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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Zdrowie należy do tych wartości, które w sposób szczególny skorelowane są z jakością życia
człowieka. Naukowcy są zgodni, że codzienne wybory, zachowania i nawyki składające się na
styl życia człowieka najsilniej wpływają na stan zdrowia. Znane powiedzenie „twoje zdrowie
w twoich rękach” zyskało zatem niepodważalne, naukowe uzasadnienie.
Stawiając tezę, iż zdrowy styl życia jest kapitałem XXI wieku, zaprosiliśmy osoby
reprezentujące różne środowiska – akademickie, lekarskie, profesjonalnie zajmujące się
problematyką zdrowego stylu życia – do włączenia się w realizowany przez nas projekt
badawczy pt.: Aktywność fizyczna a zdrowie Polaków.
Wymiernym efektem tego projektu jest niniejsza monografia naukowa.
Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury rozdziałów monografii, których autorzy
zaprezentowali wyniki badań związanych m.in. z rekreacyjną aktywnością fizyczną
mieszkańców Wrocławia, afatycznym zaburzeniem mowy, prozdrowotnymi zachowaniami
Polaków, stosowaniem zbilansowanej diety kobiet w ciąży, żywnością ekologiczną czy rolą
ziół w diecie człowieka.
Życzymy inspirującej lektury i własnych pomysłów na zdrowy styl życia.
Z poważaniem,
Dr Artur Borcuch
Dr Monika Knefel
Dr Anna Krzysztofek

5

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

6

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Artur Borcuch1
SPORT A EKONOMIA
Streszczenie: Szerokie i kompleksowe ujęcie sportu pozwala na jego włączenie w zakres badań ekonomicznych.
Celem rozdziału jest przybliżenie problematyki ekonomii sportu, która zajmuje się badaniem współzależności
pomiędzy sportem a gospodarką (na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym).
Słowa kluczowe: Sport, ekonomia.

Wprowadzenie
Już w IV w. przed narodzeniem Chrystusa na greckiej wyspie Kos, Hipokrates głosił
i propagował wprowadzanie w życie zasad, według których dobre samopoczucie, zdrowie
i choroba zależą od równowagi pomiędzy tym, co nas otacza a indywidualnym sposobem życia
(m.in. odżywianie, praca czy odpoczynek). Praktyka medyczna była rozumiana jako pomaganie
siłom natury w odzyskiwaniu zdrowia2.
Odnosząc się do mitologii greckiej, personifikacją pojęcia zdrowie jest grecka bogini
Hygeida, która według różnych źródeł, była żoną, siostrą lub córką Asklepiosa, pierwszego
legendarnego lekarza greckiego (ok. XII w. p.n.e.). Mity o Hygei i Asklepiosie symbolizują
dwa nurty w medycynie. Hygeia symbolizuje cnoty zdrowego życia, w pięknym otoczeniu,
ideał „zdrowy duch w zdrowym ciele”, wiarę w to, że człowiek może być zdrowy, jeśli żyje
zgodnie z rozumem. Od jej imienia pochodzi nazwa higieny - dziedziny naukowej zajmującej
się profilaktyką chorób oraz zachowaniem zdrowia. Asklepios z kolei jest reprezentantem nurtu
medycyny naprawczej i zadań lekarza koncentrujących się przede wszystkim na leczeniu
chorób, a tym samym na przywracaniu zdrowia3.
Definicja zdrowia zaproponowana przez Galena (ok. 130 – ok. 200) wskazuje, że zdrowie
jest stanem idealnej harmonii i równowagi organizmu, a wszystko, co od tego odbiega,
nazywane jest chorobą4.
Jedną z najczęściej cytowanych i przywoływanych definicji zdrowia jest
zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia w 1947 roku wskazująca, że zdrowie
stanowi stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko braku
choroby lub kalectwa i niepełnosprawności. Definicja ta została uznana za rozszerzoną
względem somatycznego podejścia, ponieważ:
• potwierdzała wielopoziomowe traktowanie zdrowia;
• kładła nacisk na konieczność interdyscyplinarnego pojmowania i badania
determinantów zdrowia;
• uzasadniała socjalny kontekst życia, co pozwalało na badanie zdrowia w kategoriach
jakościowych;
• wskazywała na pozytywny charakter zdrowia jednostki;
• aprobowała perspektywę kształtowania zdrowia przez samego człowieka.
1

Dr, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
M. Sygit, Zdrowie publiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 21.
3
K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
Katowice 2011, s. 82.
4
M. Sygit, Zdrowie publiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 23.
2
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Obecnie zarzuca się tej definicji następujące wady:
• traktuje zdrowie jako „dobrostan”, który został sprecyzowany, jednakże tak naprawdę
nie wiadomo, co oznacza;
• przedstawia zdrowie w sposób statyczny, a nie dynamiczny;
• sprowadza zdrowie do stanu idealnego, którego z reguły niemal niemożliwym jest
osiągnięcie;
• jest zbyt ogólnikowa;
• eliminuje możliwości jednoznacznego objaśnienia zdrowia: nie wiadomo bowiem,
gdzie to zdrowie się zaczyna, a gdzie kończy;
• naukowcy nie mają możliwości wykorzystania operacyjnych technik pomiaru zdrowia.
Należy jednak podkreślić, iż mimo tych zastrzeżeń definicja zdrowia zaproponowana
przez Światową Organizację Zdrowia jest nadal najczęściej cytowana na całym świecie5.
Kryteria zdrowia wynikają z definicji tego pojęcia i można je podzielić na: subiektywne,
obiektywne oraz społeczne. Według kryteriów subiektywnych człowiek jest w stanie opisać
odczucia związane z „doświadczeniem” swojego organizmu. Z takiego opisu można
wnioskować, że nie ma on istotnych dolegliwości. Są to informacje pozwalające wnioskować,
że mamy do czynienia z osobą o dobrej kondycji zdrowotnej. Z kolei zgłaszanie skarg pozwala
sądzić, że u danej osoby występują jakieś zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu.
Kryteria obiektywne wskazują, że podstawą oceny są zjawiska fizjologiczne, zachodzące na
różnych poziomach organizacji ustroju, począwszy od poziomu subkomórkowego,
aż do zintegrowanych funkcji, takich jak: trawienie, czynności serca, wydolność fizyczna itp.
Według kryteriów społecznych człowiek odgrywa różne role społeczne, wynikające
z przynależności do określonej rodziny, środowiska zawodowego czy organizacji społecznych.
Ustala się przy tym pewien stan równowagi, której naruszenie podlega ocenom otoczenia.
Pojawienie się ostrej choroby powoduje nagłe ograniczenie zdolności odgrywania przyjętych
ról6.
Warto wspomnieć o roli procesu globalizacji w badaniu sportu. J. Maguire, jej początki
datuje na okres XIX i XX wieku określany mianem trzeciej fazy sportyzacji. W tym okresie
miało miejsce rozprzestrzenianie się wykształconych w Anglii form sportu na teren
kontynentalnej Europy i Imperium Brytyjskiego. Anglia nie była jedynym ośrodkiem, z którego
rozprzestrzeniała się globalizująca się kultura fizyczna. W tym czasie międzynarodowemu
rozpowszechnianiu się ulegała również szwedzka i duńska gimnastyka, niemiecki ruch
turnerski oraz norweskie narciarstwo. Na trzecią fazę sportyzacji przypada także powołanie
pierwszych międzynarodowych instytucji sportowych, takich jak MKOL i FIFA,
oraz odnowienie w 1896 roku Igrzysk Olimpijskich. W czwartej fazie sportyzacji, którą
Maguire datuje na okres od lat 20-tych do lat 60-tych XX wieku, miało miejsce pogłębianie się
zapoczątkowanych w poprzednim okresie procesów globalizacji sportu. Zdaniem Maguire’a
na tę fazę przypada pojawienie się nowego ośrodka rozprzestrzeniania się
umiędzynarodawiającego się sportu - Stanów Zjednoczonych. Jak zaznacza, w latach 20-tych
i 30-tych XX wieku sporty takie, jak baseball, koszykówka, hokej na lodzie czy siatkówka
K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
Katowice 2011, s. 83.
6
M. Sygit, Zdrowie publiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 23.
5
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rozpowszechniły się w tych częściach świata, które pozostawały pod kulturowym wpływem
Ameryki, czyli w: Europie, Ameryce Południowej oraz w części regionu Azji Wschodniej
i Pacyfiku. W piątej fazie sportyzacji, która przez Maguire’a datowana jest na okres między
latami 60-tymi a 90-tymi XX wieku, miało miejsce włączenie w obręb zglobalizowanej kultury
fizycznej dyscyplin sportowych i form aktywności ruchowej wywodzących się
z dalekowschodnich sztuk walki i systemów gimnastyczno-medytacyjnych. Tym samym
globalny sport przestał być fenomenem czysto zachodniej proweniencji i pojawiły się w nim
elementy wywodzące się z kultur Dalekiego Wschodu7.
Na uwagę zasługuje również „trzecia fala” A. Tofflera, której jednym z trendów jest
zdrowy tryb życia. Nastawienie to wiąże się z zachowaniami proekologicznymi, sposobami
zdrowego odżywiania oraz uprawianiem sportu i rekreacji ruchowej. Z drugiej strony można
zauważyć trend, który polega na niehigienicznym trybie życia związanym z niezdrowym
odżywianiem się oraz nieaktywnym ruchowo trybem życia. Równocześnie z tym mało
aktywnym ruchowo trybem życia w wielu warstwach społecznych związane jest życie
w ciągłym stresie, co rodzi szereg dolegliwości, które z kolei powodują nadużywanie leków
czy też zwalczane są za pomocą różnego typu używek 8. Dane Światowej Organizacji Zdrowia
wskazują, że niewystarczająca aktywność fizyczna jest czwartym w kolejności czynnikiem
ryzyka odpowiedzialnym za przedwczesne zgony i śmiertelność na świecie. Brak aktywności
społeczeństw może znacznie obciążać system gospodarczy, a w szczególności system opieki
zdrowotnej państwa poprzez zwiększenie wydatków, jakie należy ponieść na opiekę nad
osobami niezdolnymi do pracy ze względów chorobowych oraz na ich leczenie 9.
Z drugiej strony warto podkreślić, że poziom zdrowia społeczeństwa warunkuje zarówno ilość
pracy – poprzez liczbę osób aktywnych zawodowo i ich wydajność, jak i jakość tej pracy.
Wyższy poziom zdrowia przekłada się też na dłuższą aktywność zawodową jednostek,
a tym samym daje możliwość uzyskiwania wyższych dochodów10.
Odnosząc się do aktywności ruchowej wskazuje się, iż do jej ważniejszych czynników
można zaliczyć:
• status społeczno-zawodowy;
• poziom wykształcenia;
• status materialny;
• wiek;
• stan zdrowia;
• stosunek rodziny do aktywności fizycznej;
• wielkość czasu wolnego;

P. Rymarczyk, Kultura fizyczna w dobie globalizacji, „Studia Humanistyczne. Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie” 2009, nr 9, s. 88-89.
8
E. Charzan, Wykorzystanie różnych form rekreacji fizycznej w prozdrowotnych trendach spędzania czasu
wolnego [w:] Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, TOM XIII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012,
s. 300.
9
A. Leszczyńska, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, „Acta Universitatis Lodzensis”
2013, Filia Sociologica 45, s. 181.
10
U. Gołaszewska-Kaczan, Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki [w:] Zarządzanie
kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, TOM
XIII, Zeszyt 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 278.
7
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•
•
•

infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscu zamieszkania;
poziom wiedzy o zdrowiu;
tradycje i zwyczaje społeczne (zakazy religijne i kulturowe)11.

