1009

134

13,28%

1998

997

150

15,04%

1999

957

124

12,96%

2000

1186

136

11,47%

2001

1274

149

11,69%

2002

1206

161

13,35%

2003

1015

121

11,92%

2004

970

133

13,71%

2005

861

112

13,00%

2006

794

116

14,60%

2007

845

118

13,96%

2008

742

88

11,86%

2009

755

104

13,77%

2010

660

92

13,94%

2011

652

81

12,42%

2012

588

83

14,11%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji.

Powyższe statystyki ukazują stopniowy spadek liczby osób podejrzanych
o dokonanie zabójstwa od roku 2002. W przedziale czasowym 1992–2012
najwięcej osób zostało oskarżonych o dokonanie tego czynu w roku 2001
(1 274 osoby), zaś najmniej w roku 2012 (588 osób). Patrząc jedynie na oskarżenia skierowane względem kobiet, największy współczynnik w odniesieniu
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do wszystkich osób oskarżonych przypada na rok 1992 – w tym roku oskarżonych zostało 151 kobiet, co stanowi 16,96% wszystkich osób oskarżonych,
zaś najmniejszy na rok 2000 – oskarżonych zostało 136 kobiet, stanowiąc
11,47% ogółu. Przedział procentowy przestępstw dokonywanych w latach
1992–2012 przez kobiety to 11,47–16,96%. Jednocześnie wraz ze spadkiem
liczby osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa na przestrzeni lat liczba kobiet oskarżonych o taki czyn pozostaje zbliżona. W latach 1992–2001 o zabójstwo zostało oskarżonych 1419 kobiet z 10 537 wszystkich oskarżonych,
co stanowiło 13,46%, zaś w latach 2001–2012 oskarżono 1209 kobiet z 9088
osób oskarżonych – 13,30%.
Tabela 2. Osoby podejrzane o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
(artykuł 156 i 157 k.k.)
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Rok

Podejrzani ogółem

Kobiety (liczba)

Kobiety (procentowo)

1992

8668

537

6,19%

1993

9926

608

6,12%

1994

12 118

864

7,13%

1995

11 883

837

7,04%

1996

12 213

903

7,39%

1997

12 520

899

7,18%

1998

11 557

879

7,60%

1999

10 502

748

7,12%

2000

11 037

802

7,27%

2001

10 129

774

7,64%

2002

10 431

825

7,91%

2003

9857

723

7,33%

2004

10 008

740

7,39%

2005

9665

751

7,77%

2006

9637

717

7,44%

2007

9706

741

7,63%

2008

9233

776

8,40%

2009

9328

807

8,65%
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2010

9686

913

9,42%

2011

10 430

980

9,40%

2012

9692

860

8,87%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji.

W latach 1992–2012 o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oskarżono
ponad 218 tysięcy osób, w tym 16 684 kobiety, co stanowiło 7,64% całości.
Przedział procentowy oskarżeń względem kobiet to 6,12–9,42%. Dodatkowo
w latach 2008–2012 można zauważyć wzrost liczby oskarżeń o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu skierowanych względem kobiet. W latach tych
odsetek wynosił średnio 8,96%.
Tabela 3. Osoby podejrzane o udział w bójce lub pobiciu (artykuł 158 k.k.)
Rok

Podejrzani ogółem

Kobiety (liczba)

Kobiety (procentowo)

1992

8992

664

7,38%

1993

10 720

868

8,10%

1994

14 620

1147

7,84%

1995

16 918

1201

7,10%

1996

18 153

1317

7,25%

1997

20 609

1586

7,70%

1998

19 263

1476

7,66%

1999

18 929

1521

8,03%

2000

21 652

1611

7,44%

2001

22 369

1653

7,39%

2002

22 175

1741

7,85%

2003

21 402

1542

7,20%

2004

22 081

1629

7,38%

2005

22 163

1614

7,28%

2006

22 992

1705

7,41%

2007

23 570

1864

7,90%
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2008

23 043

1997

8,67%

2009

21 863

1896

8,67%

2010

19 381

1873

9,66%

2011

18 598

1652

8,89%

2012

17 382

1565

9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji.

Kobiety w ciągu dwóch analizowanych dekad były oskarżane o średnio
7,89% bójek lub pobić w latach 1992–2012. Podobnie jak w przypadku
oskarżeń o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, i tutaj w latach 2008–2012
widać tendencję wzrostową. W tym czasie średnia oskarżeń względem kobiet
wynosiła 8,96% wszystkich oskarżeń.
Tabela 4. Osoby podejrzane o zgwałcenie (artykuł 197 k.k.)
Rok

Podejrzani ogółem

Kobiety (liczba)

Kobiety (procentowo)

1992

1242

22

1,77%

1993

1381

27

1,95%

1994

1609

13

0,81%

1995

1692

4

0,24%

1996

1388

8

0,58%

1997

1631

8

0,49%

1998

1412

13

0,92%

1999

1306

9

0,69%

2000

1481

12

0,81%

2001

1524

12

0,79%

2002

1476

17

1,15%

2003

1449

13

0,90%

2004

1253

8

0,64%

2005

1183

10

0,84%

2006

1215

10

0,82%
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2007

1111

15

1,35%

2008

1021

7

0,68%

2009

950

15

1,57%

2010

841

11

1,30%

2011

893

13

1,45%

2012

855

13

1,52%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji.

Przestępstwo zgwałcenia jest czynem o wysokim stopniu szkodliwości
społecznej, zagrażającym wolności seksualnej oraz cielesnej osoby pokrzywdzonej. Literatura przedmiotu wskazuje przede wszystkim na mężczyzn jako
głównych sprawców tego typu przemocy seksualnej. Powyższe statystyki
policyjne wskazują, iż kobiety były oskarżone na przestrzeni lat 1992–2012
o średnio niecały jeden procent zgwałceń. Przedział w analizowanym okresie wynosił od 0,24% do 1,95%. Badania dotyczące kobiet jako sprawczyń
przestępstw o charakterze seksualnym są dość rzadko omawiane w literaturze
przedmiotu ze względu na częstotliwość, z jaką kobiety są sprawczyniami takich czynów. Interesujące badania przeprowadziła Więcek-Durańska (2019) –
badaczka podjęła się próby opisu i charakterystyki kobiet jako sprawczyń
zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem. Przeanalizowała akta spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem za lata 2005–2012. Spośród 49 analizowanych przypadków sprawczyniami było 15 kobiet, co stanowi aż 30% – wynik
dość niespotykany, biorąc pod uwagę trendy naukowe w tym zakresie. Jednocześnie motywacją kobiet dopuszczających się przestępstwa zgwałcenia były
najczęściej zemsta i motyw zabawowy (Więcek-Durańska 2019, s. 7–8).
Ciekawe wyniki mogą przynieść analizy liczby zgłoszonych zgwałceń oraz
kobiet jako sprawczyń takiegoż czynu po 2013 roku. 13 czerwca 2013 weszła
bowiem w życie ustawa, na skutek której przestępstwo zgwałcenia nie jest
już ścigane jedynie na wniosek pokrzywdzonego, lecz z urzędu (Cora 2015,
s. 2). Oznacza to, iż wszczęcie i kontynuowanie procesu karnego nie wymaga
inicjatywy ani współdziałania osoby pokrzywdzonej (Kulczycka 2014, s. 14).
Dodatkowo zgodnie z treścią art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każda
osoba, która posiada wiedzę o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania.
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Najbardziej aktualne statystyki prezentują raporty Głównego Urzędu
Statystycznego w zakresie sprawców skazanych za czyny przeciwko życiu
i zdrowiu za lata 2010–2018 oraz liczby osób osadzonych w zakładach karnych za lata 2010–2019. Statystyki zostaną przedstawione poniżej.
Tabela 5. Osoby dorosłe skazane prawomocnie w latach 2010–2018
Skazane kobiety
w porównaniu
do ogółu
(w procentach)

Rok

Liczba skazanych kobiet

Liczba skazanych
ogółem

2010

36 296

432 891

8,38%

2011

35 225

433 464

8,13%

2012

34 054

408 116

8,34%

2013

32 239

353 208

9,13%

2014

29 203

295 353

9,89%

2015

26 846

260 034

10,32%

2016

29 692

289 516

10,25%

2017

26 398

241 436

10,93%

2018

28 156

275 768

10,21%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego.

Dane za lata 2010–2018 pokazują tendencję do spadku ilości popełnianych przestępstw w Polsce. Wskaźnik ten systematycznie spada od roku 2012.
Jednocześnie zależność ta nie ma odniesienia do kobiet skazanych za przestępstwa w tym okresie, których procentowy udział systematycznie wzrasta. Różnica pomiędzy rokiem, w którym prawomocnie skazanych zostało najmniej
kobiet oraz rokiem, w którym skazano ich najwięcej wynosi ponad 2,5%, co,
biorąc pod uwagę ogólną skalę przestępczości kobiet na terenie Polski, może
niepokoić. Dane te pokrywają się z wynikami z lat 1992–2012 – wówczas
również pomimo ogólnego spadku popełniania czynów zabronionych na terenie Polski wśród jej mieszkańców, kobiety wraz z upływem czasu częściej
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niż wcześniej dopuszczały się przestępstw (szczególnie widoczne było to na
przykładzie spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz bójce lub pobiciu).
Tabela 6. Kobiety osadzone w zakładach karnych i aresztach w latach 2010–2019
Rok

Ogółem

Kobiety

Kobiety (procentowo)

2010

80 728

2592

3,21%

2011

81 382

2529

3,10%

2012

84 156

2695

3,20%

2013

78 994

2636

3,33%

2014

77 371

2527

3,26%

2015

70 836

2379

3,36%

2016

71 528

2581

3,60%

2017

73 822

2873

3,89%

2018

72 204

2940

4,07%

2019

74 130

3200

4,31%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego.

Wraz ze spadkiem liczby dokonywanych przez obywateli Polski przestępstw, spada również współczynnik inkarceracji. W odniesieniu do analizowanego czasu najwięcej osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych ogółem przebywało w roku 2012, zaś najmniej w 2015. Od tego
roku zaczyna również ponownie stopniowo wzrastać odsetek osób przebywających w zakładach ograniczających wolność. Wraz z tym wzrostem coraz
większy procent stanowią kobiety – w 2020 roku, gdy w zakładach przebywało łącznie 84 156 osób, w tym 2695 kobiet, co stanowiło 3,20% wszystkich
osadzonych. W roku 2019 z powodu dopuszczenia się przestępstwa wolność
została ograniczona lub odebrana łącznie 74 130 osobom, z czego aż 4,31%
(3200 osób) stanowiły kobiety. To o ponad 500 osób więcej względem mniejszego o ponad 10 tysięcy odsetka osadzonych.
Analizy statystyczne traktujące o przestępczości kobiet są niewątpliwie
potrzebne – jak widać, wraz z upływem czasu w tej tematyce pojawiają się
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pewne interesujące zależności oraz trendy. Pomimo ogólnego spadku liczby
osób prawomocnie skazanych, wzrasta odsetek kobiet w tym zakresie. Przy
spadającym odsetku osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach śledczych odnotować można coraz więcej przebywających tam kobiet. Niepokoić
mogą również dane dotyczące częstości podejmowania przestępstw powodujących uszczerbek na zdrowiu oraz bójek czy pobić, w których biorą udział kobiety. Niezmiennie największe emocje w zakresie przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu budzą zabójstwa – odsetek kobiet w tej kategorii był w porównaniu
do innych analizowanych przestępstw najwyższy.
MOŻLIWOŚĆ RESOCJALIZACJI KOBIET
SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA
W Polsce kobiety odbywają karę pozbawienia wolności w odrębnych od
mężczyzn zakładach karnych. O zasadzie tej traktuje kodeks karny wykonawczy w art. 87 § 1 (Machel 2014, s. 20). Jednocześnie sam proces odbywania
kary jest tożsamy z tym, któremu podlegają mężczyźni. Jedynymi wyjątkami
są pewne etapy w życiu kobiety, takie jak okres ciąży, karmienia czy wypełnianie obowiązków związanych z rolą matki. Zarówno problematyka pobytu
osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jak i proces jej resocjalizacji są zagadnieniami opracowanymi w mniejszym stopniu niż w przypadku
mężczyzn, co wynika ze znacznie mniejszej liczby osadzonych kobiet.
Izolacja więzienna osadzonych kobiet przebiega często pod względem
emocjonalnym inaczej niż w przypadku mężczyzn. Gorzej znoszą one rozłąkę z bliskimi osobami, sytuację pozbawienia wolności, częściej pojawiają się
u nich w związku z karą stany takie jak niepewność, samotność, poczucie
beznadziejności, brak bezpieczeństwa, chroniczny stres (Machel 2014, s. 21).
Istotną kwestią jest również niepokój o to, jak po opuszczeniu więzienia będzie wyglądał ich związek oraz losy ich rodzin. Dodatkowo w odniesieniu
do resocjalizacji osadzonych kobiet niezwykle istotnym zagadnieniem jest
wspomniane już wcześniej piętno „zdemoralizowanej matki” wiążące się z nieprzychylnym spojrzeniem oraz opinią społeczeństwa względem kobiety, która
opuszcza więzienie po odbyciu kary pozbawienia wolności (Olejnikowa 2009,
za: Machel 2014, s. 21). Niezależnie od czynu, za który została ona skazana,
członkowie społeczności, w której żyje, często postrzegają ją jako nieodpowiednią, moralnie nienadającą się do pełnienia funkcji matki oraz żony.
Efektywność resocjalizacji zależy od konstrukcji samego procesu, ale również od indywidualnych właściwości jednostki, która ma zostać jej poddana.
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Proces rehabilitacji społecznej i „przywracania” osoby, która popełniła przestępstwo, do społeczeństwa może być utrudniony przez różnorakie defekty
psychologiczne, sprzyjające dopuszczaniu się przestępstw oraz utrudniające
uczenie się nowych, akceptowanych społecznie sposobów zachowań. Proces
resocjalizacji najbardziej dezorganizuje obecność cech psychopatycznych – tak
samo u mężczyzn, jak i u kobiet (Machel 2014, s. 17). Istnieją również działania pozytywnie oddziałujące na proces resocjalizacji. W trakcie odbywania
kary mogą uczyć się zawodu, w niektórych przypadkach możliwe jest podjęcie pracy na terenie zakładu karnego lub poza nim. Uczestniczą w zajęciach
psychoedukacyjnych, kulturalnych, sportowych. W wolnym czasie personel
często oferuje im możliwość uczestniczenia w autorskich programach psychokorekcyjnych, a także udział w zajęciach związanych z teatrem i sztuką.
Niektóre zakłady karne ze względu na specyfikę emocji pojawiających się
w reakcji kobiet na sytuację izolacji więziennej kładą również nacisk na podtrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Machel (2014, s. 22) wskazuje, iż często niezbędnym działaniem jest zastosowanie względem osadzonej
interwencji kryzysowej, która pozwoli na łagodzenie skutków kryzysu emocjonalnego związanego z sytuacją więziennej izolacji.
Pomimo tego, że kobiety są odpowiedzialne za około 10% rocznie
popełnianych w Polsce przestępstw i stanowią około 3–4% wszystkich osadzonych w kraju, również w ich przypadku pojawia się zjawisko recydywy.
W odniesieniu do statystyk polskich, udział osób powracających do zakładów
karnych w populacji ogólnej plasuje się na poziomie około 50%, przy czym
w grupie tej znajduje się najwięcej osób powracających do zakładów po raz
drugi (Leszczyńska 2017, s. 63). Kobiety stanowią niewielki odsetek recydywistów, w odniesieniu do populacji ogólnej na przestrzeni lat współczynnik
recydywistek w odniesieniu do ogółu wynosił około 2%. Szczegółowe statystyki zostaną przedstawione poniżej.
Tabela 7. Odsetek recydywy wśród kobiet w Polsce w latach 2010–2019
Rok