Tabela 1. Ważniejsze czynniki aktywności ruchowej
Cecha
Status społeczno-zawodowy

Poziom wykształcenia

Status materialny
Wiek

Stan zdrowia

Stosunek rodziny do aktywności
fizycznej

Wielkość czasu wolnego

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
w miejscu zamieszkania

Zależność
Im wyższą pozycję osiąga jednostka społeczna, tym więcej
posiada obowiązków.
Wraz ze wzrostem statusu społeczno-zawodowego wzrasta
chęć poprawy zdrowia oraz własnej atrakcyjności.
Im wyższe wykształcenie, tym większa świadomość i wiedza
na temat zdrowego stylu życia, roli ćwiczeń fizycznych i
negatywnych konsekwencji związanych z ich brakiem.
Osobnicy posiadający wyższe wykształcenie chętniej
spędzają czas wolny aktywnie.
Im wyższe możliwości finansowe tym większy wybór
aktywnego spędzania czasu wolnego.
Na aktywność fizyczną osób dorosłych wpływają różne
czynniki. Albo aktywność fizyczna towarzyszy im od lat i jest
niezbędna do utrzymania dobrego samopoczucia i
zachowania zdrowia i urody, albo traktowana jest jako
ratunek w walce z coraz częściej dokuczającymi
dolegliwościami zdrowotnymi.
Im wcześniej wpojony zostaje nawyk zachowań
prozdrowotnych, tym większe szanse na dłuższe pozbawione
chorób życie.
Głównym bodźcem, który może wpłynąć na styl życia dzieci
w przyszłości są rodzice, którzy przekazują młodszemu
pokoleniu swoje pasje lub wręcz przeciwnie, nie angażują się
zupełnie w organizowanie czasu wolnego rodziny.
Brak czasu wiąże się zazwyczaj z dużym obciążeniem pracą
zawodową, a co za tym idzie ze zmęczeniem fizycznym i
psychicznym.
Najlepszym sposobem odreagowania zmęczenia, zwłaszcza
psychicznego, jest aktywny wysiłek fizyczny.
Występuje różnica pomiędzy aktywnością rekreacyjną
populacji wiejskiej a miejskiej.
Środowiska wiejskie często pozbawione bazy sportoworekreacyjnej (stadiony, hale sportowe, baseny) pomimo
bliskiego sąsiedztwa atrakcyjnych terenów rekreacyjnych
jak: jeziora, lasy, czyste powietrze, zwłaszcza latem, często
nie wykorzystuje ich walorów.

K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
Katowice 2011, s.21.
11
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Wiedza o zdrowiu

Tradycje i zwyczaje społeczne

Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi typu
wellness. Społeczeństwo coraz częściej przywiązuje uwagę
do tego, aby dobrze wyglądać i dobrze się czuć.
Istnieją państwa, w których aktywność fizyczna jest
codziennością społeczności, np. w Holandii znaczna część
społeczności do pracy jak i po zakupy dojeżdża rowerem, a w
Niemczech, Włoszech imponują ścieżki rowerowe w centrach
miast, jak i trasy pieszo-rowerowe w parkach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia,
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011, s.21-23.

Warto przywołać wyniki badań zleconych przez B. Hortona, prezesa Fitness Systems,
dotyczące finansowych korzyści wynikających z prowadzenia aktywnego trybu życia (badania
przeprowadzono w miejscowości Tenneco) wykazały, że ludzie uprawiający sport wydawali
na leczenie w ciągu roku średnio połowę mniej (mężczyźni 561 USD, kobiety 639 USD)
w porównaniu z osobami, które regularnie nie ćwiczyły12.
Ekonomia sportu
Szerokie i kompleksowe ujęcie sportu pozwala na jego włączenie w zakres obszaru badań wielu
różnych dyscyplin naukowych, wśród których znajduje się ekonomia. Ich przedstawiciele coraz
częściej dostrzegają potrzebę zgłębiania tej problematyki na gruncie nauki i w granicach
wyznaczonego w jej ramach horyzontu poznawczego13. Z tego względu na szczególną uwagę
zasługuje ekonomia sportu, która zajmuje się badaniem współzależności pomiędzy sportem
a gospodarką (na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym)14.
Przyczyn rozwoju badań ekonomicznych zagadnień sportu można upatrywać w czterech
czynnikach:
• we wzroście ekonomicznego znaczenia sportu na poziomie mikro, mezo
i makroekonomicznym oraz szybkim nasileniu komercjalizacji i profesjonalizacji sportu
w wielu krajach;
• swoistości biznesu sportowego i rynku sportu profesjonalnego;
• w charakterze rozgrywek sportowych mających formę lig zawodowych, co wiąże się z dużą
liczbą meczów, stwarzających szansę wielu informacji dla badaczy;
• w rozwoju dydaktyki i szkoleń dotyczących ekonomicznych aspektów sportu w wielu
ośrodkach akademickich15.
W wyborze literatury dotyczącej ekonomicznych uwarunkowań działalności sportowej
P. Strawiński przywołuje B. Humphreysa i J. Ruseskiego, którzy wykazują, że czynniki
ekonomiczne, takie jak przychody i koszty związane z wyceną czasu, są ważnymi
determinantami aktywności fizycznej, a ona sama powinna być traktowana w modelowaniu
ekonomicznym jako dobro normalne. W swoich wcześniejszych badaniach B. Humphreys
K. Siwadło, Biegnij na zdrowie, http://dajemyrade.pl/artykul/biegaj-nie-tylko-na-zdrowie z dn. 20.05.2014.
M. Karczewski, Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii, „Refleksje” 2012, wiosna, wydanie
specjalne, s. 11.
14
A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 190.
15
A. Sznajder, Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10, s. 46.
12
13
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i J. Ruseski dowiedli, że wyższy dochód w gospodarstwie domowym powiązany jest
z większym prawdopodobieństwem udziału w aktywności fizycznej. Jednak czas poświęcony
tej działalności zmniejsza się wraz z rosnącym poziomem dochodów. Oznacza to, że czynniki,
które prowadzą do zwiększenia prawdopodobieństwa uczestnictwa w sporcie powodują
również zmniejszenie czasu poświęcanego na aktywność fizyczną16.
Pierwszą istotną publikacją na temat ekonomii sportu był artykuł S. Rottenberga
opublikowany w 1956 roku w czasopiśmie The Journal of Political Economy. Rottenberg
zajmował się biznesem sportowym analizując baseball, przy czym przedstawił tezy aktualne
dla całości sportu profesjonalnego. Zwracał uwagę, że na rynku sportu zawodowego widowiska
sportowe jako produkty mają charakter kooperacyjny, gdyż tworzą je rywalizujące kluby.
Koncentrował się również na transferach sportowców i zauważał, że z punktu widzenia klubów
nie jest korzystne eliminowanie konkurentów poprzez zakup wszystkich najlepszych
zawodników, gdyż ograniczy to konkurencję i spowoduje spadek atrakcyjności produktów
sportu. Twierdził także, że siła ekonomiczna klubów sportowych zależy ściśle od ich lokalizacji
geograficznej17.
W ramach ekonomii sportu na uwagę zasługuje rynek sportu, który związany jest
z działalnością usługową odnoszącą się do prowadzenia rywalizacji sportowej w formie
profesjonalnej jak i amatorskiej, a także z pewną formą spędzania wolnego czasu, oraz jest
istotną gałęzią przemysłu (produkcja sprzętu i produktów dedykowanych sportowi) 18.
Rynek sportu składa się z aktywnej (tzw. rynek sportowców) i pasywnej (tzw. rynek widzów)
konsumpcji sportu.
Po stronie aktywnej można wyróżnić:
• dostawcy (sektor publiczny, sektor prywatny, wolontariat),
• produkty (np. oferty treningów) i nabywcy,
• rynki dotyczące praw: licencyjnych, medialnych, reklamowych i sponsoringu.
Z kolei po stronie pasywnej występują:
• nabywcy (konsumenci),
• produkty (np. widowiska sportowe)
• dostawcy (np. organizatorzy zawodów sportowych)19.
Na uwagę zasługuje fakt, iż uprawianie sportu w XIX wieku nie wiązało się
z zaistnieniem dodatkowej gałęzi działalności przemysłowej na rzecz sportowej rywalizacji.
Zawodnicy ubierali się w aktualnie modne stroje, używali sprzętu robionego chałupniczo, zaś
areny sportowe rzadko stanowiły cokolwiek więcej niż wał ziemny wokół placu gry.
Dopiero umasowienie i wzrost znaczenia ekonomicznego sportu spowodowały pojawienie się
działalności przemysłowej, realizującej zamówienia na rzecz sportu. Z upływem czasu sport
przejął od wojska rolę składającego największą ilość zamówień na nowe rozwiązania
techniczne, zarówno sprzętowe, jak i odzieżowe. Odzież sportowa musiała być wygodna
P. Strawiński, Społeczno-ekonomiczne determinanty aktywności sportowej, „Wiadomości Statystyczne” 2011,
nr 12, s. 58.
17
A. Sznajder, Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10, s. 46.
18
J. Jedel, Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t 4, nr 1,
s. 215.
19
A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 190.
16
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(nie krępująca ruchów, a zarazem dopasowana do kształtu ciała), lekka, wytrzymała
i zapewniająca ochronę fizyczną właściwą kontuzjogenności danej dyscypliny.
Produkcja sprzętu sportowego, zarówno w postaci piłek, jak i urządzeń do pielęgnacji placu
zmagań sportowców stała się źródłem utrzymania pracowników i obszarem znaczącego
postępu technicznego w ramach rynkowej rywalizacji producentów20.
Warto odnotować, iż pierwsza próba dokonania analizy ekonomicznej sportu miała
miejsce we Francji w 1977 roku, kiedy to Ch. Malenfant-Dauriac i A. Piatier (na podstawie
danych z 1971 roku) sporządzili rachunek satelitarny z którego wynikało, że sport przyczynił
się do wytworzenia 0,5% PKB Francji21.
Kolejne badanie ekonomicznego wymiaru sportu zostało przeprowadzone
w Niemczech. W 1990 roku niemieckie gospodarstwa domowe wydały 36 mld DM (w tym
31,5 mld DM przypadało na landy zachodnie) na produkty związane ze sportem (8,1 mld DM
stanowiły ubrania i obuwie sportowe, 5,6 mld DM przypadało na sprzęt sportowy).
Udział sportu w wytworzeniu PKB wyniósł 1,4% i przyczynił się do stworzenia 678,3 tys.
miejsc pracy (co stanowiło 2% zatrudnionych)22.
We Francji w 2009 roku wydatki na sport stanowiły 1,85% PKB (w 2000 roku było to
1,73%), tj. 34,9 mld EUR (względem 24,9 mld EUR z 2000 roku) z czego: gospodarstwa
domowe − 16,5 mld EUR, państwo − 4,3 mld EUR, władze samorządowe − 10,8 mld EUR,
przedsiębiorstwa − 3,3 mld EUR i 219 tys. miejsc pracy. Z kolei w Niemczech w 2010 roku
wydatki konsumentów sportu wyniosły 87,4 mld EUR (z czego ubiory i obuwie sportowe
− 19 mld EUR)23.
Następną kwestią, jaką warto wyszczególnić jest wskazanie działów gospodarki, gdzie
powstaje wartość dodana sportu w Unii Europejskiej. Po przeanalizowaniu 27 państw UE
na pierwszych miejscach (ujęcie szerokie) znajdowały się następujące działy:
• usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe (w Słowenii stanowiły 22% ogólnej wartości
dodanej, w Niemczech 24,4%, w Belgii 25,1%, w Polsce 28,3%, we Francji 29,3%,
w Holandii 35,7%, w Irlandii 36,6%, we Włoszech 37,3%, na Malcie 44,4%,
w Grecji 50%, na Cyprze 55,2%, w Wielkiej Brytanii 61,3%);
• usługi edukacyjne (w Finlandii 32,3%, na Węgrzech 34,5%, w Rumunii 34,8%,
w Portugalii 35,7%, w Bułgarii 38,6%, w Estonii 48,1%, na Łotwie 49,3%,
w Danii 58,1%);
• usługi zdrowotne i społeczne (w Czechach 24%, w Hiszpanii 27,1%, w Luksemburgu
30,6%, na Słowacji 32,1%);
• usługi hotelowe i restauracje (w Szwecji 30% , w Austrii 35,3%);

F. Hajduk, Funkcje sportu. Wybrane problemy, “Rocznik Lubuski” 2013, t. 39, cz. 2, s. 257.
W. Andreff, Sports accounting [w:] Handbook on the Economics of Sport, red. W. Andreff, W. Szymanski,
Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northampton 2006, s. 15.
22
A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 190.
23
A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 191.
20
21
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meblarstwo, inne dobra przetworzone (na Litwie 16,3%)24.
Zapewnianie funduszy na działalność sportową związane jest z: stopień uczestnictwa
społeczeństwa w aktywności ruchowej (np. liczba zarejestrowanych członków w klubach),
poziom wydatków publicznych per capita na sport, poziomie wydatków gospodarstw
domowych na sport i zaangażowanie wolontariuszy. Na podstawie tych „zmiennych” wyróżnić
można cztery grupy państw Unii Europejskiej:
• Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Irlandia, Holandia, Luksemburg, Niemcy,
Szwecja – z wysoką świadomością wymiaru społecznego sportu i przynoszenia przez
niego efektów zewnętrznych. Dowodem jest duża aktywność obywateli w sekcjach
sportowych klubów oraz wysoki poziom środków prywatnych i publicznych
przeznaczanych na działalność sportową;
• Grecja, Hiszpania, Malta, Włochy, gdzie władze publiczne przeznaczają niższe kwoty
na sport, niemniej gospodarstwa domowe są skłonne ponosić opłaty za usługi sportowe,
co w pewnym sensie rekompensuje mniejsze zaangażowanie państwa we wspieranie
sportu;
• Estonia, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry – wśród nich
znajdują się tzw. kraje posttransformacyjne, które odziedziczyły zrujnowaną
infrastrukturę, zaś ze względu na niskie dochody nie ma tu zbyt dużego popytu na zakup
produktów/usług sportowych. Jednocześnie obserwuje się wysoki udział w aktywności
sportowej;
• Bułgaria, Czechy, Polska – cechowały się niższym dochodem gospodarstw domowych
i poziomem wydatków per capita na sport, jak również malejącym zainteresowaniem
sportem25.
W odniesieniu do obszaru Unii Europejskiej na uwagę zasługuje Biała Księga na temat
sportu opublikowana przez Komisję Europejską, w której wskazano na istotność potencjalnych
obszarów wpływu sportu na działalność społeczno-ekonomiczną w Unii Europejskiej, ukazując
szanse i zagrożenia, jakie mogą pojawić się na rynku sportu. Za pośrednictwem niniejszego
dokumentu Komisja Europejska podkreśliła, że sport stanowi ważną dziedzinę funkcjonowania
społeczeństwa, a także wskazała na rekomendację związaną z tworzeniem jasnej wykładni
prawnej stosowanej we wspólnotowym dorobku sportu26. W Białej Księdze ukazano trzy
aspekty korespondujące ze sportem w wymiarze:
• ekonomicznym wskazując na istotny wkład sportu we wzrost gospodarczy i tworzenie
miejsc pracy w Europie,
• organizacyjnym, podkreślając rolę każdego z podmiotów funkcjonujących na rynku
europejskim (publicznych czy prywatnych, gospodarczych czy sportowych) w zakresie
zarządzania ruchem sportowym,

24

A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 195.
25
A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz
polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. ZagóraJonszta, nr 176/2014, s. 197.
26
J. Jedel, Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t 4, nr 1,
s. 216-217.
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społecznym opisując sport jako zjawisko społeczne27.

Rysunek 1. Czynniki związane z funduszami na działalność sportową
stopień uczestnictwa
społeczeństwa w
aktywności ruchowej
(np. liczba
zarejestrowanych
członków w klubach)

zaangażowanie
wolontariuszy

Fundusze na
działalność
sportową

poziom
wydatków
publicznych per
capita na sport

poziom wydatków
gospodarstw
domowych na sport

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Grabowski, Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej
[w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, nr 176/2014, s. 197.

Odnosząc się do Polski, na podstawie obliczeń dotyczących 2006 roku całkowity popyt
na dobra i usługi sportu w Polsce wynosił 20,7 mld zł, co stanowiło 1,96% PKB. Największy
udział w wytworzeniu miały następujące działy gospodarki: usługi związane ze sportem
(30,42%), usługi rekreacyjne pozostałe oraz usługi związane z poprawę kondycji fizycznej
(18,48%), usługi turystyczne (7,59%), usługi szkolnictwa średniego (6,91%), usługi
szkolnictwa podstawowego (6,79%) i budowa obiektów inżynieryjnych oraz roboty
specjalistyczne na cele sportu (6,56%). Liczba osób pracujących w sporcie według sekcji
PKD wynosiła 225,5 tys. osób, z czego najwięcej osób pracowało w edukacji (79,5 tys.)
oraz pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej (73 tys.).
Obie sekcje miały łącznie 68% udział w zatrudnieniu. W strukturze wydatków gospodarstw
domowych znajdowały się takie, które związane są ze sportem; największy udział miały: usługi
w zakresie sportu i rekreacji (23,63%), sprzęt sportowy i kempingowy do rekreacji na wolnym
powietrzu (13,42%) oraz turystyka zorganizowana zagraniczna (12,48%). PKB w sporcie został
wytworzony przez gospodarstwa domowe (41%), sektor publiczny (21%), eksport (16%),
organizacje sportowe (15%), inwestycje (7%). Natomiast wartość dodana brutto sportu

Biała księga na temat sportu, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35010
_pl.htm z dn. 2.09.2007.
27
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wynosiła 11,62 mld zł (2006 rok) – według PKD największy udział miała działalność pozostała
(39,37%), następnie edukacja (27,52%) oraz handel i naprawy (13,06%)28.
W odniesieniu do sfery obszaru biegania warto odnotować, iż w Polsce w 2015 roku
było 4 mln biegaczy, zaś w latach 2005-2015 suma wydatków na bieganie wzrosła z 5 mln zł
do 1,8 mld zł29.
Na uwagę zasługują również największe spółki w Polsce, które do tej pory skupiały się
na profesjonalnych zawodnikach: piłkarzach, siatkarzach czy rajdowcach. Teraz firmy te
skoncentrowały swoją uwagę na rynku biegów.
Dla przykładu PKO BP jest sponsorem strategicznym akcji BiegamBoLubię, która
wzięła swój początek od audycji nadawanej na antenie Programu III Polskiego Radia
od czerwca 2010 roku, autorstwa dziennikarzy: K. Łoniewskiego i P. Januszewskiego oraz
A. Kleina. Pilotażowy program regularnych zajęć biegowych odbywał się od września
do grudnia 2010 roku30.
Sponsorami maratonów półmaratonów są PZU, PKO BP czy Orlen. Obecność na
koszulkach zawodników czy bannerach przy trasie przekłada się na ekspozycję medialną
i darmową reklamę. Wyceniana na 4,7 mln zł ekspozycja dała biegom ulicznym 23 miejsce
wśród dyscyplin sportowych (o 5 pkt. wyżej względem ubiegłego roku), z wynikiem
dziesięciokrotnie mniejszym niż narciarstwo biegowe i tenis ziemny, które zamykają pierwszą
dziesiątkę najpopularniejszych w polskich mediach sportów. Na czele jest oczywiście piłka
nożna, w której w 2013 roku ekspozycję sponsorów wyceniono na prawie 570 mln zł31.
W Polsce aktywność fizyczną częściej podejmują mężczyźni niż kobiety. Sport stanowi
domenę ludzi młodych. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń maleje wraz z wiekiem,
przy czym po zakończonej edukacji szkolnej obserwuje się spadek uczestnictwa w kulturze
fizycznej. Większą aktywność fizyczną wykazują mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi,
co powiązane jest z większą dostępnością do obiektów i sprzętu sportowego w ośrodkach
miejskich. Liczba osób regularnie ćwiczących wzrasta wraz ze wzrostem poziomu
wykształcenia. Dodatnio z uprawianiem sportu koreluje także wysoka pozycja w strukturze
zawodowej i wysokie dochody32.
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SPORT AND ECONOMICS
Summary: A wide and comprehensive approach to sport allows its inclusion in the scope of economic research.
The aim of the chapter is to familiarize the issues of the economy of sport, which deals with the study of
interdependencies between sport and economy (at the micro- and macroeconomic level).
Keywords: Sport, economics.
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Robert Dutkiewicz33, Izabela Niesłuchowska34, Michał Dutkiewicz35
REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Streszczenie: Sprawność fizyczna jest podstawowym pozytywnym miernikiem stanu zdrowia człowieka. Sport
oprócz walorów zdrowotnych jest również procesem wychowawczym. Uczestnictwo w różnych formach
aktywności fizycznej wyznacza system wartości nie tylko uznawanych, ale także realizowanych. Celem artykułu
jest próba zbadania, jakie studenci kierunków: Wychowanie Fizyczne; Turystyka i Rekreacja; Fizjoterapia
Akademii Wychowania Fizycznego (N=167) podejmują zajęcia ruchowe w czasie wolnym i jaki preferują styl
życia.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, sprawność fizyczna.