Recydywiści ogółem

Recydywistki

Recydywistki
(w procentach)

2010

34 458

501

1,45%

2011

36 345

530

1,46%

2012

39 121

599

1,53%
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2013

37 415

594

1,59%

2014

38 016

616

1,62%

2015

36 654

643

1,75%

2016

36 874

686

1,86%

2017

36 778

751

2,04%

2018

36 132

781

2,16%

2019

37 080

852

2,30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego.

Badania polskie wskazują, że kobiety częściej niż mężczyźni wykazują
gotowość do zmiany swojego postępowania (Biel 2017, s. 133). Dane modyfikują również takie zmienne, jak długość wyroku oraz długość dotychczas
odbytej kary. Osoby gotowe do zmiany odbywają wyższe wyroki oraz przebywają w zakładzie karnym dłużej niż te niegotowe. Jednocześnie, jak pokazują powyższe dane, choć kobiety stanowią niewielki odsetek wszystkich
recydywistów przebywających na terenach zakładów karnych, to w latach
2010–2019 w odniesieniu do populacji ogólnej stale ich przybywa. Porównując rok 2010 i 2019 różnica wynosi ponad 300 osób. W tak niewielkiej grupie
jest to wynik, który może niepokoić. Koniecznym wydaje się przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą na lepsze zrozumienie tego zjawiska
i, być może, zastosowanie odpowiednich programów prewencyjnych, a także
dostosowanie obecnych oddziaływań terapeutycznych stosowanych względem osadzonych na terenie instytucji więziennych. Jak bowiem wiadomo,
im niższy współczynnik przestępczości, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa
w społeczeństwie.
W procesie resocjalizacji kobiet należy ująć takie aspekty, jak: podkreślanie roli zatrudnienia zarówno podczas pobytu w zakładzie, jak i po jego opuszczeniu, zachęcanie do podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz znaczącymi
osobami, wsparcie w uczestniczeniu w procesie terapeutycznym oraz nawiązanie z osadzoną odpowiedniej więzi, zachęcanie do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz do wypełniania własnego czasu czy stosowania treningów
redukujących agresję i przemoc (Kurek 2016, s. 138–144). W razie potrzeby
można również stosować metody nagradzania oraz karania wychowawczego.
Badania prowadzone przez Chmielewską (2017) pokazują, że pomimo
różnic w wieku, wykształceniu oraz innych uwarunkowaniach indywidualnych,
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kobiety niezależnie od długości pobytu w zakładzie karnym zwracają uwagę
na dolegliwości związane z odbywaniem kary, deprywację potrzeb emocjonalnych, poczucie osamotnienia i bezsilności. Oprócz pewnych ogólnych
wytycznych dotyczących procesu resocjalizacji warto zatem wziąć pod uwagę tę właśnie specyfikę funkcjonowania kobiet w sytuacji izolacji więziennej.
Odpowiednio udzielone wsparcie, zbudowanie przymierza terapeutycznego,
a w niektórych przypadkach zastosowanie interwencji kryzysowej może znacznie poprawić poziom ich funkcjonowania. W trakcie planowania procesu rehabilitacji społecznej osadzonej warto zatem wziąć pod uwagę ogólne zależności, jak i jej właściwości indywidualne.
WNIOSKI
Kobiety stanowią w Polsce stosunkowo nieduży odsetek wśród osób,
którym zostają przedstawione zarzuty popełnienia przestępstwa, osób oskarżonych oraz osadzonych w więzieniach. Jednocześnie w niektórych przypadkach procent kobiet oskarżanych o poszczególne czyny systematycznie wzrasta, podobnie jak liczba kobiet osadzonych w zakładach karnych czy liczba
recydywistek.
Odbywanie kary pozbawienia wolności w przypadku kobiet ma inny wymiar niż w przypadku mężczyzn. Bardzo często pojawia się u nich kryzys emocjonalny, poczucie wyobcowania, samotności, braku autonomii. Jednocześnie
kobieta skazana za przestępstwo nierzadko jest silnie stygmatyzowana przez
społeczeństwo, w którym żyje. Szczególnie w społeczeństwach patriarchalnych
jest negatywnie oceniana jako żona czy matka, która nie powinna przejawiać
takich zachowań. Marginalizacja, samotność, konieczność zmagania się z warunkami panującymi w więzieniu, poczucie braku autonomii i ograniczenie
kontaktów z bliskimi mogą wzmagać kryzys. Proces terapeutyczny w trakcie
odbywania kary w przypadku kobiet wydaje się szczególnie istotny – zarówno pod względem pomocy w przystosowaniu się do sytuacji, ustaleniu celów
w zakładzie karnym i później, na wolności, jak i jako wsparcie emocjonalne
w tej trudnej sytuacji.
Dostosowywanie procesu „powracania do społeczeństwa” w odniesieniu
do kobiet wydaje się być szczególnie istotne w związku z rosnącą liczbą osadzonych oraz recydywistek. Według literatury przedmiotu i badań empirycznych istnieją pewne implikacje praktyczne wspomagające proces resocjalizacji.
Przede wszystkim, osadzona musi uznać za własne cele tegoż procesu. Istotna
jest również stała praca nad dostosowywaniem programów terapeutycznych
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do osadzonych oraz zwiększanie ich świadomości i wiedzy na temat oddziaływań psychoterapeutycznych. Ważne jest również, aby osoba uczestnicząca
w procesie sama formułowała cele, które chce osiągnąć – zwiększa to efektywność resocjalizacji. Terapeuta oraz klient powinni wspólnie uzgadniać
i modyfikować zarówno cele, jak i sam proces. Pozytywnie wpływa to zarówno
na przymierze terapeutyczne, jak i skuteczność oddziaływań terapeutycznych.
Oddziaływania terapeutyczne względem osadzonych należy stosować
zarówno na początku odbywanej kary, jak i pod jej koniec. W pierwszych
miesiącach personel może pomóc osadzonej odnaleźć się w nowej sytuacji,
zapoznać się z obowiązującymi warunkami, zrozumieć ich sens oraz pomóc
znaleźć zajęcia, które będą pomocne w dostosowaniu się do izolacji. Natomiast pod koniec odbywania kary potrzebne jest wsparcie w podtrzymywaniu
gotowości do zmian, a także względem pomocy w wyznaczeniu celów po wyjściu na wolność, przedstawieniu możliwości zaangażowania się w tym czasie
w różne działalności, w tym w poszukiwanie pracy. W odniesieniu do kobiet
niezwykle istotne jest pamiętanie o specyfice emocji pojawiających się w sytuacji izolacji więziennej (Machel 2003, s. 59). Warto także pamiętać zarówno o zachęcaniu ich do podtrzymywania znaczących kontaktów społecznych
z bliskimi, jak i brania udziału w różnego rodzaju programach terapeutycznych, zajęciach czy kursach. Odpowiednio zastosowany proces resocjalizacyjny zwiększa prawdopodobieństwo „przywrócenia” osadzonej do społeczeństwa oraz zapobiega powrotowi do zachowań przestępczych.
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STRESZCZENIE
Problematyka przestępczości kobiecej w Polsce jest tematem relatywnie rzadko podejmowanym przez teoretyków oraz badaczy. Podczas gdy na przestrzeni ostatniej
dekady na terenie Polski odsetek osób skazanych za przestępstwa ogółem systematycznie maleje, zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do przestępczości kobiet. Rokrocznie coraz więcej z nich podejmuje zachowania przestępcze, zmienia się
również specyfika oraz dynamika dokonywanych czynów. Z każdym rokiem rośnie
również procent kobiet osadzonych w zakładach karnych. Statystyki pokazują, że
w przypadku tej grupy częściej niż dawniej pojawiają się pobicia, udziały w bójkach
oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na
pytanie o przyczynę zjawiska przestępczości kobiet, jego uwarunkowania oraz możliwości resocjalizacji. Tekst jest podsumowaniem dostępnej obecnie literatury przedmiotu wzbogaconym o analizy dokonane na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Komendy Głównej Policji.
Słowa kluczowe: przestępczość, przestępczość kobiet, zachowania przestępcze, więziennictwo, resocjalizacja
SUMMARY
The issue of female crime in Poland is a topic relatively rarely undertaken by theorists
and researchers. While the percentage of people convicted of crimes in Poland has
been systematically decreasing over the last decade, this rule does not apply to female
crime. Every year, more and more of them engage in criminal behavior, and the
specificity and dynamics of the acts are changing as well. The percentage of women
imprisoned in prisons is also growing every year. Statistics show that in the case of
this group, beatings, participating in fights and causing damage to health occur more
often than before. The article is an attempt to answer the question about the cause
of the phenomenon of female crime, its determinants and the possibility of rehabilitation. The text is a summary of the currently available literature on the subject,
enriched with analyzes based on the data of the Central Statistical Office and the
Police Headquarters.
Key words: crime, female crime, criminal behavior, prison system, rehabilitation
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WSTĘP
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność to choroba układu rozrodczego, definiowana jako niemożność zajścia w ciążę po co
najmniej 12 miesiącach regularnego współżycia bez stosowania jakichkolwiek
metod antykoncepcyjnych. WHO uznaje niepłodność za chorobę społeczną
(WHO 2021a). Niepłodność dotyka miliony ludzi w wieku rozrodczym. Żyje
z nią od 48 milionów par do 186 milionów osób na całym świecie (WHO
2021b, s. 1). Ze względu na brak kompletnych i aktualnych danych statystycznych skala zjawiska występowania niepłodności w Polsce nie jest dobrze
poznana. Oszacowano, że poziom niepłodności jest podobny do tego, który
występuje w wysoko rozwiniętych, zachodnioeuropejskich krajach (Koperwas
i Głowacka 2017, s. 33). Ocenia się, że niepłodność w Polsce dotyczy ok.
3 milionów osób. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2012,
s. 149) w Polsce z niepłodnością boryka się ok. 15–20 % par (1–1,5 miliona
par). Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, które zachodzą, należy założyć,
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że problem niepłodności będzie się nasilał, a tym samym negatywnie wpływał
na współczynnik dzietności (Skrzypulec-Plinta i in. 2015, s. 10).
Z przeprowadzonych badań wynika, że około 35% przyczyn niepłodności znajduje się po stronie kobiety – jednocześnie taki sam odsetek dotyczy mężczyzn. W przypadku 10% par problemy dotyczą obojga partnerów,
a w ok. 20% nie można stwierdzić jednoznacznej przyczyny niepłodności
(Koperwas i Głowacka 2017, s. 33). W żeńskim układzie rozrodczym niepłodność może być spowodowana przez szereg nieprawidłowości, które
są związane z zaburzeniami funkcjonowania, m.in. z jajnikami, macicą, jajowodami i układem hormonalnym. Natomiast w męskim układzie rozrodczym
najczęściej niepłodność spowodowana jest problemami związanymi z niską jakością nasienia (WHO 2021b, s. 1). Czas leczenia niepłodności trwa od kilku
do nawet kilkunastu lat. U kobiet okres ten, liczony od momentu rozpoczęcia
badań, znajduje się w przedziale od 6 miesięcy do 15 lat, u mężczyzn zaś trwa
od 6 miesięcy do 12 lat (Koperwas i Głowacka 2017, s. 35).
W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie wpływem odżywiania na płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nieprawidłowa dieta
może prowadzić do wielu zaburzeń, w tym także do niepłodności. Wykazano
istotne zależności między nawykami żywieniowymi a jakością nasienia (Karayiannis i in. 2017, s. 216–221; Jurewicz i in. 2018, s. 576; Ricci i in. 2018,
s. 104), stężeniem hormonów płciowych (Cutillas-Tolín i in. 2015, s. 2948),
a także występowaniem owulacji (Ostrowska i Karecka 2017, s. 51–54.). Zachowanie prawidłowej masy ciała, odpowiedniego sposobu żywienia, w tym
podaży pożądanych składników odżywczych oraz zmiana nawyków żywieniowych, mogą zwiększać parametry płodności zarówno kobiet, jak i mężczyzn
(Fontana i Torre 2016, s. 1–4; Skoracka i in. 2020, s. 1–7). Celem pracy
był przegląd piśmiennictwa dotyczącego wpływu diety na płodność kobiet
i mężczyzn.
MASA CIAŁA A PŁODNOŚĆ
Ryzyko zaburzeń płodności jest istotnie wyższe u osób z nieprawidłową
masą ciała (niedowagą, nadwagą oraz otyłością), głównie poprzez wpływ na
gospodarkę hormonalną. Otyłość jest główną przyczyną niepłodności w wyniku anowulacji, czyli cykli bezowulacyjnych, a problem ten dotyczy 1 na 7
kobiet z niepłodnością (Leszczyńska 2017a, s. 63). Badania Chavarro i innych
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(2007, s. 1053) wykazały, że kobiety, u których BMI2 był w granicach 25,0–
29,9 kg/m2 (nadwaga) lub poniżej 20 kg/m2 (niedowaga) wykazywały wyższe
ryzyko występowania niepłodności, która była związana z zaburzeniami owulacji, w stosunku do kobiet, których BMI mieściło się w granicach 20,0–24,9
kg/m2. Ryzyko to u kobiet z BMI ≥30 kg/m2 było dwukrotnie wyższe. Obniżenie płodności, wynikające z niedowagi czy nadwagi, związane jest ze zmianami hormonalnymi i metabolicznymi, z działaniem i wydzielaniem insuliny
oraz innych hormonów, w tym greliny, leptyny, rezystyny czy adiponektyny
(Hajduk 2012, s. 94–96). Otyłość powoduje przewlekły stan zapalny w organizmie, co wiąże się z podwyższonym stężeniem substancji prozapalnych: IL-6
i TNF-α, które przyczyniają się do zaburzonej implantacji zarodka. U kobiet
z nadmierną masą ciała częściej obserwuje się insulinooporność, hiperinsulinemię oraz zespół policystycznych jajników (PCOS) (Leszczyńska 2017a,
s. 63). Wśród kobiet z nadwagą i otyłością, które chorowały na PCOS, wykazano nieregularne cykle menstruacyjne, chroniczne cykle bezowulacyjne oraz
insulinooporność, które przyczyniały się do niepłodności (Mahoney 2014,
s. 307).
Niski wskaźnik BMI, a także niski poziom tkanki tłuszczowej są powiązane z zaburzeniami miesiączkowania. Tkanka tłuszczowa to endokrynny
gruczoł, który odpowiada za prawidłowe wydzielanie hormonów. Duże obniżenie podaży energii wpływa na podwzgórze i zaburza pulsacyjne uwalnianie
GnRH (gonadoliberyny), co prowadzi do niedoboru FSH (folikulotropiny)
i LH (hormonu luteinizującego), powodując zaburzenia rozwoju pęcherzyków jajnikowych i owulacji. Dochodzi do obniżenia produkcji estradiolu
i progesteronu, braku ciałka żółtego i w ostateczności do zaniku miesiączki
(Leszczyńska 2017a, s. 67–68). Wśród kobiet, u których stwierdzono niedowagę, zaobserwowano czterokrotnie dłuższy okres starań o ciążę w stosunku
do kobiet o prawidłowej masie ciała (Fontana i Torre 2016, s. 3). Niedowaga nie jest powiązana jedynie z zaburzoną gospodarką hormonalną, ale także
z niedoborami składników mineralnych i witamin w organizmie, co również
przyczynia się do zwiększonego ryzyka niepłodności (Bojanowska i Kostecka
2018, s. 433).
Epidemii otyłości w przypadku mężczyzn także towarzyszy wzrost
niepłodności, warunkowanej zaburzeniami hormonalnymi oraz obniżonymi parametrami nasienia (Best i Bhattacharya 2015, s. 5). Badania Barclay
i Kolk (2020, s. 769–770) dowiodły, że mężczyźni ze wskaźnikiem masy ciała
2

BMI – Body Mass Index (ang. Wskaźnik Masy Ciała).
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wskazującym na otyłość charakteryzowali się najniższym wskaźnikiem płodności, natomiast mężczyźni o prawidłowym BMI odznaczali się najwyższym
wskaźnikiem płodności w stosunku do mężczyzn z niedowagą i nadmierną
masą ciała. Przeprowadzona przez Salas-Huetos i innych (2021) metaanaliza
wykazała, że nadwaga i/lub otyłość były związane z niską jakością nasienia
(tj. małą objętością nasienia, obniżoną liczbą i stężeniem plemników, obniżoną żywotnością i ruchliwością plemników oraz z ich nieprawidłową morfologią), natomiast niedowaga wiązała się z nieprawidłową morfologią plemników.
Wyniki badań wskazują, że utrzymanie prawidłowej masy ciała jest ważne dla
poprawy parametrów jakości nasienia i potencjalnie męskiej płodności. Utrata masy ciała u otyłych mężczyzn wydaje się być pierwszym i zasadniczym krokiem w leczeniu niepłodności męskiej (Skoracka i in., 2020, s. 5). Niedowaga
natomiast ma negatywny wpływ na parametry nasienia, szczególnie na liczbę
i ruchliwość plemników (Leszczyńska 2017a, s. 68).
WYBRANE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCIOWE VS. PŁODNOŚĆ
Prawidłowy sposób odżywiania, odpowiedni dobór produktów spożywczych, składników odżywczych, a także ich wzajemny stosunek mogą wywierać korzystny wpływ na płodność u kobiet (Ostrowska i Karecka 2017, s. 52).
Przestrzeganie zdrowej diety może także poprawić jakość nasienia i wskaźniki
płodności u mężczyzn (Salas-Huetos, Bulló i Salas-Salvadó 2017, s. 386).
Tłuszcze
Znaczącym składnikiem pokarmowym, który wpływa na płodność
kobiet i mężczyzn, jest tłuszcz. Ważna jest zarówno jego ilość, jak i jakość
w diecie. Do istotnych źródeł pokarmowych tłuszczu należą: mięso i jego
przetwory, mleko i przetwory mleczne, ryby, jaja, oleje roślinne, orzechy,
nasiona roślin oleistych, a także produkty cukiernicze. Nadmierne spożycie
żywności wysoko przetworzonej, jak również mięsa oraz wyrobów mięsnych
w konsekwencji może prowadzić do dużego wzrostu spożycia tłuszczu ogółem,
a wraz z nim nasyconych kwasów tłuszczowych, które spożywane w nadmiarze mogą wpływać na obniżenie parametrów płodności (Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 230).
U kobiet konsumpcja nadmiernych ilości tłuszczu może rzutować na
zdolność komórek jajowych do zapłodnienia (Hohos i Skaznik-Wikel 2017,
s. 2407–2410). Badania przeprowadzone przez Kazemi, Ramezanzadeh
i Nasr-Esfahani (2014, s. 216) wykazały, że wyższe spożycie tłuszczu było
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dodatnio skorelowane z liczbą pobranych oocytów. Ponadto zwiększony poziom spożycia tłuszczu był związany z niskim wskaźnikiem jakości zarodków
wykorzystywanych w technice rozrodu wspomaganego. Wyższy wskaźnik
jakości zarodków odnotowano natomiast u kobiet, których dieta zawierała
≤35% energii pochodzącej z tłuszczu. Wprowadzenie do diety kobiet z PCOS
części tłuszczu w postaci orzechów, oliwy czy olejów roślinnych, będących
doskonałym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych,
niewątpliwie wpływa na poprawę parametrów hormonalnych i przemian
metabolicznych (Leszczyńska 2017d, s. 71). Diety charakteryzujące się niską zawartością tłuszczów ogółem oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych
powiązane są ze skróceniem cyklu fazy lutealnej, rzadkimi miesiączkami (oligomenorrhea), a także przedwczesnym porodem (Langley 2014, s. 196–199).
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (m.in. kwas linolowy) są prekursorami prostaglandyn, istotnych dla zapoczątkowania cyklu miesiączkowego,
wzrostu i rozwoju pęcherzyków jajnikowych, a także owulacji. Odpowiedni
poziom prostaglandyn przyczynia się również do utrzymania ciąży poprzez
przygotowanie endometrium macicy do implantacji zarodka (Achache i Revel
2006, s. 739–740).
Istotny wpływ na płodność ma także spożywanie jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – głównie pochodzenia roślinnego. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, należące do rodzin omega-6 i omega-3, muszą
być dostarczane z dietą, ponieważ organizm nie jest w stanie ich syntetyzować
(Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 230). Badania wykazały, iż kwasy
tłuszczowe z rodziny n-3 poprawiają płodność, wpływając na regulację gospodarki hormonalnej, regulację cykli menstruacyjnych, owulację, jakość śluzu
szyjki macicy oraz zwiększając napływ krwi do organów rozrodczych kobiety
(Leszczyńska 2017d, s. 72). 		
Szczególną ostrożność należy zachować przy spożyciu kwasów tłuszczowych typu trans, które mogą powodować zwiększone ryzyko występowania
niepłodności. Znajdują się one głównie w produktach typu fast-food, margarynach twardych, wyrobach cukierniczych i ciastkarskich (Ostrowska i Karecka 2017, s. 52). Chavarro i in. (2007, s. 1054–1055) wykazali natomiast, że
niższe spożycie kwasów tłuszczowych typu trans, przy równoczesnym zwiększonym spożyciu jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, wpływa korzystnie na parametry płodności u kobiet.
Kwasy tłuszczowe trans, a według niektórych źródeł również nasycone
kwasy tłuszczowe, obecne w modelu diety zachodniej, negatywnie wpływają
również na spermatogenezę (Sharma i in. 2013, s. 2–3). W badaniach Jensen
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i innych (2013, s. 414–416) analizowano związek pomiędzy spożyciem tłuszczów a jakością parametrów nasienia i wykazano, że mężczyźni, którzy spożywali nasycone kwasy tłuszczowe co najmniej na poziomie 15,2% wartości
energetycznej ich diety, odznaczali się gorszymi parametrami nasienia. Stwierdzono u nich bowiem niższą o 38% koncentrację plemników oraz niższą
o 45% całkowitą liczebność plemników w stosunku do mężczyzn, którzy spożywali nasycone kwasy tłuszczowe na poziomie poniżej 11,2% wartości energetycznej diety. Negatywny wpływ nadmiernego spożywania tłuszczu ogółem
i nasyconych kwasów tłuszczowych na koncentrację i całkowitą liczbę plemników wykazano także w badaniach Attmam i inych (2012, s. 1468–1470).
W innych badaniach zaobserwowano, że w osoczu krwi oraz w plemnikach
stężenie kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 było istotnie wyższe u płodnych
mężczyzn w porównaniu do grupy mężczyzn niepłodnych. Stosunek stężenia
n-6 do n-3 w osoczu był istotnie wyższy u mężczyzn niepłodnych niż u płodnych. Większy udział n-6 w diecie był związany ze zmniejszoną ilością plemników w nasieniu, obniżoną ich ruchliwością oraz zmianami w ich morfologii,
co potencjalnie może przyczyniać się do zmniejszonej płodności (Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 231).				
W badaniach Safarienjad (2010, s. 40–45) stwierdzono, że u mężczyzn
z obniżoną całkowitą liczbą ruchliwością i morfologią plemników zastosowana suplementacja diety kwasami tłuszczowymi z rodziny omega-3 przyczyniła
się do poprawy parametrów jakości nasienia. Po 32 tygodniach interwencji
w grupie badanej wykazano istotny wzrost całkowitej liczby plemników oraz
ich koncentracji w jednostce objętości nasienia w stosunku do grupy kontrolnej. Zaobserwowano także większą aktywność antyoksydacyjną osocza
nasienia. Inne badania wykazały również, że suplementacja kwasu eikozapentaenowego (EPA) lub kwasu dokozaheksaenowego (DHA) znacząco zwiększyła ruchliwość plemników i stężenie DHA w nasieniu (Hosseini i in. 2019,
s. 245; Falsig, Gleerup i Knudsen 2019, s. 795–796; Skoracka i in. 2020,
s. 10). Salas-Huetos i inni (2018, s. 954–958) przeprowadzili randomizowane badanie kontrolne, w którym udział wzięło 119 zdrowych mężczyzn w wieku 18–35 lat. Mężczyzn podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa stosowała
dietę zachodnią z dodatkową podażą 60 g mieszanki orzechów (30 g orzechów
włoskich, 15 g migdałów i 15 g orzechów laskowych), druga grupa natomiast
stosowała tylko dietę zachodnią i stanowiła grupę kontrolną. Badanie trwało 14 tygodni, próbki nasienia i krwi pobrano przed rozpoczęciem i po zakończeniu interwencji. Wykazano, że uzupełnienie diety w stylu zachodnim
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orzechami włoskimi, orzechami laskowymi i migdałami poprawiło główne
parametry jakości nasienia u zdrowych mężczyzn w wieku rozrodczym.
Węglowodany
Podstawę odpowiednio zbilansowanej diety powinny stanowić węglowodany. Zarówno ich nadmiar, jak i niewystarczająca podaż może negatywnie wpływać na płodność (Leszczyńska 2017e, s. 69). Ilość i jakość
węglowodanów w codziennej diecie wpływa na metabolizm glukozy oraz
wrażliwość tkanek na insulinę (Ostrowska i Karecka 2017, s. 52). Badania
przeprowadzone przez Chavarro i innych (2009, s. 80) wykazały, że wrażliwość na insulinę może być bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na
płodność zdrowych kobiet. Insulinooporność jest wskazywana jako jedna
z głównych przyczyn prowadzących do niepłodności. W swoich badaniach
autorzy wykazali również, że nie tylko ilość, ale także jakość spożywanych
węglowodanów ma wpływ na występowanie zaburzeń owulacji. Dowiedziono,
że duże spożycie łatwo przyswajalnych węglowodanów i wysoki IG3 diety były
znacznie częściej powiązane ze wzrostem ryzyka niepłodności spowodowanej
brakiem owulacji. Natomiast konsumpcja produktów o niskim IG nie zwiększała istotnie tego ryzyka. Zaobserwowano także pozytywne działanie błonnika pokarmowego. Zwiększenie jego spożycia o 10 g w ciągu doby, zachowując
tę samą wartość energetyczną diety, zmniejszyło o 44% ryzyko wystąpienia
niepłodności wśród kobiet w wieku powyżej 32 r.ż. Wśród młodszych kobiet
nie odnotowano podobnej zależności.					
Dieta opierająca się na żywności przetworzonej i łatwo przyswajalnych
węglowodanach prostych skutkuje wzrostem glikemii i rozwojem insulinooporności, co może przyczyniać się do wzrostu stresu oksydacyjnego (Park i in.
2009, s. 1304), który z kolei negatywnie wpływa na jakość nasienia mężczyzn
(Mendiola i in. 2010, s. 1130–1132). Wysokie stężenia insuliny i glukozy
mogą zaburzać prawidłowe działanie osi podwzgórze–przysadka–gonady,
która odpowiedzialna jest za regulację spermatogenezy (Schoeller i in. 2012,
s. 1873–1877). Należy zatem unikać cukrów w słodyczach, wyrobach piekarniczych czy w napojach słodzonych. Głównymi źródłami węglowodanów
w diecie powinny być natomiast warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych. Im mniej przetworzone i oczyszczone ziarna zbóż, tym większa korzyść dla organizmu, nie tylko w aspekcie płodności
(Leszczyńska 2017e, s. 69).