Wprowadzenie
Ruch, ćwiczenia fizyczne, turystyka, rehabilitacja ruchowa stanowią jak piszą Z. Czaplicki
i W. Muzyka (1995) istotny czynnik profilaktyczny i terapeutyczny wobec chorób
cywilizacyjnych. Zwiększona aktywność ruchowa jest naturalnym i korzystnie działającym
bodźcem w najwcześniejszym okresie rozwoju osobniczego. Ograniczenie aktywności
ruchowej upośledza rozwój motoryczności i wydolności fizycznej człowieka.
Sprawność fizyczna jest podstawowym pozytywnym miernikiem stanu zdrowia
człowieka. Sport oprócz walorów zdrowotnych jest również procesem wychowawczym.
Dlatego zarówno rodzice jak i szkoła winny zwrócić większą uwagę na sprawy związane
z aktywnością sportowo – rekreacyjną dzieci i młodzieży, z wykształceniem u nich pożądanych
w tym zakresie nawyków i potrzeb stanowiących podstawę zdrowego stylu życia.
Problematyka aktywności ruchowej zwłaszcza w odniesieniu do młodego człowieka jest
przedmiotem wielu dyscyplin naukowych. Jak pisze J. Drabik (1995) aktywność ruchowa
stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Współczesne tempo życia, ciągły
pośpiech i nieustanny brak czasu wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka. Sytuacja taka
zmusza rodziców, nauczycieli do przyjęcia wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego.
Proces wychowania Jak pisze J. Nowocień (2002) oznacza przede wszystkim intencjonalny
proces polegający na przygotowaniu młodego pokolenia do samodzielnego dorosłego życia,
na organizowaniu celowych oddziaływań wychowawczych na rozwój różnorodnych
dyspozycji osobniczych, warunkujących skuteczne i zgodne z normami społecznymi
postępowanie. Proces wychowania do rekreacji szczególnie we wczesnych fazach rozwoju
człowieka – dzieciństwo i wczesna młodość - wspomaga proces socjalizacji, który obejmuje
wpływ rodziny, rówieśników, znajomych, środków masowego przekazu. W tym okresie
tworzą się fundamenty osobowości człowieka w odniesieniu do kultury fizycznej.
Sportowy styl życia jak pisze R. Żukowski (1995), szczególnie promujący zdrowie, obejmuje
nie tylko same działania ruchowe, ale całą oprawę towarzyszącą tym ćwiczeniom.
Dotyczy to sposobu ubierania się, zwracanie uwagi na higienę życia, odżywianie się,
odpoczynek, uczęszczanie na imprezy i widowiska sportowe, nawiązywanie kontaktów
z ludźmi i grupami o podobnych zainteresowaniach i stylu życia, stosowania sportowej zasady
33
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„fair play” w życiu codziennym. Wszystkie działania jak pisze autor powinny prowadzić do
wytworzenia w świadomości jednostki i społeczeństwie przekonania o tym, że o zdrowie
powinno się dbać a jedynym sposobem zachowania zdrowia jest ruch na świeżym powietrzu,
że kultura fizyczna stwarza szerokie możliwości realizacji tego celu.
Kultura fizyczna jak pisze R. Żukowski (1995) obejmuje szeroką gamę form realizacji
aktywności ruchowej zarówno zorganizowanych programowo zajęciach wychowania
fizycznego, w sporcie, turystyce, rekreacji ruchowej, jak i indywidualnej aktywności fizycznej,
pozwala każdemu na wybór takiej dziedziny i formy, która jest najdogodniejsza w określonym
momencie życia i warunkach egzystencji. Tak rozumiana aktywność ruchowa jak pisze autor
stanowi przejaw stylu życia człowieka związanego z systemem wartości, w którym zdrowie
zajmuje pozycję nadrzędną. Według B. J. Kunickiego (1984) zachowania rekreacyjne zależą
od czynników obiektywnych jak i subiektywnych.” Bariery według autora to zespół czynników,
które powstrzymują ludzi od aktywnego wypoczynku ruchowego, utrudniają go bądź
uniemożliwiają na przykład bariery kulturowe, ekonomiczne, czasowe. Jak pisze T. Maszczak
(1995) współczesna cywilizacja oddala nas od naturalnych warunków życia. W konsekwencji
prowadzi do dysfunkcji psychicznych i narastającego stanu zagrożenia zdrowia i życia.
Wykorzystując postępy techniki współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją
aktywność fizyczną do niezbędnego minimum, a jak wynika z dotychczasowych badań
stopniowa redukcja ogólnej sprawności ruchowej prowadzi do obniżenia wydolności fizycznej
i ogranicza możliwości rozwoju osobniczego, zmniejsza także zdolności adaptacyjne do stale
zmieniających się warunków życia. Sport może być inspiracją do różnych form aktywności,
bywa źródłem radości i przyjemnych doznań. Absolwenci kierunków medycznych czy też
wychowania fizycznego, winni być wzorem akceptowanym przez społeczeństwo.
W świetle powyższych wyników niepokojący jest fakt niedoceniania roli przykładu osobistego
przez studentów w aspekcie kształcenia nawyków i zachowań będących podstawą zdrowego
stylu życia. Znaczący procent studentów regularnie pali papierosy pije alkohol, wykazują złe
nawyki żywieniowe, posiłki spożywają nieregularnie.
Materiał i wyniki z badań
Niezadowalający stan kultury fizycznej naszego społeczeństwa, wyrażający się niewielkim
udziałem w rekreacji fizycznej, a równocześnie dokonujące się zmiany cywilizacyjne
i ich wpływ na fizyczne i psychiczne funkcjonowanie człowieka, spowodowały konieczność
przygotowania młodych ludzi do edukacji permanentnej w dziedzinie dbałości o własne
zdrowie i sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest najistotniejszym elementem zdrowego
stylu życia. Brak lub niewystarczająca aktywność ruchowa upośledza rozwój motoryczności
i wydolności fizycznej jednostki. Ćwiczenia fizyczne mogą spełniać rolę psychoprofilaktyczną
i psychoterapeutyczną, mogą zapobiegać wielu chorobom, mogą stać się podstawą aktywnego
i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo w różnych formach aktywności
fizycznej wyznacza system wartości nie tylko uznawanych, ale także realizowanych.
Badaniami objęto 167 studentów. W badaniach własnych próbowano określić, jakie
studenci kierunków: Wychowanie Fizyczne; Turystyka i Rekreacja; Fizjoterapia Akademii
Wychowania Fizycznego podejmują zajęcia ruchowe w czasie wolnym i jaki preferują
styl życia. Najwięcej studentów ze wsi studiuje na kierunkach: fizjoterapia (8,9%)
i wychowanie fizyczne (6,2%). Wśród badanej grupy 55 % stanowiły kobiety, 45% mężczyźni.
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80% badanych to mieszkańcy miasta, 20% zamieszkuje na wsi. Najwyższe studentki studiują
na kierunku wychowania fizycznego, najniższe na fizjoterapii. W grupie mężczyzn najwyższa
średnia wysokości ciała występuje wśród studentów turystyki. Średnie masy ciała badanych
studentek są zbliżone w granicach 60,3 kg do 61,4 kg. Wśród mężczyzn największa średnia
masy ciała występuje wśród studentów turystyki i rekreacji (84,2 kg.) w dwóch pozostałych
kierunkach studiów średnia masy ciała studentów jest zbliżona (78,1kg - 78,2 kg).
Formy, sposoby oraz czas poświęcony na rekreacje fizyczna studentów uzależniony jest od
kierunku studiów.
Tabela 1. Czas poświęcony w ciągu dnia na aktywność ruchową przez badane studentki
Czas

Mniej niż 30 min

M

Turystyka i
rekreacja
N
%
-

Od 30 min. do 1
godz.
Od 1 godz. do 2
godz.
Powyżej 2 godz.

K
M
K
M
K
M
K

17
16
9
14
2
2

60,8
50,0
32,1
43,8
7,1
6,2

Wychowanie
fizyczne
N
%
-

Fizjoterapia
N
1

%
2,9

21
15
4
1
11
8

14
14
16
9
3
3

41,2
53,9
47
34,6
8,9
11,5

58,4
62,5
11,1
4,2
30,5
33,3

Źródło: Badania własne.

Najbardziej aktywni ruchowo są studenci kierunku wychowanie fizyczne, najmniej
studenci fizjoterapii. Bez względu na kierunek studiów większość badanych na zajęcia ruchowe
studenci poświęcają dziennie od 1 – 2 godz.
Studenci wychowania fizycznego preferują zajęcia grupowe i w pomieszczeniach,
studenci fizjoterapii i turystyki i rekreacji zajęcia indywidualne, zespołowe.
Rodzaje aktywności badanych studentów są uzależnione od kierunku studiów i płci.
Tabela 2. Formy aktywności ruchowej preferowane przez badanych studentów
Turystyka i
Wychowanie
Fizjoterapia
Formy
rekreacja
fizyczne
N
%
N
%
N
%
Grupowe
K
19
67,9
8
22,2
11
32,4
M
17
53,2
13
54,2
16
61,6
Indywidualne
K
3
10,7
13
36,1
15
44,1
M
9
28,1
7
29,1
7
26,9
Plenerowe
W pomieszczeniach

K
M
K

3
5
3

10,7
15,6
10,7

21

2
13

5,6
36,1

6
2
2

17,6
7,7
,9
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Inne

M
K
M

1
-

3,1
-

4
-

16,7
-

1
-

3,8
-

Źródło: Badania własne.

Studentki turystyki i rekreacji i fizjoterapii preferują najczęściej fitness (85,7%), gry zespołowe
(75,0%), studentki wychowania fizycznego pływanie (66,7%) i gry zespołowe (61,1%).
Wśród studentów wychowania fizycznego najpopularniejszą aktywnością ruchową jest piłka
nożna (80,8%) i sporty walki (66,7%), Gry zespołowe są najczęściej są wymieniane wśród
studentów turystyki i rekreacji (75,0%) i fizjoterapii (80,8%). Zróżnicowanie aktywności
ruchowej w zależności od płci potwierdzają również wyniki badań M. Nowak (2002), badani
mężczyźni wybierali ćwiczenia siłowo – wytrzymałościowe i gry zespołowe, kobiety natomiast
ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i sylwetkę np. areobic, gimnastykę
ogólnorozwojowe. Wśród barier utrudniających podejmowanie aktywność ruchową studentki
i studenci wszystkich kierunków studiów wymieniają brak czasu i brak pieniędzy. Głównym
powodem aktywności fizycznej według badanych studentek i studentów badanych kierunków
jest dbanie o własne zdrowie oraz dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne.
Wysoką wartość aktywności fizycznej wykazały również wyniki badań J. Nowocienia
(2002), badani stwierdzają, że uczestnictwo w sporcie gwarantuje: sprawność fizyczną
(88,4%), prawidłowy rozwój sylwetki (86,3%), zachowanie zdrowia (85,6 %), relaks (55,1%).
Najwyżej własną aktywność oceniają studentki i studenci wychowania fizycznego, najniżej
studenci fizjoterapii. Studentki i studenci wszystkich badanych kierunków studiów zdają sobie
sprawę jak ważna jest aktywność ruchowa dla zdrowego stylu życia (96,4% i 100% wyborów).
Najwyżej zajęcia ruchowe na uczelni ocenili studentki i studenci wychowania fizycznego,
natomiast najniżej studenci fizjoterapii. 12,2% studentów i 14,3 % studentek ocenia zajęcia
ruchowe na uczelni jako nieciekawe. Najwyżej aktywność ruchową wykazują rodzice studentek
(83,3%) i studentów (79,2%) kierunku studiów wychowania fizycznego. Natomiast aktywność
rodziców studentów dwóch pozostałych kierunków jest zróżnicowana, w tych grupach
znaczący procent nie podejmuje żadnej aktywności ruchowej. Potwierdza się hipoteza,
że istnieje zależność między aktywnością ruchową rodziców a ich dziećmi, najbardziej aktywni
są studenci wychowania fizycznego podobnie jak ich rodzice.
Studentki i studenci bez względu na kierunek studiów spożywają najczęściej od czterech
do pięciu posiłków dziennie. Miejscem, w którym badani spożywają posiłki to dom i uczelniana
stołówka. Tylko niewielki procent studentów korzysta z barów szybkiej obsługi.
Wykorzystując postępy techniki współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją
aktywność fizyczną do niezbędnego minimum. Jak pisze T.Maszczak (1995) stopniowa
redukcja ogólnej sprawności ruchowej prowadzi do obniżenia wydolności fizycznej.
Nieprawidłowe żywienie, brak odpowiedniej aktywności fizycznej nadużywanie alkoholu,
palenie papierosów, sięganie po narkotyki, powoduje zachwianie metabolizmu i równowagi
psychofizycznej organizmu. Fizyczna edukacja w uczelniach winna prowadzić nie tylko do
wysokiego usprawniania jej studentów, ale wyposażenie ich w niezbędna wiedzę do
wytworzenia w świadomości jednostki przekonania, że jednym sposobem zachowania zdrowia
jest sportowy styl życia, bez alkoholu, papierosów, narkotyków.
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Tabela 3. Stosowanie używek przez badanych studentów
Turystyka i
Wychowanie
Rodzaje używek
rekreacja
fizyczne
n
%
n
%
Alkohol niskoprocentowy
Alkohol wysokoprocentowy
Napoje energetyczne
Papierosy
Narkotyki lekkie
Narkotyki twarde
Żadne

Fizjoterapia
n

%

K

18

64,3

21

58,3

15

44,1

M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K

18
17
18
9
10
8
4
5
2
2
-

56,3
60,7
56,3
32,1
31,3
28,6
12,6
17,9
6,3
7,1
-

20
13
13
12
10
10
7
3
14
3
10

83,5
36,1
54,2
33,3
41,7
27,8
29,2
8,3
58,3
12,5
27,8

14
14
13
14
8
10
2
5
4
3
12

53,8
41,2
50,0
41,2
30,8
29,4
7,7
14,7
15,4
8,8
35,3

M

-

-

-

-

-

-

Źródło: Badania własne.

Wśród badanych studentów podobnie jak wśród badanych studentek najczęściej stosowanymi
używkami jest alkohol bez względu na kierunek studiów. 15,8% badanych studentów
wszystkich kierunków studiów pali papierosy, należy jednak zaznaczyć, że wśród studentów
jest mniej palących papierosy niż wśród studentek. Narkotyki lekkie (24,4%) są stosowne przez
studentów wszystkich badanych kierunków studiów. 24,4 % badanych studentów nie stosuje
żadnych używek. Jak pisze L. Laundowska (1995) studenci znają wiedzę z zakresu edukacji
prozdrowotnej, lecz nie doceniają szkodliwości używek dla zdrowia. Według badań autorki
35% studentów pali papierosy, 20% pije alkohol, 70% wykazuje złe nawyki żywieniowe.
Podsumowanie i wnioski
Aktywność fizyczna jest najistotniejszym elementem zdrowego stylu życia.
Brak lub niewystarczająca aktywność ruchowa upośledza rozwój motoryczności i wydolności
fizycznej jednostki. Ćwiczenia fizyczne mogą spełniać rolę psychoprofilaktyczną
i psychoterapeutyczną, mogą zapobiegać wielu chorobom, mogą stać się podstawą aktywnego
i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. W badaniach własnych próbowano określić
jakie studenci wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji i fizjoterapii Akademii
Wychowania Fizycznego podejmują zajęcia ruchowe w czasie wolnym i jaki preferują styl
życia. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na wysunięci następujących wniosków;
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Najbardziej aktywni są studenci kierunku wychowania fizycznego, najmniej aktywni
ruchowo to studenci fizjoterapii. Bez względu na kierunek studiów większość badanych na
zajęcia ruchowe studenci poświęcają dziennie od 1 – 2 godz.
Formy aktywności ruchowej badanych studentek i studentów są zróżnicowane w zależności
od kierunku studiów. Studenci wychowania fizycznego preferują zajęcia grupowe
i w pomieszczeniach, studenci fizjoterapii i turystyki i rekreacji zajęcia indywidualne,
zespołowe i plenerowe.
Rodzaje aktywności badanych studentów są uzależnione od kierunku studiów i płci.
Studentki turystyki i rekreacji i fizjoterapii preferują najczęściej fitness (85,7%), gry
zespołowe (75,0%), studentki wychowania fizycznego pływanie (66,7%) i gry zespołowe
(61,1%). Natomiast wśród studentów wychowania fizycznego najpopularniejszą
aktywnością ruchową jest piłka nożna (80,8%) i sporty walki (66,7%), Gry zespołowe
są najczęściej są wymieniane wśród studentów turystyki i rekreacji (75,0%) i fizjoterapii
(80,8%). Zróżnicowanie aktywności ruchowej w zależności od płci potwierdzają również
wyniki badań M. Nowak (2002, s. 168), badani mężczyźni wybierali ćwiczenia siłowo
– wytrzymałościowe i gry zespołowe, kobiety natomiast ćwiczenia kształtujące sprawność
fizyczną i sylwetkę np. areobic, gimnastykę ogólnorozwojową.
Wśród barier utrudniających podejmowanie aktywność ruchową studentki i studenci
wszystkich kierunków studiów wymieniają brak czasu i brak pieniędzy.
Studentki i studenci bez względu na kierunek studiów spożywają najczęściej od czterech
do pięciu posiłków dziennie. Miejscem, w którym badani spożywają posiłki to dom
i uczelniana, stołówka. Tylko niewielki procent studentów korzysta z barów szybkiej
obsługi.
Najczęściej stosowanymi używkami wśród studentek i studentów wszystkich badanych
kierunków jest alkohol niskoprocentowy i alkohol wysokoprocentowy. 28,5% studentek
i 15,8 % studentów pali papierosy. Narkotyki lekkie są stosowane przez wszystkich
badanych. Najwięcej narkotyki lekkie (58,3%) i twarde (12,5%) używają studenci
wychowania fizycznego. Żadnych używek nie stosuje 35,3% studentek fizjoterapii i 27,8%
studentek turystyki i fizjoterapii. Jak pisze L. Laundowska (1995, s.73) studenci znają
wiedzę z zakresu edukacji prozdrowotnej, lecz nie doceniają szkodliwości używek dla
zdrowia. Według badań autorki 35 % studentów pali papierosy, 20% pije alkohol,
70% wykazuje złe nawyki żywieniowe.
Fizyczna edukacja w uczelni winna prowadzić nie tylko do usprawnienia studentów,
ale uczelnia winna ich wyposażyć w niezbędną wiedzę teoretyczną, przydatną do
kierowania własną aktywnością w przyszłości i przygotować ich do zdrowego stylu życia.
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RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITY OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
Summary: Physical activity is the basic positive measure of human health. In addition to health,
a sport is also an educational process. Participation in various forms of physical activity determines
the system of values not only recognized, but also implemented. The aim of the article is an attempt to
analyze, what kind of an activity students od tourism and recreation and physiotherapy
of the Academy of Physical Education (N = 167) take during free time and what lifestyle they prefer.
Keywords: Physical activity, physical fitness.

25

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

26

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Anna Pałęga36, Michał Jędrzejek37, Małgorzata Synowiec-Piłat38
REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO KAPITAŁ DLA
ZDROWIA. ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Streszczenie: Niedostateczna aktywność fizyczna to jeden z kluczowych behawioralnych czynników ryzyka
występowania współczesnych chorób przewlekłych. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej pełni istotną
rolę zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego
rozpatrywana jest także jako element kapitału społecznego, którym dysponuje jednostka. W literaturze zwraca się
również uwagę na związek pomiędzy aktywnością fizyczną a indywidualnym i/lub społecznym kapitałem na
poziomie społeczności lokalnej. Promocja rekreacyjnej aktywności fizycznej wymaga zintegrowanych działań na
wielu poziomach życia społecznego. Korzyści z propagowania aktywności fizycznej na poziomie społeczności
lokalnej wpisują się w ideę współpracy międzysektorowej jako jednego z paradygmatów współczesnej promocji
zdrowia.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, promocja zdrowia, kapitał dla zdrowia, społeczność lokalna