3

Indeks glikemiczny.
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Białko
Białko jest podstawowym składnikiem strukturalnym i funkcjonalnym
każdej komórki. Jego obecność w diecie jest konieczna do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, w tym także układu rozrodczego zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Opublikowane przez Harvard School of Public Health
wyniki badań dotyczące spożycia białka i jego wpływu na zaburzenia płodności u kobiet z powodu nieprawidłowej owulacji dowodzą, że spożywanie
większej ilości białka pochodzenia zwierzęcego niż pochodzenia roślinnego
jest przyczyną wzrostu ryzyka niepłodności (Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 229). Potwierdzają to również badania Chavarro i innych (2008,
s. 5–7), w których wykazano, że dostarczenie 5% energii pochodzącej z białka roślinnego na rzecz energii pochodzącej z białka zwierzęcego zmniejszało
względne ryzyko wystąpienia niepłodności o ok. 50%. Ponadto, te same badania pokazały, że zastąpienie 5% wartości energetycznej pochodzącej z węglowodanów białkiem zwierzęcym było związane ze wzrostem ryzyka wystąpienia
nieprawidłowej owulacji aż o 19%, natomiast podaż 5% energii pochodzącej
z białka roślinnego zamiast energii pochodzącej z węglowodanów wiązało się
z obniżeniem tego ryzyka nawet o 43% wśród kobiet powyżej 32 lat. Autorzy
wykazali wprawdzie istotną statystycznie zależność, aczkolwiek mechanizmy
leżące u jej podstaw pozostają wciąż niejasne (Silvestris, Lovero i Palmirotta
2019, s. 5). Prawdopodobnie efekt ten jest powiązany z pozytywnym oddziaływaniem białka pochodzenia roślinnego na wrażliwość komórek na insulinę
i obniżeniem stężenia IGF-1 we krwi. Hormon ten odgrywa z kolei bardzo
ważną rolę w patogenezie PCOS, który często jest powiązany z zaburzeniami
owulacji. Dodatkowo arginina występująca w białku roślinnym jest substratem dla produkcji tlenku azotu, który wykazuje działanie wazodylatacyjne,
zatem poprawia przepływ krwi przez narząd rodny, sprzyjając oogenezie i prawidłowej implantacji zarodka (Szostak-Węgierek 2011, s. 432). Szczególnie
bogate w argininę są pestki dyni, siemię lniane, nasiona słonecznika, orzechy
włoskie, migdały, sezam oraz rośliny strączkowe, takie jak: soja, groch i soczewica (Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 229).
Cynk
Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym do syntezy i regulacji hormonalnej,
w tym insuliny i tyroksyny. Wpływa on na właściwy przebieg owulacji, jak
i całego cyklu miesiączkowego. Bierze również udział w normalizacji żeńskich
i męskich hormonów (Bojanowska i Kostecka 2018, s. 429). Niedobór cynku może przyczyniać się do ograniczonego rozwoju płodu, wystąpienia wad
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rozwojowych, zwiększać ryzyko porodów przedwczesnych oraz samoistnych
poronień (Ebisch i in. 2007, s. 166–167). Cynk jest podstawowym składnikiem mineralnym związanym z męską płodnością (Skoracka i in. 2020, s. 9).
Badania wykazały istotne różnice w stężeniu tego pierwiastka u mężczyzn niepłodnych i płodnych (Chyra-Jach, Kaletka, Kasperczyk 2020, s. 4). Zwiększone stężenie cynku w nasieniu wpływa m.in. na produkcję spermy, prawidłową
morfologię plemników i ich ruchliwość (Mullin i in. 2017, s. 7–11). Odpowiednia zawartość cynku w jądrach ma istotne znaczenie dla spermatogenezy,
jak również fizjologii plemników poprzez zachowanie integralności genomu
plemników i ich prawidłowej struktury (Kothari i Chaudhari 2016, s. 5–7).
Według naukowców cynk skutecznie chroni plemniki przed uszkodzeniami
chromosomowymi i bakteryjnymi. Dzięki swym silnym właściwościom antyoksydacyjnym odpowiednie jego stężenie w osoczu nasienia wykazuje działanie ochronne (Gammoh i Rink 2017, s. 9–17). 			
Źródłem cynku w diecie są: chude mięso, mleko, jogurty, kasze i pieczywo pełnoziarniste, musli naturalne, żółtko jaja, orzechy, pestki dyni, nasiona
sezamu, fasola, zielony groszek oraz ryby, owoce morza, ostrygi (Leszczyńska
2017b, s. 103).
Selen
Kolejny ważny mikroelement w diecie to selen. Jest on składnikiem
peroksydazy glutationowej, która zwiększa enzymatyczną aktywność przeciwutleniającą (Salas-Huetos i in. 2019, s. 220–222). Niedobór selenu może
prowadzić do poronień, powikłań ciąży, uszkodzenia układu odpornościowego i nerwowego płodu. Niskie stężenie tego pierwiastka w surowicy krwi we
wczesnym etapie ciąży może być również czynnikiem przyczyniającym się do
niskiej masy urodzeniowej noworodka (Pieczyński i Grajeta 2014, s. 31–32).
Badania wykazały, że u kobiet, które miały problemy z zajściem w ciążę, występowały mniejsze ilości selenu w płynie pęcherzykowym (Mistry i in. 2012,
s. 23–25). W przypadku mężczyzn z kolei selen jest składnikiem, który uczestniczy w przebiegu spermatogenezy, a także wpływa na prawidłową ruchliwość
plemników. Niedobór tego pierwiastka w diecie może skutkować zanikiem
nabłonka plemnikotwórczego, zaburzeniami spermatogenezy oraz nieprawidłowym dojrzewaniem plemników w najądrzach (Sawaniewska, Gajewska
i Lange 2019, s. 232). Ponadto selen przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu
i jednocześnie zwiększa ruchliwość oraz żywotność plemników (Skoracka i in.
2020, s. 9). Należy przy tym pamiętać, iż zarówno niedobór, jak i nadmiar
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tego pierwiastka może skutkować zaburzeniami płodności i nieprawidłowymi
parametrami nasienia (Mirnamniha i in. 2019, s. 340–342).
Źródłem selenu w diecie są przede wszystkim orzechy brazylijskie.
Znaczne ilości tego składnika znajdują się także w produktach zbożowych,
jajach, owocach morza, sezamie, orzechach włoskich (Ostrowska i Karecka
2017, s. 53; Sawaniewska, Gajewska i Lange 2019, s. 232).
Witamina E
Witamina E to antyoksydant, który przyczynia się do zachowania prawidłowych funkcji narządów rozrodczych zarówno kobiet, jak i mężczyzn (Przygoda i in. 2020, s. 181). Badania wykazały, że dzienna dawka tej witaminy na
poziomie 400 mg pomogła mężczyznom z oligoasthenospermią poprawić parametry stężenia plemników w ejakulacie (Agarwal i in. 2014, s. 12–13). Inne
badania dowiodły, że suplementacja witaminą E w dawce 400 g/dzień w połączeniu z suplementacją selenu (225 mg/dzień) znacznie zwiększyła ruchliwość
plemników u niepłodnych mężczyzn (Keskes-Ammar i in. 2003, s. 87–89).
Witamina E wraz z selenem i cynkiem wpływa na prawidłową budowę błony
śluzowej macicy, która odgrywa kluczową rolę w procesie implantacji zarodka.
Udowodniono również, że niskie stężenie tej witaminy wiąże się z zaburzeniami owulacji u kobiet (Leszczyńska 2017f, s. 78). Wyniki badań Morsy’ego
i innych (2020, s. 2375) nie potwierdzają natomiast hipotezy, że witamina
E może zwiększać wskaźniki owulacji i ciąż u kobiet z PCOS, opornych na
cytrynian klomifenu. 			
Podstawowym źródłem witaminy E są tłuszcze roślinne (oleje z zarodków pszenicy, słonecznikowy, krokoszowy), produkty zbożowe, orzechy, warzywa, produkty mleczne oraz mięsne (Przygoda i in. 2020, s. 181–182).
Witamina C
Odpowiedni poziom witaminy C w organizmie człowieka warunkuje jego prawidłowe funkcjonowanie. W znacznych ilościach występuje ona
w tkankach jajnika, przez co stała podaż tej witaminy ma u kobiet istotne
znaczenie podczas owulacji i fazy lutealnej. Kwas askorbinowy jest także
konieczny do syntezy kolagenu. Odgrywa to istotną rolę dla wzrostu pęcherzyka Graafa, owulacji, jak również fazy lutealnej (Buhling i Grajecki 2013,
s. 176–179). Według Hemniego i innych (2003, s. 460-461) spożycie witaminy C na poziomie ok. 500–700 mg dziennie korzystnie korelowało ze
wzrostem stężenia estrogenów i progesteronu, co w konsekwencji procentowało zwiększeniem liczby kobiet, którym udało się zajść w ciążę. Witamina C
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korzystnie wpływa również na jakość nasienia u mężczyzn, ponieważ bierze
ona udział w produkcji hormonów płciowych, w zatrzymaniu procesu spermaglutynacji, a także poprzez ochronę DNA przed utlenieniem (Shukla i in.
2014, s. 13).
Bogatym źródłem witaminy C są przede wszystkim warzywa i owoce
w postaci surowej (np. czerwona papryka, natka pietruszki, owoce jagodowe
i cytrusowe) (Ostrowska i Karecka 2017, s. 53).
Witamina D
Witamina D3 jest syntetyzowana w skórze człowieka przy udziale promieni słonecznych. Jej niedobory mogą prowadzić do wystąpienia wielu
schorzeń. Badania Holick (2007, s. 268–279) wykazały, że niskie stężenie tej
witaminy w surowicy krwi może wpływać na powstawanie insulinooporności,
jak również prowadzić do zaburzeń płodności. Nieodpowiednia podaż witaminy D3 wpływa na zwiększoną produkcję parathormonu, który odpowiada
za utrzymanie prawidłowej równowagi hormonalnej, jak również gospodarki wapniowo-fosforanowej. Zakłócenia tych procesów powodują zaburzenia
owulacji, co w konsekwencji prowadzi do niepłodności (Brzozowska i Karowicz-Blińska 2013, s. 457–458). Asadi i inni (2014, s. 866–869) w swoich
badaniach wykazali, że odpowiedni poziom witaminy D3 w organizmie wpływa na pogrubienie się endometrium4, co przyczynia się do wzrostu odsetka
kobiet, którym udaje się zajść w ciążę. 			
Naturalnym źródłem witaminy D3 w diecie są głównie ryby, takie jak
łosoś dziki, śledź, węgorz, w znacznie mniejszym stopniu żółtko jaja, ser żółty,
mleko, niektóre grzyby (Rusińska i in. 2018, s. 8).
PODSUMOWANIE
Utrzymanie prawidłowej masy ciała, właściwy sposób odżywiania, w tym
dbanie o odpowiedni dobór produktów, a także prawidłowy stosunek składników odżywczych mogą korzystnie wpływać na płodność zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Przestrzeganie zasad odpowiednio zbilansowanej diety, która dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, opiera się na
produktach przede wszystkim roślinnych, a jednocześnie unikanie spożycia
nadmiernej ilości kalorii, izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz cukrów
prostych odgrywa istotne znaczenie dla zapobiegania zaburzeniom płodności.