Wstęp
Aktywność fizyczna jest istotnym regulatorem funkcjonowania organizmu, a systematycznie
uprawiana, niesie szereg korzyści (m.in. zwiększenie wydajności pracy serca, układu
oddechowego, regulację gospodarki lipidowo-cukrowej oraz poprawę parametrów
hemodynamicznych – normalizację ciśnienia tętniczego krwi oraz rytmu serca)39.
Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia choroby
sercowo-naczyniowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, choroby nowotworowej
(m.in. raka piersi oraz jelita grubego) oraz depresji 40. Powszechnie wiadomo, iż osoby
cechujące się wysokim poziomem aktywności i wydolności fizycznej, charakteryzują się
mniejszym ryzykiem przedwczesnego zgonu w odniesieniu do osób prowadzących
sedenteryjny tryb życia41.
Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), osobom dorosłym
w wieku 18-64 lat, zaleca się przynajmniej 150 minut umiarkowanej aerobowej aktywności
fizycznej w tygodniu lub jako równoważnik – 75 minut intensywnej aerobowej aktywności
fizycznej w tygodniu, przy czym ćwiczenia aerobowe powinny być wykonywane w sposób
ciągły, przez co najmniej 10 minut42. Dla osób starszych (tj. 65+) wymiar czasowy tych zaleceń
jest taki sam, z zastrzeżeniem, iż w tej grupie wiekowej, ze względu na ogólny stan zdrowia,
powinny być one aktywne fizycznie na tyle, na ile pozwalają im umiejętności
i warunki. Zalecana aktywność fizyczna obejmuje działania rekreacyjne, aktywność fizyczną
w czasie wolnym, przemieszczanie się pieszo lub na rowerze, aktywność fizyczną związaną
36
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z pracą zawodową czy pracami domowymi, a także gry, zabawy, sport lub zaplanowane
ćwiczenia43.
Niedostateczna aktywność fizyczna uznawana jest za przyczynę utraty zdrowia44
oraz jest jednym z kluczowych behawioralnych czynników ryzyka występowania
współczesnych chorób przewlekłych (tj. chorób cywilizacyjnych), w tym dwóch najbardziej
zagrażającym zdrowiu i życiu współczesnego człowieka – choroby sercowo-naczyniowej oraz
niektórych chorób nowotworowych. Największe rozpowszechnienie mało aktywnego trybu
życia notuje się w krajach rozwiniętych, a zjawisko to istotnie rośnie również w krajach
rozwijających się, szczególnie wśród kobiet45. Według Raportu Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), niedostateczna aktywność fizyczna została zidentyfikowana jako czwarta
przyczyna śmiertelności w skali całego globu (6% światowych zgonów), tuż za nadciśnieniem
tętniczym krwi (13% zgonów), paleniem tytoniu (9%) oraz wysokim poziomem glikemii
(6%)46. Z kolei szacuje się, że w Polsce w 2016 r. niedostateczna aktywność fizyczna
odpowiadała za utratę 1,9% lat przeżytych w zdrowiu oraz miała związek ze zgonem 16,4 tys.
osób, tj. 4,2% wszystkich zgonów, w tym 3,4 tys. mężczyzn oraz 9,5 tys. kobiet47.
Aktywność fizyczna jako behawioralny czynnik ryzyka chorób przewlekłych,
ma charakter modyfikowalny, co stanowi duże wyzwanie dla działań podejmowanych
w ramach zarówno polityki zdrowotnej na poziomie makrostrukturalnym i samorządowym,
jak i w obrębie promocji zdrowia na wszystkich szczeblach życia społecznego.
Aktywność fizyczna – efekty biologiczne, rola w promocji zdrowia oraz prewencji wtórnej
chorób cywilizacyjnych
Wiele badań i obserwacji wskazuje, iż konieczność podejmowania wysiłku fizycznego, celem
regulacji metabolizmu, jest niejako zakodowana w genach48. Aktywność fizyczna, zwłaszcza
ta o charakterze rekreacyjnym (tj. aerobowym), prowadzi do szeregu procesów i zmian
na poziomie makrostrukturalnym organizmu (narządowym i tkankowym)49, a także,
poprzez działanie epigenetyczne, oddziałuje na poziomie mikrostrukturalnym – komórkowym
oraz genetycznym50. Sumą efektów biologicznych systematycznego wysiłku fizycznego
jest: normalizacja stężenia lipidów we krwi (zwiększenie stężenia frakcji HDL cholesterolu
w surowicy krwi, zmniejszenie frakcji LDL cholesterolu), gwałtowna poprawa wykorzystania
glukozy przez obwodowe tkanki (głównie przez tkankę mięśniową, poprzez uwrażliwienie
na działanie insuliny – przeciwdziałanie insulinooporności), zmniejszenie gotowości
43
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prozakrzepowej krwi (aktywacja procesów fibrynolizy), poprawa funkcji śródbłonka
naczyniowego (stymulacja produkcji tlenku azotu pod wpływem tzw. stresu
hemodynamicznego), zmniejszenie stężenia wykładników stanu zapalnego (wzrost produkcji
cytokin przeciwzapalnych), normalizacja ciśnienia tętniczego krwi, poprawa wydolności pracy
serca oraz płuc, poprawa przepływu wieńcowego (hartowanie serca), usprawnienie koordynacji
nerwowo-mięśniowej, uelastycznienie stawów, wzmocnienie mięśni oraz wzrost gęstości
mineralnej kości51. Ponadto, wysiłek fizyczny poprawia bilans energetyczny organizmu
i pozwala na regulację masy ciała. Co więcej, wykazano, iż wysiłek fizyczny, który nie
prowadzi do spadku masy ciała, również ma działanie prozdrowotne52. Wysiłek fizyczny
korzystnie oddziałuje także na psychikę człowieka: poprawia nastrój, zmniejsza napięcie
emocjonalne, a także może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń
psychicznych53.
Regularne podejmowanie aktywności fizycznej jest niezwykle ważne, zarówno
w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Systematyczny przegląd literatury wskazuje, że osoby
aktywne fizycznie mogą cechować się nawet do 50% mniejszym ryzykiem zgonu
z jakiejkolwiek przyczyny, w tym zgonu z powodów sercowo-naczyniowych54.
Ochronny wpływ aktywności fizycznej (redukcja zgonów ogółem, w tym z powodów
sercowo-naczyniowych; zmniejszenie ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń
sercowo-naczyniowych) widoczny jest również u osób starszych, a efekt ten zależny jest od
czasu trwania i intensywności wysiłku fizycznego55. Ponadto, wiele badań pokazuje korzystny
wpływ aktywności fizycznej na zapobieganie wystąpieniu cukrzycy typu 2 56.
Wykazano również wpływ niedostatecznej aktywności fizycznej na rozwój raka jelita grubego,
endometrium i jajnika57. Coraz większa liczba doniesień potwierdza skuteczność aktywności
fizycznej w prewencji pierwotnej raka piersi58. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna
najprawdopodobniej przyczynia się również do obniżenia ryzyka zachorowania na raka
prostaty, trzonu macicy i płuca59. Systematyczny trening zapobiega również rozwojowi
osteoporozy, szczególnie wśród kobiet w okresie pomenopauzalnym, a także zapobiega
upadkom i złamaniom60.
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Składową leczenia współczesnych chorób przewlekłych (tj. nadciśnienia tętniczego krwi,
cukrzycy typu 2, nadwagi i otyłości, choroby sercowo-naczyniowej) jest postępowanie
niefarmakologiczne, z regularną aktywnością fizyczną na czele. Wykazano bowiem, że tą drogą
można uzyskać obniżenie wartości ciśnienia skurczowego do 10 mm Hg61, z kolei każde
utracone 10 kg masy ciała redukuje stężenie frakcji LDL cholesterolu o 8 mg/dl, a każde
spalone 1000 kcal przekłada się na zwiększenie stężenia frakcji HDL cholesterolu o około
3 mg/dl62.
Liczne badania potwierdziły, że aktywność fizyczna zwiększa przeżywalność wśród
pacjentów z rozwiniętą już chorobą sercowo-naczyniową63, w tym ze stabilną chorobą
niedokrwienną serca64 (zjawisko hartowania serca, rehabilitacja kardiologiczna pacjentów
po zawale serca), jak również wpływa na zmniejszenie przedwczesnych zgonów wśród osób
chorujących na cukrzycę (o ok. 40%, zarówno z jakiejkolwiek przyczyny, jak i z powodu
powikłań sercowo-naczyniowych)65.
Rekreacyjna aktywność fizyczna jako kapitał dla zdrowia
W literaturze przedmiotu umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego rozpatrywana jest
jako element kapitału społecznego, którym dysponuje jednostka. W języku potocznym słowo
„kapitał” odnosi się do „bogactw”, zasobności w jakieś środki. Mówi się o inwestowaniu
kapitału, co oznacza, że kapitał jest aktywem, który może być własnością i jest alokowany.
Zatem pieniądze, które odkładamy, by wykorzystać je w przyszłości, to inwestycja na rzecz
przyszłej konsumpcji i bogactwa. Podobnie, aktywność fizyczna, zbilansowana dieta
i odpoczynek mogą być rozpatrywane jako inwestycje na rzecz zdrowia. Kapitał jest zatem
zasobem, który bezpośrednio lub pośrednio przyczynia się do dobrobytu w przyszłości.
W ujęciu modelu kapitału ludzkiego (Human Capital Model, HCM), aktywność fizyczna może
być inwestycją zdolną do generowania wartościowych zysków 66. Podstawą tego modelu jest
twierdzenie, że zasoby, tj. kompetencje, wiedza i cechy osobiste, są zawarte w umiejętności
uczestniczenia w aktywności fizycznej67. Według Baily i wsp., HCM reprezentuje pogląd,
że aktywność fizyczna jest podstawową częścią ludzkiej natury i że jest niezbędna dla
zdrowego rozwoju człowieka. Autorzy konceptualizują rozwój pod kątem różnych form
„kapitału”, będącymi zasobami, na których można budować i wykorzystywać je przez całe
życie.
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Model sugeruje, iż nie tylko aktywność fizyczna jest kluczowym motorem różnych
rodzajów tworzenia kapitału, ale że kapitały z kolei wpływają zarówno na aktywność fizyczną,
jak i na siebie nawzajem, tworząc synergiczną sieć zwrotną, której całość jest większa niż suma
jego części.
Bailey i in. przedstawiają rozwój człowieka, pod kątem różnych form „kapitału”,
w następujący sposób68:
1. Kapitał fizyczny: bezpośrednie korzyści dla zdrowia fizycznego, w tym zapobieganie takim
chorobom, jak choroby serca, cukrzyca, nowotwory i otyłość.
2. Kapitał emocjonalny: korzyści psychologiczne i psychiczne, związane z aktywnością
fizyczną, to m.in. zwiększony poziom samooceny i samowystarczalności, złagodzenie
depresji i lęku, zmniejszona izolacja społeczna i większa zdolność do radzenia sobie
ze stresującymi wydarzeniami.
3. Kapitał indywidualny: elementy charakteru osoby (np. umiejętności życiowe, umiejętności
interpersonalne, wartości), które narastają poprzez uczestnictwo w aktywności fizycznej.
Korzyści w tym obszarze obejmują pracę zespołową, współpracę, odpowiedzialność
moralną i społeczną oraz elastyczność.
4. Kapitał społeczny: korzyści, które powstają, gdy więzi między ludźmi, grupami,
organizacjami są wzmocnione z powodu uczestnictwa w grupowej aktywności fizycznej,
grach lub sporcie drużynowym. Ta domena kapitału obejmuje rozwój zarówno zachowań
prospołecznych, jak i włączenia społecznego, poprzez udział w aktywności fizycznej.
5. Kapitał intelektualny: poznawcze i edukacyjne zyski, które są coraz bardziej powiązane
z uczestnictwem w aktywności fizycznej. Ta cecha kapitału koncentruje się przede
wszystkim na efektach regularnych ćwiczeń, na funkcjonowaniu poznawczym,
na specyficznych dla danej osoby wynikach, np. w szkole i na ogólnych osiągnięciach
w nauce.
6. Kapitał finansowy: zyski pod względem siły nabywczej, wydajność pracy, produktywność
i poziom zatrudnienia, obok obniżonych kosztów opieki zdrowotnej i absencji, związane są
z aktywnością fizyczną.
W badaniach prowadzonych w USA i krajach europejskich potwierdzono związek
pomiędzy aktywnością fizyczną a indywidualnym i/lub społecznym kapitałem na poziomie
społeczności lokalnej69. Zdaniem naukowców i praktyków promocji zdrowia, istnieją
następujące mechanizmy określające, w jaki sposób kapitał społeczny na poziomie
społeczności lokalnej może promować aktywność fizyczną, a mianowicie: a) nieformalna
kontrola społeczna, która przyczynia się do zapobiegania zachowaniom patologicznym,
promując tym samym poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, przy jednoczesnym
motywowaniu ich do uprawiania sportu na świeżym powietrzu; b) skuteczność zbiorowa
mieszkańców, w celu poprawy dostępu do zasobów aktywności fizycznej (np. budowanie
ścieżek rowerowych lub utrzymywanie przestrzeni publicznych i parków); oraz c) dyfuzja
68
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zdrowych norm (np. obserwowanie sąsiadów wychodzących codziennie na jogging),
jak również wsparcie społeczne (np. grupowa gimnastyka lub wspólne uczestnictwo
w wycieczkach, ćwiczeniach na siłowni etc.)70.
W ostatnich latach pojawiło się wiele programów, które mogą pełnić nieocenioną rolę
w promowaniu aktywności fizycznej w społeczności lokalnej, wśród których można wymienić
chociażby takie inicjatywy, jak ogólnoeuropejski projekt „Move Week”71,
„Trzymaj formę!”72, „Aktywne Miasto”73, „Siła odruchu”74, „Aktywnie po zdrowie”75.
Zauważalny jest także wzrost popularności masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym
biegów maratońskich w ramach takich chociażby akcji, jak „Biegam, bo Lubię”
lub „Cała Polska Biega”. Ponieważ akcje te skierowane są do amatorów, stanowią znakomitą
szansę na upowszechnianie prostych form ruchu dla zdrowia.
Istotnym zagadnieniem w promowaniu rekreacyjnej aktywności fizycznej w społeczności
lokalnej wydaje się być również odpowiednia infrastruktura i jej dostępność, m.in. wytyczenie
ścieżek rowerowych, budowa stadionów, bieżni, boisk sportowych etc. Warto jednakże zwrócić
uwagę, iż do wypełnienia zaleceń WHO, dotyczących aktywności fizycznej, nie potrzeba
specjalistycznego sprzętu oraz rozbudowanej infrastruktury. Zalecenie 150 minut rekreacyjnej
aktywności aerobowej tygodniowo może być realizowane za pomocą dowolnej aktywności
fizycznej, w tym jako spacer czy slow jogging. Również dzięki niektórym projektom, takim jak
Wrocławski Rower Miejski (WRM)76, nie jest konieczne ponoszenie kosztu związanego
z zakupem i konserwacją sprzętu, w tym przypadku roweru. Na szczególne wyróżnienie w tym
miejscu zasługuje projekt „Wrocławski Budżet Obywatelski” (WBO), w ramach którego
istnieje możliwość realizacji projektów obywatelskich związanych z rekreacyjną aktywnością
fizyczną, i co więcej, takie projekty faktycznie cieszą się zainteresowaniem, o czym świadczą
wyniki projektu (m.in. projekty siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek rowerowych,
(d)oświetlenie terenów zielonych; łącznie w edycji 2018 WBO (63 projekty): 35 projektów
z kategorii „zieleń i rekreacja”, 7 – „sport”, 7 – „place zabaw”, 6 – „piesze/rowerowe”77)78. Jest
to przykład realizacji jednego z najważniejszych priorytetów współczesnej promocji zdrowia,
tj. upodmiotowienia i aktywizacji jednostek, poprzez wspieranie działań i inicjatyw
oddolnych79. Jednakże, choć powszechnie dostępny sprzęt lub infrastruktura z pewnością
promuje aktywność i pobudza do bycia aktywnym fizycznie, nie jest to warunek sine qua non.
Potrzebę prowadzenia szerokich działań na rzecz promocji aktywności fizycznej pokazują dane
WHO, bowiem globalnie w 2010 r. ok. 23% dorosłych (17–64 r.ż.) oraz 81% młodzieży
70
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(11–17 r.ż.) nie realizowało opisanych powyżej zaleceń odnośnie aktywności fizycznej80.
Promowanie prozdrowotnego uprawiania aktywności rekreacyjnej oraz wdrażanie działań
skłaniających do jej podejmowania powinno być skierowane do wszystkich, niezależnie od
wieku, płci, kondycji fizycznej, miejsca zamieszkania lub statusu społecznego, a nie tylko do
osób młodych, sprawnych i wysportowanych. Istnieje również konieczność kształtowania
odpowiednich nawyków i postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych,
jak i osób starszych.
Zakończenie
Propagowanie aktywności fizycznej uznać zatem można za inwestycję, która może przynieść
wymierne korzyści zdrowotne, zarówno w chwili obecnej jaki i w przyszłości. Rozpatrywanie
aktywności fizycznej w kontekście budowania kapitału zdrowotnego jednostek na poziomie
społeczności lokalnej uwidacznia zasadność i potrzebę stałego rozwijania i udoskonalania
zintegrowanych działań na rzecz zdrowia. Wpisuje się to w jeden z najważniejszych
paradygmatów współczesnej promocji zdrowia, jakim jest współpraca międzysektorowa
(multisectoral action). Realizacja tej idei opiera się na budowaniu koalicji różnorodnych
podmiotów, działających na terenie społeczności lokalnej, na mobilizacji działań społecznych,
mających na celu ochronę, wzmacnianie, ale i potęgowanie zdrowia81. Wzmaga to
zaangażowane zarówno przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji reprezentujących
poszczególne sektory życia społecznego (m.in. sektor zdrowia, edukacji, spraw publicznych,
nauki), jak i organizacji pozarządowych, biznesu czy mediów.
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RECREATION PHYSICAL ACTIVITY AS CAPITAL FOR HEALTH.
THEORETICAL CONSIDERATIONS
Summary: Insufficient physical activity is one of the key behavioral risk factors for the occurrence of modern
chronic diseases. Regular physical activity plays an important role in both primary and secondary prevention.
The ability to actively spend leisure time is also considered as an element of social capital at the disposal
of the individual. The literature also draws attention to the relationship between physical activity and individual
and / or social capital at the local community level. The promotion of recreational physical activity requires
integrated activities on many levels of social life. The benefits of promoting physical activity at the local
community level are in line with the idea of multisectoral action as one of the paradigms of contemporary health
promotion.
Keywords: Physical activity, health promotion, capital for health, local community.
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Michał Jędrzejek82, Małgorzata Synowiec-Piłat83,
Beata Zmyślona84, Anna Pałęga85
REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WROCŁAWIAN
I JEJ SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA
Streszczenie: W pracy przedstawiono częstotliwość wybranych form aktywności fizycznej wśród dorosłej
populacji mieszkańców Wrocławia (N=898). Badania ankietowe, na próbie kwotowej, zrealizowano w 2018 r.
Celem perspektywicznym badań było udoskonalenie realizowanego od 2016 r., autorskiego programu
„Raport Kreatywnie dla Zdrowia”. Wyniki ujawniły, że wrocławianie przejawiają pewne zainteresowanie
aktywnością fizyczną, ale jest ona niewystarczająca. Aerobową aktywność fizyczną (pływanie/jazda
na rowerze/bieganie) codziennie uprawia 6% respondentów, natomiast co najmniej raz w tygodniu - 30%.
Codzienne spacerowanie przez co najmniej godzinę deklaruje 23% badanych. 21% wrocławian nie uczestniczy
w jednodniowych wycieczkach, a 22% w dłuższych wyjazdach rekreacyjnych. Szczególnie niska aktywność
dotyczy osób starszych, respondentów o niższym poziomie wykształcenia oraz niższym statusie ekonomicznym.
Badanie ma charakter implementacyjny. Wyniki posłużą do udoskonalenia i skuteczniejszego wdrażania
istniejących programów promujących aktywność fizyczną wśród populacji wrocławian.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, promocja zdrowia, Wrocław.