4

Endometrium – błona śluzowa macicy.
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Niewątpliwie dieta stanowi najbardziej niedoceniony czynnik, który
istotnie wpływa na zachowanie zdrowia i płodności, zatem właściwie zbilansowany jadłospis powinien być szczególnie brany pod uwagę przez osoby zmagające się z niepłodnością.
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STRESZCZENIE
Niepłodność definiowana jest jako niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego
współżycia płciowego, utrzymywanego powyżej roku, bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Jest to choroba układu rozrodczego dotykająca coraz więcej par,
które starają się o dziecko. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, w Polsce z niepłodnością boryka się ok. 15–20% par (1–1,5 miliona par). Nieprawidłowa
dieta może prowadzić do wielu zaburzeń, w tym także do niepłodności. Zachowanie
prawidłowej masy ciała, odpowiedniego sposobu żywienia, w tym podaży pożądanych składników odżywczych oraz zmiana nawyków żywieniowych, mogą zwiększać
parametry płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Szczególne znaczenie w diecie
mają składniki mineralne i witaminy, a także antyoksydanty. W kontekście niepłodności istotna jest ilość, a także jakość mikro- i makroskładników (witamin, składników mineralnych, białka, tłuszczów, węglowodanów). Celem pracy był przegląd
piśmiennictwa dotyczący wpływu diety na płodność kobiet i mężczyzn.
Słowa kluczowe: niepłodność kobiet, niepłodność mężczyzn, żywienie w niepłodności, składniki diety.
SUMMARY
Infertility is defined as the inability to become pregnant, despite regular sexual intercourse for more than one year, without the use of contraceptives. It is a disease of the
reproductive system that affects increasing couples, who are trying to conceive. According to the Polish Gynecological Society, about 15–20% of couples (1–1.5 million
couples) suffer from infertility in Poland. Improper diet can lead to many disorders,
including infertility. Maintaining the correct body weight, appropriate diet, including the supply of appropriate nutrients, and changing eating habits can increase
the fertility parameters of both women and men. Minerals and vitamins, especially
antioxidants, are of particular importance in the diet. In the context of infertility,
the quantity and quality of micro- and macronutrients (vitamins, minerals, protein,
fats, carbohydrates) are important. The aim of the study was to review the literature
on the influence of diet on fertility of women and men.
Key words: female infertility, male infertility, nutrition in infertility, diet components.
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WSTĘP
Otyłość jest stanem patologicznego zwiększenia masy tkanki tłuszczowej,
która powoduje upośledzenie czynności organizmu człowieka w wielu aspektach życia oraz zwiększenie ryzyka rozwoju choroby i śmiertelności. Należy
podkreślić, że otyłość to nie tylko zwiększona masa tkanki tłuszczowej, ale
także kumulacja lipidów w narządach, np. wątrobie, mięśniach czy komórkach wysp trzustkowych (Ranjani in. 2016, s. 152).
Nadmiar tkanki tłuszczowej gromadzący się w organizmie ma wpływ
na cały ustrój, ponieważ komórki tłuszczowe są nie tylko miejscem magazynowania energii, ale wykazują również aktywność auto-, para- i endokrynną. Adipokiny wytwarzane w tkance tłuszczowej biorą udział w rozwoju
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insulinooporności stanowiącej jeden z głównych patomechanizmów chorób,
które towarzyszą rozwojowi otyłości, takich jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie
tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, zaburzenia lipidowe (Goossens 2017, s. 210; Ellulu 2017, s. 315). Występowanie nadwagi oraz otyłości u dzieci i młodzieży przyczynia się do rozwoju chorób układu endokrynologicznego, oddechowego, nieprawidłowości ortopedycznych, stłuszczenia
wątroby i zaburzeń psychicznych, a w wieku późniejszym zwiększa ryzyko
występowania cukrzycy typu 2 i schorzeń układu sercowo-naczyniowego (Yumuk i in. 2015, s. 410; Atay i Bereket 2016, s. 5). Problem występowania
otyłości i chorób jej towarzyszących gwałtowanie wzrasta w krajach rozwiniętych i jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Do negatywnych następstw
zalicza się też skrócenie aktywności zawodowej i wzrost kosztów leczenia. Ze
względu na kliniczną i epidemiologiczną rangę problemu od lat prowadzone
są badania dotyczące patogenezy otyłości i chorób jej towarzyszących (Blüher
2019, s. 288).
EPIDEMIA OTYŁOŚCI
W 1997 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła otyłość
jako ogólnoświatową epidemię, uznając ją za jedno z największych zagrożeń
dla zdrowia dzieci i dorosłych. Obecnie epidemia otyłości obejmuje zarówno państwa wysoko uprzemysłowione, jak i kraje o niskim dochodzie narodowym (Baker i in. 2017, s. 145). W opublikowanym w 2020 r. raporcie
WHO wykazano, że w 2016 r. 39% dorosłych osób (39% mężczyzn i 40%
kobiet) miało nadwagę, a 13% światowej populacji dorosłych (11% mężczyzn
i 15% kobiet) było otyłych. Od roku 1975 do 2016 epidemia otyłości wzrosła
3-krotnie (Kumar 2019, s. 1–2; WHO 2020).
Za jedną z głównych przyczyn otyłości uważa się przedłużający się dodatni bilans energetyczny wynikający z nadmiaru spożywanej energii z pokarmu
w stosunku do energii wydatkowanej (Romieu i in. 2017, s. 252). Stąd też
głównym celem zapobiegania otyłości w różnych programach profilaktycznych było zwiększenie świadomości na temat zdrowego żywienia oraz wprowadzenie aktywności fizycznej (Yumuk i in. 2015, s. 403). Znaczący wzrost
otyłości obserwowany w ostatnich latach jest negatywnym globalnym trendem zdrowotnym, który pochłania większą część środków przeznaczonych
na opiekę zdrowotną. Epidemia otyłości pojawiła się stosunkowo w krótkim
czasie, w związku z czym powstał pogląd, że poza czynnikami genetycznymi
istotna rolę odgrywają czynniki środowiskowe (Jaacks i in. 2019, s. 235).
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OBESOGENY –
SUBSTANCJE CHEMICZNE PROMUJĄCE OTYŁOŚĆ
W 1991 r. zwrócono uwagę społeczności na temat tego, że substancje
chemiczne znajdujące się w produktach gospodarstwa domowego, takich jak
tworzywa sztuczne, środki czystości, kosmetyki i pestycydy czy materiały budowlane, które wcześniej uważane były za bezpieczne, mogą zakłócać układ
hormonalny organizmu (Colborn i Clement 1992, s. 403). Doprowadziło
to do realizacji szeroko zakrojonych badań nad wpływem tych substancji na
gospodarkę hormonalną (endocrine disrupting chemicals) (Sifakis i in. 2017,
s. 57).
Według Baillie-Hamilton (2002, s. 190) bardzo istotny udział w mechanizmie powstawania i rozwoju otyłości mają czynniki środowiskowe. W 2002
r. autorka postawiła hipotezę, że aktualny poziom narażenia ludzi na działanie ksenobiotycznych substancji chemicznych (leków i innych produktów,
plastiku, sztucznych aromatów, chemicznych środków ochrony, rozpuszczalników, ulepszaczy) mógł doprowadzić do zaburzenia naturalnych mechanizmów kontroli masy ciała. Badania przeprowadzone w kilku laboratoriach
na świecie sugerują, że istnieją związki chemiczne, które powodują zmianę
regulacji bilansu energetycznego i mogą sprzyjać przyrostowi masy ciała,
a w konsekwencji powodować powstawanie otyłości (Grün i Blumberg 2006,
s. 52; Kirchner i in. 2010, s. 530; Chamorro-Garcia i in. 2013, s. 360). Związki chemiczne (naturalne, farmaceutyczne lub ksenobiotyczne), które mogą
promować otyłość poprzez zwiększenie liczby komórek tłuszczowych oraz
magazynowanie tłuszczu w już istniejących komórkach, nazwano obesogenami (genami otyłości) (Egusquiza i Blumberg 2020, s. 2–3). Jedną z cech tych
substancji jest to, że występują wszechobecnie w naszym środowisku, przez co
wszyscy są w większym lub mniejszym stopniu narażeni na ich działanie, a ich
ekspozycja wzrosła w ostatnich latach równolegle z epidemią otyłości (Grün
i Blumberg 2006, s. 54). W roku 2006 Bruce Blumberg opracował hipotezę
obesogenu, uznając istnienie substancji chemicznych zakłócających procesy
hormonalne (EDCs2), które z kolei wpływają na adipogenezę i powstawanie
otyłości. Endokrynnie aktywne modulatory hormonalne (EDCs), lub inaczej
związki zakłócające działanie endokrynne, mogą być ważnymi substancjami
powodującymi występowanie otyłości.

2

Ang. endocrine disrupting chemicals.
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WPŁYW ZWIĄZKÓW ENDOKRYNNIE CZYNNYCH NA
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne wydało oświadczenie dotyczące prawdopodobnej roli, jaką odgrywają związki endokrynnie czynne EDCs
w patologii ludzkiej. Dużo uwagi poświęcono ich działaniu koncerogennemu
w okresie organogenezy na gruczoł piersiowy i narządy rodne. Dotyczyło to
w szczególności bisfenolu A, dietylostilbestrolu oraz dioksyn (Soto i Sonnenschei 2010, s. 370). W nawiązaniu do opublikowanych stanowisk Endocrine Society, Pediatrie Endocrine Society oraz European Society of Pediatrie
Endocrinology, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne zwróciło uwagę na
negatywne skutki zdrowotne wywołane ekspozycją na związki endokrynnie
czynne, które używane są w przemyśle jako składowe opakowań żywności,
plastików, leków oraz kosmetyków. Postępujący konsumpcjonizm, industrializacja i urbanizacja prowadzą do zwiększonego skażenia środowiska, które
ma negatywny wpływ na organizmy żywe, w tym także na ludzkie zdrowie.
Znanych jest ponad 800 związków, które wykazują zdolność zaburzania czynności układu dokrewnego. Narastająca częstość występowania przypadków
zaburzeń endokrynnych, zaburzeń metabolicznych, zaburzeń rozwoju narządów płciowych wskazuje na zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalną
rolę czynników środowiskowych. Spowodowane jest to alarmującymi danymi
o wzroście częstotliwości występowania przedwczesnego dojrzewania płciowego dziewcząt i chłopców, zaburzeń płodności, nowotworów hormonozależnych, w tym raka sutka, endometrium, jajnika, gruczołu krokowego i jąder
(Rutkowska i in. 2015, s. 277).
EDCs mają niejednorodną strukturę i obejmują syntetyczne związki organiczne, do których zalicza się m.in.: wybrane farmaceutyki, środki ochrony
roślin, tworzywa sztuczne, plastyfikatory, polichlorowane bifenyle, dioksyny,
środki opóźniające palność, dodatki do farb czy związki pochodzenia naturalnego, takie jak fito- i mykoestrogeny. Ludzie są codziennie narażeni na EDCs
podczas picia zanieczyszczonej wody, jedzenia, oddychania zanieczyszczonym powietrzem lub poprzez bezpośredni kontakt z chemikaliami (Beszterda
i Frański 2018, s. 90).
Większość EDCs ma ugrupowanie fenolowe, dlatego oddziałują z syntezą hormonów steroidowych i wiążą receptory hormonów (Rutkowska
i in. 2015, s. 276). Ich podobieństwo do struktury hormonów steroidowych
wyjaśnia ich zdolność do interakcji z receptorami estrogenów, androgenów
i progesteronu zarówno u zwierząt, jak i ludzi. To z kolei może prowadzić
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do rozwoju wielu zaburzeń metabolicznych i nowotworów hormonozależnych. Związki te wykazują tendencję do bioakumulacji w tkance tłuszczowej
wszystkich organizmów. Ludzie są na końcu łańcucha pokarmowego, dlatego
są narażeni na najwyższe dawki tych związków. EDCs wykryto w ludzkiej
tkance tłuszczowej i płynach biologicznych, takich jak: surowica, mocz, mleko i płyn owodniowy (Omar i in. 2016, s. 250). Związki te mogą zakłócać
działanie hormonów endogennych poprzez zmianę ich fizjologicznych poziomów, ograniczenie biodostępności oraz ingerencję w proces włączania się ich
do receptorów. Naśladując naturalny hormon, mogą zatem zaburzać funkcje
organizmu kontrolowane przez własne hormony (Rehman i in. 2018, s. 500).
Substancje te są wyjątkowo niejednorodne i obejmują różne grupy związków chemicznych, takich jak: steroidy (DES – dietylostilbestrol, etynyloestradiol, 17β-estradiol, estron, mestranol), alkilofenole (nonylofenol, oktylofenol
i ich etoksylaty), związki poliaromatyczne (PCB – polichlorowane bifenyle),
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), organiczne związki
tlenowe (BPA– Bisfenol A, ftalany), pestycydy (atrazyna, endosulfan, heksachlorobenzen, lindan, pentachlorofenol, symazyna, trifluralina) i inne, np.
dioksyny, furany, a także niektóre metale ciężkie (arsen, kadm, ołów i rtęć)
(Schug i in. 2011, s. 250).
EDCs są strukturalnie podobne do wielu hormonów, działają
w ekstremalnie niskich stężeniach, a wiele z nich ma właściwości lipofilowe.
EDCs są zdolne do naśladowania naturalnych hormonów i utrzymywania
podobnych sposobów działania, transportu i przechowywania w tkankach.
Właściwości tych substancji, choć niezamierzone, czynią je szczególnie
odpowiednimi do aktywacji lub antagonizowania jądrowych receptorów
hormonów. Tak więc praktycznie nie ma układu hormonalnego odpornego na
te substancje, ze względu na wspólne właściwości i podobieństwa receptorów
oraz enzymów zaangażowanych w syntezę, uwalnianie i degradację hormonów (Lombo i in. 2019, s. 307).
Jak podają Zyska, Gawrys i Ślęzak (2018, s. 780), z przeprowadzonych
wielu badań wynika, że ekspozycja na działanie substancji chemicznych, które zaburzają procesy hormonalne (EDCs), może mieć wpływ na zwiększone
ryzyko powstawania otyłości oraz może powodować zaburzenia przemiany
materii. Wiele z ww. związków to ligandy dla receptorów hormonalnych
lub składniki wpływające na metaboliczne szlaki sygnalizacyjne pod kontrolą
hormonów. EDCs to grupa związków chemicznych i substancji, które nie
są definiowane przez swoją budowę chemiczną, a poprzez swoje właściwości
biologiczne (Janesick i Blumberg 2011, s. 560). Substancje te mogą zakłócać
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funkcjonowanie układu endokrynologicznego (gruczołów dokrewnych), stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla zdrowia ludzi i życia różnych organizmów.
Należy traktować te substancje jako szczególnie niebezpieczne dla człowieka,
ponieważ są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. Działanie ich może odbywać się poprzez naśladowanie endogennych estrogenów,
antagonizowanie ich działania, zakłócanie syntezy i metabolizmu endogennych hormonów oraz zaburzanie syntezy receptorów estrogenów (Lauretta
i in. 2019, s. 10).
TOKSYCZNE DZIAŁANIE BISFENOLU
A NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Zaliczany do EDCs bisfenol A (BPA) może wpływać na rozwijający się
płód i przenikać przez barierę łożyska (Janesick i Blumberg 2016, s. 559).
Bisfenol A jest substancją chemiczną, która używana jest do produkcji różnych materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością (opakowania
z tworzyw sztucznych, sprzęt kuchenny) bądź stanowi jeden ze składników
lakierów, które są wykorzystywane do pokrycia wewnętrznych powierzchni
metalowych puszek stosowanych przy pakowaniu żywności i napojów (Shafei
i in. 2018, s. 240). BPA posiada szerokie zastosowanie w procesie polimeryzacji tworzyw oraz jako przeciwutleniacz i inhibitor. Bisfenol A skaża środowisko wodne (rzeki, jeziora, morza i oceany), wtórnie organizmy zwierząt
i roślin wodnych, powietrze zewnętrzne i szczególnie wewnętrzne (np. zapach
nowego auta, mebli, wykładziny, odzieży itp.) (Sadoul i in. 2017, s. 10).
Narażenie na toksyczne działanie BPA może zachodzić drogą pokarmową, wziewną oraz przez skórę, a jednym z głównych źródeł ekspozycji są
opakowania żywności, sprzęt medyczny i stomatologiczny, papier termiczny,
a także artykuły i zabawki dla niemowląt i dzieci. BPA, jak również wiele
innych związków, posiada zdolność migracji do produktów spożywczych oraz
napojów. Wielkość migracji tego związku uzależniona jest od kilku czynników, które związane są z rodzajem danego produktu oraz z czasem kontaktu
opakowania z produktem spożywczym, który może trwać od kilku minut do
kilku miesięcy, a nawet lat (Vilarinho i in. 2019, s. 40).
Jak podają Ptak, Hoffmann i Rak (2017, s. 60), BPA jest metabolizowany w wątrobie do glukuronianu bisfenolu A i w tej postaci jest usuwany z moczem. BPA posiada strukturę fenolową i z tego względu wykazuje
zdolność jako agonista lub antagonista do interakcji z receptorami estrogenowymi poprzez estrogenowe szlaki sygnalizacyjne. Z uwagi na opisane wyżej
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właściwości, BPA odgrywa negatywną rolę w patogenezie zaburzeń endokrynnych poprzez zaburzenia płodności kobiet i mężczyzn oraz ich przedwczesne
dojrzewanie, powstawanie nowotworów hormonozależnych, takich jak: rak
prostaty, rak piersi oraz schorzenia metaboliczne, w tym zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS). Z uwagi na tendencję BPA do bioakumulacji oraz
codzienny kontakt z tym związkiem poprzez różne źródła uzasadniony jest
monitoring biologiczny tego związku w moczu. W szczególności monitoring,
który dotyczył będzie zależności pomiędzy narażeniem na BPA a ryzykiem
występowania niektórych chorób wynikających z zaburzenia czynności układu endokrynologicznego (Zhou i in. 2017, s. 852; Hu i in. 2019, s. 9876).
W badaniach na zwierzętach wykazano, że nawet niskie dawki BPA <5
μg/kg/dobę są związane z występowaniem wielu zaburzeń o charakterze estrogennym. Ponadto związek ten może zahamować funkcjonowanie hormonów
tarczycy oraz zakłócać funkcjonowanie komórek β trzustki (Krakauer i Krakauer 2012, s. 39504).
W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach zaobserwowano negatywne skutki ekspozycji niskich dawek bisfenolu A objawiające się zaburzeniami zachowania (Evans i in. 2014, s. 90), przedwczesnym dojrzewaniem
samic oraz stanami przedrakowymi gruczołów piersiowych (Perrot-Applanat
i in. 2018, s. 30) i prostaty (Hu i in. 2016, s. 80). W badaniach Talpade
i współpracowników (2018, s. 395) odkreśla się możliwość uszkodzeń neurohormonalnych, które powstają jeszcze w okresie płodowym lub wczesnorozwojowym człowieka. Bisfenol A zaburza regulację genów, ale działa także jak
obesogeny, powodując otyłość, zaburzenia zachowania m.in. hiperaktywność
i agresywność, a nawet nowotworzenie.
Według amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) bezpieczna
dzienna dawka BPA wynosi 50 μg/kg masy ciała na dzień. Istnieją jednak
dowody na to, że nawet niskie dawki BPA mogą być szkodliwe ze względu na
bioakumulację w organizmach żywych i dłuższy okres półtrwania w płynach
biologicznych. Badania sugerują niekorzystny wpływ na rozwój dróg moczowo-płciowych samców gryzoni, które były prenatalnie narażone na działanie
BPA poniżej dawek bezpiecznych uznawanych przez FDA. U dorosłych osobników niższe dawki BPA powodują nieprawidłowości w układzie moczowo-płciowym (Nicholson i in. 2012, s. 5565; Nicholson i in. 2018, s. 1210;
Uchtmann i in. 2020, s. 135).
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BPA A OTYŁOŚĆ
Badania wykazują, że cykliczna ekspozycja, zarówno doustna, jak
i wstrzykiwana przy niskich i wysokich dawkach BPA powoduje hipoglikemię,
hiperinsulinemię, zakłócenie działania komórek β trzustkowych i nietolerancję glukozy (Alonso i in. 2006, s. 110, Kim i in. 2010, s. 35). Bisfenol A wydziela się z adipocytów do krwi i tam wiąże się z receptorami komórkowymi
lub tkankowymi, lub też może blokować odpowiedź hormonalną. Lipofilne
dystrybutory endokrynne posiadają estrogenowe działanie w insulinoczułych
tkankach, jak również w komórkach β i powodują stan charakteryzujący się
opornością na insulinę oraz hiperinsulinemię (Menale i in. 2017, s 381).
W badaniach in vitro przeprowadzonych przez Masuno i współpracowników
(2002, s. 677) wykazano, że BPA wyzwala mysie fitoblasty, które różnicują się
w adipocyty, a w połączeniu z insuliną BPA przyspiesza tworzenie adipocytów.
W innych badaniach stwierdzono, że ekspozycja samic na BPA w dawkach, które są istotne dla spożycia przez ludzi przyspiesza dojrzewanie płciowe
samic myszy i przyrost masy ciała (Howdeshell i in. 1999, s. 663; Howdeshell
i in. 2000, s. 430; Takai i in. 2002, s. 920; Honma i in. 2002, s. 120; Nikaido
i in. 2004, s. 805). Zauważalny wzrost masy ciała obserwowano po dziennej
ekspozycji BPA samic w granicach 2,4–500 μg/kg.
W badaniach Miyawaki i współpracowników (2007, s. 250) myszom
podawano 1 μg/ml (grupa LD) lub 10 μg/ml (grupa HD) BPA w wodzie do
picia od 10 dnia ciąży przez cały okres laktacji. Zaobserwowano 13% wzrost
średniej masy ciała myszy w grupie otrzymującej małą dawkę i 11% wzrost
w grupie otrzymującej dużą dawkę, w porównaniu do grupy kontrolnej. Średnia masa tkanki tłuszczowej wzrosła o 132% w grupie LD. Przeprowadzone
badania zwróciły także uwagę na neurologiczne skutki przyrostu masy ciała.
Samice myszy z ekspozycją na bisfenol A, karmione dietą wysokotłuszczową,
zjadały więcej pożywienia i przybierały na wadze więcej niż zwierzęta kontrolne będące na tej samej diecie. Wyniki tego badania sugerują, że wczesna ekspozycja na bisfenol A może prowadzić do zwiększonej podatności na rozwój
otyłości i zaburzeń metabolicznych wywołanych dietą.
PODSUMOWANIE
Prenatalne narażenie na obesogeny w kontekście przytoczonej literatury naukowej jest prawdopodobnie niedocenianym czynnikiem sprzyjającym
epidemii otyłości. Oprócz niezdrowej żywności (wysoko przetworzonej)
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spożywanej w dużych porcjach, w połączeniu z niedostateczną aktywnością
fizyczną, obesogeny mogą być jednym z głównych czynników synergicznie
wpływających na nadmierny przyrost masy ciała. Nasilenie występowania
otyłości stwierdza się u różnych grup wiekowych niemowląt, a także u dzieci
oraz dorosłych. Jest to jedna z możliwych przyczyn zapoczątkowania otyłości od okresu prenatalnego i dalszych lat. Istnieje coraz więcej dowodów na
fakt działania związków chemicznych znajdujących się w środowisku. Wiedza
o chemicznych zagrożeniach środowiskowych daje podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na
zdrowie, szczególnie matek i dzieci. Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniu
jest także elementem promocji zdrowia o zwiększającym się znaczeniu we
współczesnym świecie.
Bisfenol A jest związkiem często wykorzystywanym do produkcji różnych przedmiotów codziennego użytku. Jest to związek wszechobecny i nie
da się go całkowicie wyeliminować, jednak istnieje możliwość ograniczenia do
minimum ekspozycji na ten związek. W celu określenia ryzyka zdrowotnego
ważne jest monitorowanie jego stężeń w środowisku. Wykazano, że bisfenol
A może wywierać negatywny wpływ na zdrowe człowieka nawet przy ekspozycji
na niskie jego dawki. Obecnie prowadzonych jest szereg badań, które mają na
celu zbadanie oddziaływania BPA i jego metabolitów na organizm człowieka
i zwierząt oraz migracji tego związku z opakowań do produktów spożywczych.
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STRESZCZENIE
Otyłość stanowi coraz większy problem społeczny, przyczyniając się do zwiększonej
zachorowalności. Za jedną z głównych przyczyn otyłości uważa się przedłużający dodatni bilans energetyczny, który powodowany jest nadmiarem spożywanej energii
z pokarmu w stosunku do wydatkowej energii. Z najnowszych badań wynika, że
substancje chemiczne znajdujące się w produktach gospodarstwa domowego mogą
zakłócać układ hormonalny w organizmie. Liczne badania naukowe wykazały, że
ekspozycja na działanie substancji chemicznych (Bisfenol A), które zaburzają procesy
hormonalne (EDCs) może mieć wpływ na zwiększone ryzyko powstawania otyłości
oraz może powodować zaburzenia przemiany materii. BPA może wpływać na rozwijający się płód i przenikać przez barierę łożyska. Związek ten odgrywa negatywną rolę
w patogenezie zaburzeń endokrynnych poprzez zaburzenia płodności kobiet i mężczyzn oraz ich przedwczesne dojrzewanie, powstawanie nowotworów hormonozależnych, takich jak: rak prostaty, rak piersi oraz schorzenia metaboliczne, w tym zespół
wielotorbielowatych jajników.
Słowa kluczowe: obesogeny, otyłość, bisfenol A, substancje endokrynnie czynne.
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SUMMARY
Obesity is a pathological condition of the increase in the mass of adipose tissue
which causes impairment of the human body’s functions in many aspects of life and
increases the risk of morbidity and mortality. One of the main causes of obesity
is a prolonged positive energy balance, which is caused by the excess of consumed
energy from food in relation to the energy expended. Recent research shows that
chemicals in household products can disrupt the endocrine system in the body. Many
studies shown that exposure to chemicals (Bisphenol A) that disrupt endocrine processes (EDCs) may have an increased risk of obesity and may cause metabolic disorders. BPA can affect the developing fetus and cross the placental barrier. Moreover
it plays a negative role in the pathogenesis of endocrine disorders through impaired
fertility of women and men and their premature maturation, the formation of hormone-dependent neoplasms, such as prostate cancer, breast cancer and metabolic
diseases, including polycystic ovary syndrome.
Keywords: obesogens, obesity, bisphenol A, endocrine active substances.
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AND CORRECTION OF ARTERIAL HYPERTENSION

WSTĘP
Choroby sercowo-naczyniowe (CVD2), do których zalicza się m.in. chorobę niedokrwienną serca, chorobę tętnic obwodowych oraz mózgowych, są
obecnie jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), podaje, że każdego roku z powodu CVD
umiera 17,9 miliona ludzi na całym świecie (WHO 2017). Problem ten dotyczy szczególnie krajów o niskim i średnim dochodzie, gdzie często w efekcie
utrudnionego dostępu do skutecznej opieki zdrowotnej osoby z chorobami
układu krążenia są diagnozowane zbyt późno (Collaboration NCDRF 2017).
Niewątpliwie podłożem zwiększonej zachorowalności oraz śmiertelności
z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród osób dorosłych oraz młodych może
być radykalna zmiana stylu życia wynikająca m.in. ze zmian społecznych,
gospodarczych i kulturowych, będących skutkiem globalizacji i urbanizacji,
1
2
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a także brak wystarczającej wiedzy na temat czynników zwiększających ryzyko
wystąpienia takich chorób (Surma, Szyndler i Narkiewicz 2018).
Jak podają Gajewska i inni (2016), czynniki ryzyka CVD można podzielić na modyfikowalne oraz niemodyfikowalne. Niemodyfikowalne czynniki
ryzyka to m.in. płeć, wiek, obciążony wywiad rodzinny oraz obecność chorób
układu krążenia na tle miażdżycowym. Wśród czynników modyfikowalnych
wymienia się natomiast czynniki psychospołeczne, przewlekły stres, palenie
tytoniu, otyłość, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze, niską aktywność fizyczną oraz nieprawidłowy sposób odżywiania (Piepoli i in. 2016).
Niebagatelne znaczenie ma to, iż obie grupy czynników wzajemnie na
siebie oddziałują, przyczyniając się do nasilenia niekorzystnego wpływu na
układ sercowo-naczyniowy. Podjęcie odpowiednich interwencji dotyczących
zmiany stylu życia może istotnie wpłynąć na obniżenie ryzyka wystąpienia
chorób układu krążenia (Surma, Szyndler i Narkiewicz 2018).
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że najważniejszym
modyfikowalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowonaczyniowego jest nadciśnienie tętnicze, uważane za główną przyczynę
przedwczesnych zgonów na świecie (WHO 2019). Według Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2019) wysokość ciśnienia tętniczego
wykazuje związek ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością z powodu
chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, choroba tętnic obwodowych, udar mózgu, przerost lewej komory serca, niewydolność serca oraz
retinopatia nadciśnieniowa.
Podkreśla się, że problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
niezależnie od wieku i pochodzenia etnicznego.
Wybór zdrowego stylu życia może zapobiec lub opóźnić rozwój nadciśnienia tętniczego i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób
układu krążenia. Odpowiednio wprowadzone zmiany mogą również zastąpić
konieczność rozpoczęcia farmakoterapii (Wojciechowska i Izdebska 2014).
Do zalecanych zmian stylu życia, w przypadku których istnieją dowody naukowe potwierdzające skuteczność w obniżaniu wartości ciśnienia tętniczego,
należą m.in. ograniczenie spożycia alkoholu oraz palenia tytoniu, regularna
aktywność fizyczna, a także zmiany dotyczące sposobu odżywiania, w tym
ograniczenie spożycia sodu czy zwiększenie podaży potasu oraz magnezu wraz
z dietą (Li i in. 2020; Rosanoff, Costello i Johnson 2021; Wake 2021).
Wyniki badań wskazują, że do efektywnych modelów żywieniowych
w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nadciśnienia tętniczego zalicza się dietę DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), dietę śródziemnomorską
108