Wstęp
Regularna aktywność fizyczna jest istotnym elementem prozdrowotnego stylu życia,
a jednocześnie podstawą działań prewencyjnych w kontekście rozwoju współczesnych chorób
przewlekłych86. Suma pozytywnego oddziaływania aktywności fizycznej wykracza poza
wyłącznie efekty biologiczne i obejmuje także inne sfery codziennego funkcjonowania,
przynosząc korzyści psychologiczne, wpływając pozytywnie na funkcje poznawcze
oraz na interakcje międzyludzkie.
W działaniach na rzecz podnoszenia poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej,
niezbędne jest rozpatrywanie potrzeb, a także psycho-społecznych oraz zdrowotnych
możliwości jednostki w perspektywie społeczności lokalnej. Podejście tego rodzaju sprzyja
szerszej, społeczno-kulturowej diagnozie tych obszarów funkcjonowania jednostki, które mogą
zarówno sprzyjać, jak i blokować zachowania prozdrowotne. Dlatego też, szczególnie cennym
podejściem, nie tylko poznawczym, ale przede wszystkim implementacyjnym, wydaje się być
oparcie wszelkich działań prozdrowotnych na wynikach badań naukowych realizowanych
wśród konkretnej społeczności lokalnej.
Metodologia prowadzonych badań
W związku z tak dużym znaczeniem rekreacyjnej aktywności fizycznej dla zdrowia
i psycho-społecznego funkcjonowania człowieka, przeprowadzono badania socjologiczne na
próbie dorosłych mieszkańców Wrocławia. Celem badania87 było poznanie form
Lek., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
Dr n. hum., Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
84
Dr n. ekon., Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
85
Dr n. hum., Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
86
Porównaj: A. Pałęga, M. Jędrzejek, M. Synowiec-Piłat: Rekreacyjna aktywność fizyczna jako kapitał dla
zdrowia. Rozważania teoretyczne.
87
Celem fragmentu badania prezentowanego w niniejszej publikacji.
82
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i częstotliwości rekreacyjnej aktywności fizycznej respondentów oraz ich społecznodemograficznych uwarunkowań. Perspektywicznym celem niniejszego badania jest natomiast
udoskonalenie i cykliczne wdrażanie, na podstawie uzyskanych wyników, realizowanego
od 2016 r. w ramach działalności Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, autorskiego programu
„Raport Kreatywnie dla Zdrowia”88. Program ukierunkowany jest na promocję rekreacyjnej
aktywności fizycznej w czasie wolnym i do tej pory zrealizowane zostały 3 edycje projektu.
Aby jednak zwiększyć jego skuteczność, zakres oddziaływania oraz celem udoskonalenia
metod wpływu społecznego, mających na celu wzmocnienie motywacji Uczestników
do podejmowana i kontynuowania rekreacyjnej aktywności fizycznej, niezbędne stało się
poznanie dotychczasowych form aktywności wrocławian oraz stopnia ich zaangażowania w
aktywne spędzanie czasu wolnego. Analizowane w niniejszym artykule wyniki badania mają
zatem wymiar implementacyjny.
Prezentowane wyniki są częścią badania „Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę?
Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian”89, zrealizowanego w 2018 r. w ramach
działalności statutowej Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia. Projekt finansowany był ze środków
Urzędu Miasta Wrocławia (umowa nr D/WZD/19A/68/2018).
Jako metodę badawczą zastosowano wywiad kwestionariuszowy, zaś jako narzędzie
badawcze – autorski kwestionariusz wywiadu o wysokim poziomie standaryzacji. Do badania
zastosowano pytania zamknięte. Badanie zostało zrealizowane w okresie od V-VII 2018 r.,
we Wrocławiu.
W badaniu zastosowano próbę kwotową, którą wyłoniono z populacji generalnej
dorosłych mieszkańców Wrocławia. Aby zminimalizować niepewność danych oraz zapewnić
wiarygodność próby, a tym samym zmaksymalizować jej podobieństwo do populacji
generalnej, pod uwagę brane były 3 cechy: płeć, wiek i poziom wykształcenia respondentów.
Jak pokazują badania, zmienne te w największym stopniu warunkują bowiem zachowania
zdrowotne, w tym aktywność fizyczną.
Wielkość próby badawczej (N) wyniosła 898 osób (dorosłych mieszkańców Wrocławia,
od 18 roku życia). Badanie miało charakter anonimowy i dobrowolny. Struktura społecznodemograficzna próby badanej została przedstawiona w tabeli 1. Wielkość próby uznać można
za wysoką. Dla porównania, w reprezentatywnych badaniach ogólnopolskich stosuje się próbę
wielkości około 1000 dorosłych osób. Niewątpliwie, wielkość próby (N) na poziomie 898 osób
w stosunku do populacji generalnej zwiększa reprezentatywność wyników. Ponieważ próba
badawcza silnie odzwierciedla strukturę populacji generalnej90 i jest wystarczająco duża,
można uznać, że spełnia ona w dużym stopniu wymagania próby reprezentatywnej.

88

Strona internetowa projektu: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/raport.htm.
Strona internetowa projektu badawczego: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/analizasocjologiczna
wroclawian.htm.
90
Struktura społeczno-demograficzna populacji Wrocławia, na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań (GUS, 2013), jest przedstawiona w Raporcie z niniejszego badania (s.10), dostępnym pod
adresem internetowym: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/raportbadania.pdf
89
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Tabela 1. Struktura społeczno-demograficzna badanej grupy (opracowanie własne)
STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA
N (% z N=898)
BADANEJ POPULACJI
PŁEĆ:
Kobiety
495 (55,12%)
Mężczyźni
403 (44,88%)
WIEK:
18 – 24 lat
103 (11,47%)
25 – 34 lat
210 (23,39%)
35 – 44 lat
135 (15,03%)
45 – 54 lat
125 (13,92%)
55 – 64 lata
167 (18,60%)
65 lat i więcej
158 (17,59%)
WYKSZTAŁCENIE:
podstawowe, zawodowe
252 (28,06%)
średnie
333 (37,08%)
niepełne wyższe (licencjat) / wyższe
313 (34,86%)
DOCHODY NA JEDNĄ OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:
mniej niż 500 PLN
30 (3,34%)
od 501 do 900 PLN
133 (14,81%)
od 901 do 1200 PLN
154 (17,15%)
od 1201 do 1500 PLN
185 (20,60%)
ponad 1500 PLN
396 (44,10%)
SUBIEKTYWNA OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO:
złe
45 (5,01%)
średnie
430 (47,89%)
dobre
423 (47,10%)

W analizach materiału badawczego zastosowano statystyki opisowe. W celu zbadania,
czy istnieją zależności pomiędzy poszczególnymi parami zmiennych kategorialnych, obliczano
wartość statystyki χ2. Siła zależności pomiędzy zmiennymi oceniana była na podstawie
współczynnika V-Cramera (V). Do każdej hipotezy obliczana była p-value, a za istotne wyniki
przyjmowano takie, dla których p-value <0,05. Dane analizowane były przy użyciu programu
Statistica.
Formy aktywności fizycznej. Omówienie wyników badań własnych
Bardzo intersującym zagadnieniem jest to, w jaki sposób respondenci odpoczywają oraz czy
jest to odpoczynek bierny czy aktywny. Respondentów poproszono o określenie częstotliwości
wybranych form aktywności fizycznej.
Wykonywanie
aerobowych
ćwiczeń
fizycznych
(bieganie/pływanie/jazda
na rowerze) deklaruje 6% ankietowanych z częstotliwością przynajmniej raz dziennie, 30%
– minimum raz na tydzień, 27% – minimum raz na miesiąc, natomiast nigdy lub prawie nigdy
– 25% badanych (wykres 1).
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56; 6%
raz dziennie
raz na tydzień

228; 25%
269; 30%

raz na miesiąc

107; 12%

raz na rok
nigdy lub prawie nigdy

238; 27%

Wykres 1. Częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych - bieganie, pływanie, jazda na rowerze
(opracowanie własne).

Co najmniej raz w tygodniu, ale nie codziennie, taką formę aktywności fizycznej
deklaruje 35% mężczyzn vs. 25% kobiet, codziennie – 7% mężczyzn vs. 5% kobiet; z kolei
nigdy lub prawie nigdy takiej formy aktywności nie uprawia 18% mężczyzn vs. 31% kobiet
(wykres 2). Powyższa obserwacja została potwierdzona statystycznie (χ2=24,77512,
p=0,00006; V=0,1661000), tj. kobiety częściej nigdy lub prawie nigdy nie uprawiają
aerobowych ćwiczeń fizycznych (bieganie, pływanie, jazda na rowerze), natomiast mężczyźni
częściej uprawiają tą formę aktywności minimum raz dziennie oraz minimum raz na tydzień.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%
31%
25%

27% 26%
18%
11%

13%

5% 7%

minimum raz minimum raz minimum raz minimum raz nigdy lub
dziennie
na tydzień
na miesiąc
na rok
prawie nigdy
mężczyźni

kobiety

Wykres 2. Częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych - bieganie, pływanie, jazda na rowerze
a płeć badanych (opracowanie własne).

Potwierdzono również, że wraz ze wzrostem wieku respondentów, zmniejsza się
częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych (χ2=146,6737, p=0,0000;
V=0,2020728): osoby najstarsze (65+) statystycznie częściej nigdy/prawie nigdy nie uprawiały
tej formy aktywności, osoby w wieku 45-54 lat częściej uprawiały aerobowe ćwiczenia
fizyczne minimum raz na rok, natomiast osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat częściej uprawiały
bieganie/pływanie/jazdę na rowerze minimum raz na miesiąc oraz minimum raz na tydzień.
Rozkłady procentowe dotyczące częstotliwości uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych
w zależności od wieku przedstawione zostały na wykresie 3.
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30%
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20%
14%
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20%

38%

37%
33%

10% 7% 5% 6%6%

14%11%
5%

17%

0%
minimum raz minimum raz minimum raz minimum raz nigdy lub
dziennie
na tydzień
na miesiąc
na rok
prawie nigdy
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i więcej

Wykres 3. Częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych - bieganie, pływanie, jazda na rowerze
a wiek badanych (opracowanie własne).