ZNACZENIE DIETY W PREWENCJI I WYRÓWNYWANIU NADCIŚNIENIA ...

oraz dietę wegetariańską (Couch i in. 2020; Cowell i in. 2020; Lee i in. 2020).
Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie, na podstawie aktualnego
piśmiennictwa, znaczenia diety w prewencji oraz wyrównaniu nadciśnienia
tętniczego.
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE –
PODSTAWY TEORETYCZNE
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, iż u 1,13 miliarda ludzi na
całym świecie występuje nadciśnienie tętnicze, z czego ponad 150 milionów to
osoby zamieszkujące tereny centralnej i wschodniej Europy. Niestety, szacuje
się, że częstość rozpoznawania nadciśnienia tętniczego wzrośnie o 15–20%
do 2025 roku, osiągając liczbę około 1,5 miliarda, co wynika m.in. ze zmian
demograficznych, tj. starzenia się społeczeństwa, a także nieprawidłowego
sposobu odżywiania i prowadzenia mało aktywnego stylu życia (WHO 2019).
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESC i ESH 2018) definiuje nadciśnienie tętnicze jako wartość zmierzonego w gabinecie lekarskim ciśnienia skurczowego
(SBP3) wynoszącego ≥40 mm Hg i/lub ciśnienia rozkurczowego (DBP4) ≥90
mm Hg.
W związku z tym, iż wartości ciśnienia tętniczego wykazują dużą zmienność, rozpoznanie nadciśnienia tętniczego nie powinno być ustalane jedynie
na podstawie jednorazowego pomiaru podczas wizyty lekarskiej (nie dotyczy to przypadków osób, u których wartości ciśnienia tętniczego są bardzo
podwyższone – nadciśnienie tętnicze 3. stopnia, dodatkowo z towarzyszącymi cechami uszkodzenia nerek bądź naczyń krwionośnych). Nadciśnienie tętnicze można zdiagnozować, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co
najmniej dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla
wartości ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla wartości ciśnienia rozkurczowego (Tykarski i in. 2019). Optymalne wartości ciśnienia tętniczego
nie powinny przekraczać 120 mm Hg w przypadku wartości ciśnienia skurczowego oraz 80 mm Hg w przypadku wartości ciśnienia rozkurczowego.
W tabeli 1 przedstawiono klasyfikację wartości ciśnienia tętniczego mierzonego
w gabinecie lekarskim na podstawie danych pochodzących z wytycznych

3
4

SBP – systolic blood pressure.
DBP – diastolic blood pressure.
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Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego (ESC i ESH 2018).
Tabela 1. Klasyfikacja wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim5 oraz
definicje stopni nadciśnienia tętniczego67
Kategoria

Skurczowe BP7
(mm Hg)

Rozkurczowe BP
(mm Hg)

Optymalne

<120

i

<80

Prawidłowe

120–129

i/lub

80–84

Wysokie prawidłowe

130–139

i/lub

85–89

Nadciśnienie tętnicze 1.
stopnia

140–159

i/lub

90–99

Nadciśnienie tętnicze 2.
stopnia

160–179

i/lub

100–109

Nadciśnienie tętnicze 3.
stopnia

≥180

i/lub

≥110

Izolowane skurczowe
nadciśnienie tętnicze

≥140

i

<90

Źródło: (ESC i ESH 2018; Tykarski i in. 2019).

Nadciśnienie tętnicze można podzielić na pierwotne oraz wtórne, w zależności od przyczyny. Nadciśnienie pierwotne stanowi około 90% wszystkich przypadków choroby, jednak jak dotąd jego patofizjologia nie została
poznana. Wtórne nadciśnienie tętnicze jest związane z patologią innych narządów, najczęściej nerek (Gibała i Jankowski 2016).
Głównym celem terapii osób z nadciśnieniem tętniczym jest obniżenie
wartości ciśnienia tętniczego, a tym samym zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Istotną rolę przypisuje się leczeniu niefarmakologicznemu, polegającemu na zmianie stylu życia, które powinno stanowić pierwszy
i nieodłączny element terapii nadciśnienia tętniczego oraz powinno zostać
zlecone na pierwszej wizycie lekarskiej u wszystkich chorych, jak również
BP – ang. blood pressure, ciśnienie tętnicze.
Kategoria BP zdefiniowana zgodnie z wartością BP na siedząco w gabinecie lekarskim oraz
wyższą wartością skurczową lub rozkurczową.
7
Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze skurczowe również zostało podzielone na stopnie
1, 2, 3 zgodnie z wartością SBP w wymienionych zakresach. Klasyfikacji tej używa się również
u młodzieży od 16. roku życia.
5

6
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u osób z wysokimi, ale prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego (Wojciechowska i Izdebska 2014).
ROLA SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH MODELÓW ŻYWIENIOWYCH
W PROFILAKTYCE I LECZENIU NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO
Ograniczenie spożycia soli kuchennej
Szczególne znaczenie zarówno w profilaktyce, jak i wyrównaniu nadciśnienia tętniczego ma ograniczenie spożycia sodu, którego głównym źródłem
w diecie jest sól kuchenna (ESC i ESH 2018) oraz produkty z jej dodatkiem,
do których zalicza się m.in. produkty zbożowe, mięso i jego przetwory (wędliny, konserwy mięsne) oraz w mniejszym stopniu produkty mleczne. Sól
kuchenna jest również stosowana jako dodatek smakowy do żywności wysokoprzetworzonej, np. typu fast-food (Kuchanowicz i in. 2017).
Optymalny, fizjologiczny poziom sodu w surowicy krwi wynosi 135–145
mmol/l. Sód odpowiada za utrzymanie homeostazy kwasowo-zasadowej oraz
wodno-elektrolitowej organizmu, bierze także udział w regulacji aktywnego
transportu składników pokarmowych oraz regulacji ciśnienia osmotycznego
w płynach ustrojowych (Jarosz i in. 2020).
W badaniu obserwacyjnym INTERSALT8, które było jednym z pierwszych badań mających na celu analizę wpływu zwiększonego spożycia sodu na
wartości ciśnienia tętniczego, wykazano dodatnią korelację pomiędzy ilością
wydalanego sodu wraz z moczem, która była miarą jego dziennego spożycia,
a wartościami ciśnienia tętniczego krwi. W powyższym badaniu, które zostało
przeprowadzone w 32 krajach i objęło 10 074 kobiet i mężczyzn w wieku
20–59 lat, zaobserwowano, że zwiększenie spożycia sodu wraz z dietą o 100
mmol/dobę spowodowało wzrost wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio o 10 mm Hg, a ciśnienia rozkurczowego (DBP) o 5 mm Hg, w grupie
osób do 55 roku życia (Stamler 1997). Wyniki przeprowadzonego w późniejszych latach badania GenSalt9 potwierdziły związek pomiędzy wysokim
spożyciem soli a zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego. W badaniu tym podkreślono istotne znaczenie czynników genetycznych,

8
9
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które wpływają na zróżnicowaną wrażliwość poszczególnych osób na zwiększoną podaż soli wraz z dietą (Chen i in. 2009).
W metaanalizie dostępnych badań wykonanej przez He, Li i Macgregor (2013) wykazano, iż redukcja spożycia sodu o 1,7g na dobę (4,4g soli)
skutkowała obniżeniem wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio o 4,2
mm Hg, a ciśnienia rozkurczowego (DBP) średnio o 2,1 mm Hg. Zwiększony efekt hipotensyjny zaobserwowano wśród osób z nadciśnieniem tętniczym, gdzie redukcja spożycia sodu o 1,7g na dobę spowodowała spadek SBP
i DBP odpowiednio o 5,4 mm Hg i 2,8 mm Hg. Ponadto w badaniu PURE10,
w którym uczestniczyło ponad 140 000 osób, potwierdzono związek pomiędzy wyższym spożyciem sodu a wzrostem ciśnienia tętniczego, wskazując
jednocześnie, iż efekt ten był zwiększony poprzez niską podaż potasu wraz z
dietą (Mente i in. 2014). Z kolei Wake (2021) w swoich badaniach podkreśla
zasadność ograniczenia spożycia soli, a tym samym sodu jako podstawowej
formy leczenia nadciśnienia tętniczego w ramach kompleksowych modyfikacji stylu życia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO 2020), Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESC i ESH 2018) rekomendują ograniczenie spożycia soli poniżej 5g/
dobę (<2 g sodu/dobę) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, a tym samym ryzyka wystąpienia innych chorób sercowonaczyniowych. Zwraca się jednak uwagę, iż skuteczne ograniczenie spożycia
soli w skali globalnej stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga
połączenia wysiłków instytucji rządzących, przemysłu spożywczego, a także
całego społeczeństwa.
Potas
Potas jest składnikiem mineralnym, który wpływa m.in. na prawidłowe
funkcjonowanie gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej
organizmu, a także bierze udział w procesach regulacji ciśnienia osmotycznego w płynach ustrojowych. Fizjologiczny poziom tego składnika w surowicy
krwi wynosi 3,5–5,0 mmol/l (Jarosz i in. 2020). Potas jest szeroko rozpowszechniony w produktach spożywczych, ale największe jego ilości zawierają
owoce suszone, orzechy, nasiona, kakao, produkty zbożowe, warzywa oraz
owoce (Kuchanowicz i in. 2017).
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Dane pochodzące z badania NHANES11 (2007–2014), w którym łącznie wzięło udział 11 095 osób, wskazują, iż spożycie potasu wraz z dietą
ujemnie korelowało z wartościami skurczowego ciśnienia krwi u mężczyzn,
a u kobiet zarówno z wartościami ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego. W badaniu tym zwrócono uwagę na fakt, że istotne znaczenie miała nie
tylko zawartość samego potasu w diecie, ale również stosunek sodu do potasu
(Li i in. 2020). Podobne wyniki uzyskano w metaanalizie 22 randomizowanych badań, gdzie zaobserwowano, iż zwiększone spożycie potasu wraz z dietą istotnie wpływało na obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi u osób
z nadciśnieniem tętniczym. Ponadto wysoka podaż potasu była związana również z o 24% niższym ryzykiem udaru (Aburto i in. 2013). Powyższe wyniki
badań zostały także potwierdzone przez innych naukowców, którzy analizowali wpływ spożycia potasu wraz z produktami żywnościowymi na wartości
ciśnienia tętniczego krwi (Houston 2011; Hedayati i in. 2012).
Su, Yang i Ellison (2020) w swoich badaniach zwracają uwagę, że najbardziej imponujące działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi na skutek
wysokiego spożycia potasu obserwuje się, gdy także udział sodu w diecie jest
na wysokim poziomie. Badania ww. autorów podkreślają fakt, iż korzystne
efekty są osiągane głównie w związku z zastosowaniem diety charakteryzującej się podażą produktów spożywczych obfitujących w potas, a nie na skutek
zastosowanej suplementacji tym składnikiem mineralnym.
Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wszystkim osobom
dorosłym zwiększenie dziennego spożycia potasu wraz z żywnością do
przynajmniej 90 mmol/l (3500mg) (WHO 2020). Normy ustalone dla populacji polskiej są zbieżne z zaleceniami WHO – polscy eksperci również zalecają spożycie tego składnika na poziomie 3500 mg/dobę dla osób dorosłych,
niezależnie od płci i wieku (Jarosz i in. 2020).
Magnez
Kolejnym składnikiem mineralnym niewątpliwie odgrywającym istotną rolę w regulacji wartości ciśnienia tętniczego krwi jest magnez, którego
źródłem w diecie są m.in. przetwory zbożowe, nasiona roślin strączkowych,
orzechy, kakao (Kuchanowicz i in. 2017).
Referencyjny zakres tego składnika w surowicy krwi wynosi 0,76–1,15 mmol/l. Niewielkie zmiany stężenia pozakomórkowego

11

National Health and Nutrition Examination Survey.

113

K. KUROWSKA, M. KOBYLIŃSKA, A. DECYK, K. ANTOSIK

i wewnątrzkomórkowego Mg2+ mają znaczący wpływ na zmianę kurczliwości oraz
napięcia naczyń krwionośnych, a tym samym zmianę ciśnienia tętniczego krwi
(Gröber, Schmidt i Kisters 2015). Aby utrzymać zalecany poziom tego składnika
w surowicy krwi, rekomenduje się spożycie magnezu wraz z dietą w ilości
420 mg/dobę i 320 mg/dobę odpowiednio dla mężczyzn i kobiet powyżej
31 roku życia (Jarosz i in. 2020).
Wyniki metaanalizy badań przeprowadzonej przez Houston (2011) wykazały, że podaż magnezu w ilości od 500 do 1000 mg na dobę może prowadzić do obniżenia wartości ciśnienia skurczowego średnio o 2,8 do 5,6 mm
Hg oraz rozkurczowego o 1,7 do 3,4 mm Hg w porównaniu z grupą kontrolną. Te zróżnicowane wyniki mogą być spowodowane m.in. rodzajem stosowanych leków przez osoby uczestniczące w badaniach, dawką podawanego
magnezu, poziomem magnezu w surowicy krwi przed leczeniem oraz różnym
czasem trwania badań. Ponadto wyniki ww. analizy sugerują, że połączenie
zwiększonego spożycia magnezu i potasu w połączeniu ze zmniejszonym
spożyciem sodu jest skuteczniejsze w obniżaniu wartości ciśnienia tętniczego
i często jest tak samo skuteczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jak leki
hipotensyjne.
Jak się jednak okazuje, wyniki badań nie są do końca jednoznaczne. Rosanoff, Costello i Johnson (2021) w przeprowadzonym przeglądzie dostępnych badań zaobserwowali, że wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
zarówno małe, jak i duże dawki doustnej terapii magnezem wykazują istotne
zmniejszenie zarówno wartości ciśnienia skurczowego (SBP), jak i rozkurczowego (DBP) tylko wtedy, gdy osoby te przyjmują jednocześnie leki hipotensyjne. Badania, w których uczestniczyły osoby z nadciśnieniem tętniczym nieleczonym lekami przeciwnadciśnieniowymi, a jedynie suplementacją
magnezu w dawkach >600 mg/dobę, wykazały istotną statystycznie poprawę
wartości ciśnienia tętniczego. Wśród pacjentów otrzymujących niższe dawki
magnezu (<600 mg/dobę) zaobserwowano jedynie poprawę funkcji śródbłonka naczyń krwionośnych.
DIETA DASH
(DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION)
Jedną z obecnie polecanych i skutecznych w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń, w tym nadciśnienia tętniczego, jest dieta DASH (Tykarski i in.
2019). Powyższy model żywieniowy charakteryzuje się wysokim spożyciem
warzyw, owoców, niskotłuszczowych produktów mlecznych, produktów
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pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, ryb oraz orzechów, a także niskim
spożyciem czerwonego mięsa, słodyczy, napojów bogatych w cukier oraz soli
(Cichocka 2018).
W randomizowanym badaniu prospektywnym, którego celem była ocena wpływu zastosowania indywidualnej terapii dietetycznej uwzględniającej
zasady diety DASH na m.in. stan odżywienia i wartości ciśnienia tętniczego
pacjentów z nadwagą lub otyłością oraz pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, wykazano, iż zastosowanie tego modelu żywieniowego znacząco wpływa na obniżenie wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio o 4,63 mm Hg,
a rozkurczowego średnio o 2,64 mm Hg w porównaniu z osobami z grupy
kontrolnej (Kucharska i in. 2017).
Metaanaliza 17 randomizowanych badań klinicznych przeprowadzona
przez Saneei i innych (2014) również potwierdza korzystny wpływ zastosowania diety DASH na obniżenie wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio
o 6,74 mm Hg i wartości ciśnienia rozkurczowego średnio o 3,54 mm Hg.
Couch i inni (2020) w najnowszych badaniach dowiedli, że interwencja
żywieniowa w postaci diety DASH okazała się skuteczna w poprawie wartości
ciśnienia skurczowego (SBP), a także w długoterminowej poprawie funkcji
śródbłonka wśród młodzieży w wieku 11–18 lat z nowo rozpoznanym podwyższonym ciśnieniem tętniczym lub zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia.
DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
Innym zalecanym sposobem żywienia w profilaktyce i wyrównaniu nadciśnienia tętniczego jest dieta śródziemnomorska (ESC i ESH 2018). Wzorzec tej diety charakteryzuje się wysokim spożyciem pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, ryb, orzechów,
oliwy z oliwek jako podstawowego źródła tłuszczu, a także umiarkowanym
spożyciem mięsa (Trichopoulou i Lagion 1997). Korzyści zdrowotne tego
modelu żywieniowego wynikają z podaży wyżej wymienionych produktów,
a tym samym wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, błonnika pokarmowego,
jednonienasyconych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także
niskiego indeksu i ładunku glikemicznego (Casas i Estruch 2016).
Liczne badania wykazały, iż stosowanie diety śródziemnomorskiej sprzyja
zmniejszeniu incydentów sercowo-naczyniowych, a także wpływa na zmniejszenie śmiertelności ogólnej. Wyniki randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych potwierdziły, że pacjenci stosujący dietę śródziemnomorską,
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u których ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych było wysokie, zredukowali
to ryzyko o 29% w porównaniu do osób stosujących dietę niskotłuszczową
(Dickinson i in. 2006; Mente i in. 2009; Sofi i in. 2010; Estruch i in. 2013).
Potwierdzono także, iż dieta śródziemnomorska może stanowić skuteczną strategię żywieniową wspomagającą kontrolę ciśnienia tętniczego krwi,
co jednocześnie sprzyja obniżeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Wyniki metaanalizy 19 randomizowanych badań klinicznych, w których wzięło udział łącznie 4137 uczestników oraz 16 badań obserwacyjnych
z udziałem 59 001 uczestników, wykazały, iż zastosowanie diety śródziemnomorskiej wiązało się z obniżeniem wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio o 1,4 mm Hg oraz rozkurczowego (DBP) średnio o 1,5 mm Hg w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniach obserwacyjnych wykazano również, że
prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego było o 13% niższe
wśród osób, które restrykcyjnie przestrzegały zasad diety śródziemnomorskiej
(Cowell i in. 2020). Z kolei w badaniach przeprowadzonych przez Domenech
i innych (2014) stwierdzono, iż dieta śródziemnomorska istotnie wpływa na
obniżenie wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach całodobowych, a także
obniża stężenie lipidów oraz glukozy w surowicy krwi.
DIETA WEGETARIAŃSKA
W kontekście profilaktyki i leczenia nadciśnienia tętniczego należy również wspomnieć o diecie wegetariańskiej, która polega na ograniczeniu spożycia mięsa i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. mleka i produktów
mlecznych, jaj oraz ryb, lub nawet na całkowitym ich wykluczeniu z codziennego jadłospisu. Podstawą diety wegetariańskiej są surowce i produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim rośliny zbożowe, strączkowe, okopowe,
oleiste, warzywa, owoce, grzyby oraz orzechy. W związku z zastosowaniem
wyżej wymienionych produktów dieta wegetariańska charakteryzuje się wysoką podażą m.in. błonnika pokarmowego, antyoksydantów, potasu, magnezu
oraz niższą podażą kwasów tłuszczowych nasyconych oraz sodu w porównaniu do diety tradycyjnej, co może tłumaczyć korzyści płynące z zastosowania
tego modelu żywieniowego wśród osób z nadciśnieniem tętniczym (Alexander
i in. 2017; Soeters 2020).
Jak podają Yokoyama i inni (2014), zastosowanie diety wegetariańskiej
niewątpliwie wiąże się z niższymi wartości ciśnienia tętniczego. W przytoczonym przeglądzie badań podkreślono użyteczność zastosowania diety wegetariańskiej jako jednego z niefarmakologicznych sposobów wyrównania
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nadciśnienia tętniczego. Wśród 7 badań klinicznych, w których wzięło udział
łącznie 311 uczestników o średniej wieku 44,5 lat, stosujących dietę wegetariańską, wykazano spadek wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio
o 4,8 mm Hg i wartości ciśnienia rozkurczowego (DBP) średnio o 2,2 mm Hg
w porównaniu do grupy osób stosujących dietę tradycyjną. Z kolei w 32 badaniach obserwacyjnych, w których udział wzięło łącznie 21 604 uczestników
o średniej wieku 46,6 lat, wykazano spadek wartości ciśnienia skurczowego
(SBP) średnio o 6,9 mm Hg i rozkurczowego (DBP) średnio o 4,7 mm Hg.
Podobne wyniki uzyskali również Lee i współpracownicy (2020), którzy w systematycznym przeglądzie 15 randomizowanych badań obejmujących łącznie 856 uczestników wykazali, że zastosowanie diety wegetariańskiej istotnie obniżyło wartości ciśnienia skurczowego (SBP) średnio
o 2,66 mm Hg, a rozkurczowego (DBP) średnio o 1,69 mm Hg w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto stwierdzono, iż zastosowanie diety wegańskiej wiązało się z istotniejszym zmniejszeniem wartości ciśnienia skurczowego
(średnio o 3,12 mm Hg) w porównaniu z osobami stosującymi dietę laktoowowegetariańską (średnio o 1,75 mm Hg). Autorzy badania we wnioskach
zasugerowali, iż zastosowanie diet wegetariańskich może odgrywać kluczową
rolę w profilaktyce pierwotnej oraz leczeniu osób z już zdiagnozowanym
nadciśnieniem tętniczym.
Wyniki badań kohortowych przeprowadzonych przez amerykańskich
naukowców również dowiodły, iż wegetarianie, a zwłaszcza weganie, charakteryzują się niższymi wartościami zarówno ciśnienia skurczowego (SBP), jak
i rozkurczowego (DBP) w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Zaobserwowano również, że iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego był
zdecydowanie niższy wśród osób stosujących dietę wegetariańską (Pettersen
i in. 2012).
PODSUMOWANIE
Podsumowując, wybór zdrowego stylu życia, w tym modyfikacja
sposobu odżywiania, może zapobiec lub opóźnić rozwój nadciśnienia tętniczego i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych powikłań
sercowo-naczyniowych.
Wyniki badań wskazują, że zastosowanie takich modeli żywieniowych,
jak dieta DASH, dieta śródziemnomorska lub wegetariańska, charakteryzujących się wysoką podażą pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw i owoców, tłuszczów roślinnych, a także umiarkowanym spożyciem
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produktów pochodzenia zwierzęcego, stanowią skuteczną strategię żywieniową
w profilaktyce oraz leczeniu nadciśnienia tętniczego i mogą zastąpić konieczność rozpoczęcia farmakoterapii lub zwiększyć skuteczność zastosowanej farmakoterapii hipotensyjnej.
Wyniki dotychczasowych badań epidemiologicznych uzasadniają pilną
potrzebę podjęcia intensywnych i szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, które zwracałyby szczególną uwagę na promowanie wiedzy o korzyściach wynikających ze zdrowego stylu życia.
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ZNACZENIE DIETY W PREWENCJI I WYRÓWNYWANIU NADCIŚNIENIA ...

STRESZCZENIE
Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są obecnie jednym z głównych zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że każdego roku
z powodu CVD umiera 17,9 miliona ludzi na całym świecie. Najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest nadciśnienie
tętnicze. W licznych badaniach dowiedziono, że wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje związek ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wybór zdrowego stylu
życia może zapobiec lub opóźnić rozwój nadciśnienia tętniczego i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób układu krążenia. Do zalecanych zmian stylu
życia, w przypadku których istnieją dowody naukowe potwierdzające skuteczność
w obniżaniu wartości ciśnienia tętniczego, należą m.in. ograniczenie spożycia alkoholu oraz palenia tytoniu, regularna aktywność fizyczna, a także zmiany dotyczące sposobu odżywiania, w tym ograniczenie spożycia sodu czy zwiększenie podaży potasu oraz
magnezu wraz z dietą. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że do efektywnych
modelów żywienia w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nadciśnienia tętniczego
oraz chorób sercowo-naczyniowych zalicza się dietę DASH, dietę śródziemnomorską
oraz dietę wegetariańską. Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie, na podstawie
aktualnego piśmiennictwa, znaczenia diety w prewencji oraz wyrównaniu nadciśnienia tętniczego.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, dieta, spożycie soli, potas
SUMMARY
Cardiovascular disease (CVD) is one nowadays of the main threats to human health
and life. The World Health Organization reports that 17.9 million people worldwide
die from CVD each year. The most important modifiable risk factor for cardiovascular diseases is arterial hypertension. Many studies have shown that blood pressure
levels are associated with increased morbidity and mortality from cardiovascular diseases such as heart attack and stroke. Choosing a healthy lifestyle can prevent or delay
the development of high blood pressure and thus reduce the risk of developing other
cardiovascular diseases. Recommended lifestyle changes for which there is scientific
evidence that it is effective in lowering blood pressure include, but are not limited
to reducing alcohol consumption and smoking, regular physical activity, as well as
changes in the diet, including limiting sodium intake, increasing the supply of potassium and magnesium with the diet. The results of the conducted research indicate
that the DASH diet, the Mediterranean diet and the vegetarian diet are among the
effective models of nutrition in the prevention and support of the treatment of arterial hypertension and cardiovascular diseases. The aim of this chapter is to present
the importance of diet in the prevention and correction of hypertension based on the
current literature.
Key words: hypertension, diet therapy, salt intake, potassium
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W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne. Tom II, zostały zawarte zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów, z którymi może
zmagać się człowiek w XXI wieku.
Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem, mimo, że stanowi już drugi
tom przyczyniający się rozszerzania wiedzy na temat niniejszego zagadnienia.
Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na gruncie cywilizacyjnym, społecznościowym - człowiek w XXI wieku zmuszony jest
do dokonywania wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opisanych w tym zbiorze.
Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na temat kluczowy zawarty w monografii. Szczegółowe informacje o autorach niniejszej monografii zostały zawarte w części Noty o autorach.
Ważnym zagadnieniem podejmowanych działań jest to, że w stosunkowo krótkim czasie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę
w wielu aspektach.
Praca jest już drugą z serii planowanych monografii naukowych dotyczących zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest to, aby wyczerpać wszystkie zagadnienia dotyczące nowoczesnych aspektów współczesności
nawet w dwóch zbiorach.
Niewątpliwie do ważnych zagadnień można zaliczyć kwestie dotyczące
przestrzeni publicznej miasta Gdańsk i demokracji obywatelskiej, które przestawiają możliwości realizacji pewnych celowych zamierzeń przyczyniających
się do dalszych działań. Ważnym tematem był ten związany z resocjalizacją
w odniesieniu do psychologii międzykulturowej, problem związany z zachowaniami przestępczymi w grupie kobiet w Polsce. Istotny stał się także
szereg podejmowanych tematów około zdrowotnych dotyczących płodności
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człowieka w XXI wieku i związanymi z tym czynnikami ryzyka, które niekiedy uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie. Ważna stała się także analiza
wpływu obesogenów na występiwanie i rozwój otyłości czy znaczenie diety
w prewencji i wyrównywaniu nadciśnienia tętniczego.
Mimo ilości opracowań aspekty te stanowią jedynie inspirację do dalszych rozważań naukowych w interdyscyplinarnym ujęciu. Niemniej kolejne
ważne tematy pozwalają na zwiększenie wiedzy w wieloaspektowym wymiarze,
które mogą jednocześnie uświadomić o wielu trudnościach, z których często
można nie zdawać sobie sprawy.
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