Ponadto, częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych rośnie wraz
ze wzrostem poziomu wykształcenia ankietowanych (χ2=28,70090, p=0,00036; V=0,1264138).
Na podstawie analizy korespondencji potwierdzono bowiem, że: osoby najniżej wykształcone
statystycznie częściej nigdy lub prawie nigdy nie uprawiały omawianej formy aktywności,
respondenci z wykształceniem średnim byli częściej aktywni co najmniej raz w miesiącu lub
raz w roku, natomiast osoby z wykształceniem wyższym statystycznie częściej były aktywne
codziennie. Rozkłady procentowe dotyczące częstotliwości uprawiania aerobowych ćwiczeń
fizycznych w zależności od poziomu wykształcenia ilustruje wykres 4.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

35%
28%27%

29%28%

25%

21%

4%

18%
11%12%12%

7% 7%

minimum raz minimum raz minimum raz minimum raz nigdy lub
dziennie
na tydzień
na miesiąc
na rok
prawie nigdy
podstawowe

średnie

wyższe

Wykres 4. Częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych - bieganie, pływanie, jazda na rowerze a
poziom wykształcenia badanych (opracowanie własne).

Częstotliwość uprawiania aerobowych ćwiczeń fizycznych zależna jest również
od sytuacji ekonomicznej w dwóch badanych wymiarach (obiektywnym i subiektywnym):
− od dochodu badanych (χ2=29,01931, p=0,02381; V=0,0898826): najczęściej (minimum
raz na tydzień) są one uprawiane przez osoby o najwyższym dochodzie (powyżej 1500 zł
netto na osobę), respondenci o dochodach od 901 do 1200 zł częściej nigdy/prawie nigdy
nie podejmują tego rodzaju aktywności, zaś osoby zarabiające od 501 do 900 zł częściej
- minimum raz na rok;
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− od subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa domowego (χ2=51,52248,
p=0,00000, V=0,1693734): aerobowe ćwiczenia fizyczne są częściej uprawiane
minimum raz na tydzień/minimum raz na miesiąc przez osoby oceniające swoją sytuację
materialną jako dobrą, natomiast badani oceniający ją jako średnią częściej uprawiali
ta formę aktywności minimum raz na rok, ale także minimum raz dziennie.
Spacerowanie przez co najmniej godzinę, jako kolejną zalecaną formę aktywności
fizycznej, deklaruje 23% ankietowanych z częstotliwością raz dziennie, 37% badanych –
minimum raz na tydzień, 23% – minimum raz na miesiąc, a 11% nigdy lub prawie nigdy
(wykres 5).

96;
11%

53; 6%
raz dziennie
raz na tydzień

211; 23%

raz na miesiąc

204; 23%
334; 37%

raz na rok
nigdy lub prawie nigdy

Wykres 5. Częstotliwość spacerowania przez minimum 1 godzinę (opracowanie własne).

Potwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy częstotliwością spacerowania
a płcią badanych (χ2=17,77624, p=0,00136; V=0,1406960): kobiety częściej spacerują
codziennie oraz raz w tygodniu, natomiast mężczyźni – raz w miesiącu oraz raz w roku.
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35%
30%
25%
20%
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10%
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34%
29%

26%
21%

18%
12%
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prawie nigdy
mężczyźni
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Wykres 6. Częstotliwość spacerowania przez minimum 1 godzinę a płeć badanych (opracowanie własne).

Ponadto, częstotliwość spacerowania zależna jest od wieku wrocławian (χ2=32,27347,
p=0,04047; V=0,0947883). Częstotliwość spacerowania rośnie wraz z wiekiem badanych
(seniorzy częściej spacerują codziennie, osoby w wieku 35-44 i 45-54 lat częściej co najmniej
raz w miesiącu, a osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia – częściej raz w roku), z wyjątkiem
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jednak osób w wieku 55-64, które częściej nigdy nie wybierają tej formy aktywności.
Nie jest to zatem zależność o charakterze liniowym.
41%
45%
38%
40%
35%
35%
30%
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28%
26%
30%
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25%
20%
15%
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11%10%
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minimum raz minimum raz minimum raz minimum raz nigdy lub
dziennie
na tydzień
na miesiąc
na rok
prawie nigdy
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i więcej

Wykres 7. Częstotliwość spacerowania przez minimum 1 godzinę a wiek badanych (opracowanie własne).

Brak jest natomiast jednoznacznych tendencji w zależności od poziomu wykształcenia
badanych (wykres 8). Nie potwierdzono również zależności częstotliwości spacerowania
od poziomu wykształcenia, a także od sytuacji materialnej respondentów.
40%
35%
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25%
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38%36%37%
26%
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22%20%
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wyższe

Wykres 8. Częstotliwość spacerowania przez minimum 1 godzinę a poziom wykształcenia badanych
(opracowanie własne).

Na jednodniowe wycieczki jeździ łącznie 79% respondentów, w tym codziennie 1%,
minimum raz na tydzień – 6%, minimum raz na miesiąc – 32%, a przynajmniej raz w roku
– 40% (wykres 9).
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6; 1%

raz dziennie

58; 6%

191; 21%

raz na tydzień

285; 32%

raz na miesiąc
raz na rok

358; 40%

nigdy lub prawie nigdy

Wykres 9. Częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach (opracowanie własne).

Nie odnotowano znaczących różnic w rozkładach procentowych odpowiedzi pomiędzy
kobietami a mężczyznami (wykres 10), jak również nie potwierdzono statystycznie istotniej
zależności uczestnictwa w tej formie aktywności od płci badanych.
40%
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Wykres 10. Częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach a płeć badanych (opracowanie własne).

Uczestnictwo w dłuższych wycieczkach zależne jest natomiast od wieku badanych
(χ =58,76870, p=0,00001; V=0,1279101), nie można jednak określić jednoznacznego kierunku
tejże zależności. Na podstawie analizy korespondencji potwierdzono bowiem, że: seniorzy
częściej nigdy nie jeżdżą na jednodniowe wycieczki, co najmniej raz w miesiącu częściej
uczestniczą w tej formie aktywności zarówno osoby w wieku 25-34, 35-44 oraz 45-54 lat,
natomiast najmłodsi wrocławianie oraz osoby w wieku 55-64 lat – częściej uczestniczą w tego
rodzaju wyjazdach minimum raz w roku.
2
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Wykres 11. Częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach a wiek badanych (opracowanie własne).

Ponadto, częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach rośnie wraz
ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych (χ2=24,08029, p=0,00222; V=0,1157918).
Na podstawie analizy korespondencji ustalono, że osoby z wykształceniem podstawowym
częściej nigdy nie uczestniczą w tej formie aktywności, osoby ze średnim wykształceniem
– częściej co najmniej raz w roku, zaś najwyżej wykształceni – minimum raz w miesiącu.
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Wykres 12. Częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach a poziom wykształcenia badanych
(opracowanie własne).

Częstotliwość uczestniczenia w jednodniowych rekreacyjnych wycieczkach zależna jest
również od sytuacji ekonomicznej, w dwóch badanych wymiarach, tj.:
− w zależności od dochodu badanych (χ2=26,92607, p=0,04231; V=0,0865801):
najczęściej minimum raz w miesiącu wyjeżdżają osoby w dwóch najwyższych
kategoriach dochodów (tj. 1201-1500 zł oraz powyżej 1500 zł netto na osobę), z kolei
respondenci o najniższych dochodach, tj. do 500 zł oraz w przedziale 501-900 zł netto na
osobę częściej nigdy/prawie nigdy lub minimum raz na rok uczestniczą w jednodniowych
wycieczkach;
− w zależności od subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
(χ2=35,16377, p=0,00002; V=0,1399247): minimum raz na miesiąc wyjeżdżają częściej
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osoby oceniające swą sytuację materialną jako dobrą, natomiast badani oceniający ją jako
średnią częściej wyjeżdżają minimum raz na rok.
Z kolei wyjazdy na dłuższe wycieczki deklaruje minimum raz w tygodniu
3% respondentów, minimum raz na miesiąc – 12%, a minimum raz na rok – 63% (wykres 13).
Na jednodniowe oraz na dłuższe wycieczki nie wyjeżdża nigdy lub prawie nigdy odpowiednio
21% oraz 22% ankietowanych.
23; 3%

4; 0%

raz dziennie
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raz na tydzień
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raz na miesiąc
raz na rok
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nigdy lub prawie nigdy

Wykres 13. Częstotliwość uczestniczenia w dłuższych wycieczkach (opracowanie własne).

W rozkładzie procentowym odpowiedzi nie zaobserwowano wyraźnych różnic pomiędzy
kobietami a mężczyznami (wykres 14), jak również nie potwierdzono statystycznie istotniej
zależności uczestnictwa w tej formie aktywności od płci badanych.
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Wykres 14. Częstotliwość uczestniczenia w dłuższych wycieczkach a płeć badanych (opracowanie własne).

Uczestnictwo w dłuższych wycieczkach zależne jest natomiast od wieku badanych
(χ2=78,45947, p=0,00000; V=0,1477932), przy czym częściej osoby z młodszych kategorii
wiekowych, tj. w przedziale od 18 do 54 lat brały udział w dłuższych wycieczkach co najmniej
raz w miesiącu i minimum raz w roku, natomiast seniorzy (65+) częściej nie uczestniczyli
w takich wyjazdach. Rozkłady procentowe odpowiedzi ilustruje wykres 15.
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Wykres 15. Częstotliwość uczestniczenia w dłuższych wycieczkach a wiek badanych (opracowanie własne).

Z kolei w rozkładzie odpowiedzi względem poziomu wykształcenia (wykres 16) można
zauważyć, iż większy odsetek osób z wykształceniem wyższym deklaruje uczestniczenie
w dłuższych wycieczkach, zarówno z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu (15%),
jak i co najmniej raz w roku (67%), w porównaniu do osób z wykształceniem podstawowym –
odpowiednio 10% i 51%. Natomiast osoby z wykształceniem podstawowym częściej negowały
w ogóle takie wyjazdy (36%). Powyższe obserwacje zostały potwierdzone jako istotne
statystycznie (χ2=48,47032, p=0,00000; V=0,1642800): osoby z wykształceniem
podstawowym/zawodowym częściej nigdy lub prawie nigdy nie uczestniczą w dłuższych
wycieczkach, zaś osoby z wykształceniem wyższym częściej wyjeżdżają co najmniej
raz w miesiącu i raz w roku.
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Wykres 16. Częstotliwość uczestniczenia w dłuższych wycieczkach a poziom wykształcenia badanych
(opracowanie własne).

Częstotliwość uczestniczenia w dłuższych wycieczkach zależna jest również od sytuacji
ekonomicznej, rozpatrywanej w dwóch wymiarach – obiektywnym i subiektywnym:
− w zależności od dochodu badanych (χ2=29,73447, p=0,01943; V=0,0909834): osoby
o deklarowanym przychodzie w przedziale 501-900 zł netto na osobę częściej w ogólnie
nie wyjeżdżały, co najmniej raz w roku częściej wyjeżdżali respondenci o przychodzie
901-1200 zł oraz 1201-1500 zł netto na osobę, zaś osoby o najwyższym dochodzie
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(tj. powyżej 1500 zł netto na osobę) częściej uczestniczyły minimum raz w miesiącu
w dłuższych wycieczkach;
− w zależności od subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
(χ2=50,98022, p=0,00000; V=0,1684797): minimum raz na miesiąc i raz na rok
wyjeżdżały częściej osoby oceniające swą sytuację materialną jako dobrą, natomiast
badani oceniający ją jako średnią częściej nie wyjeżdżali w ogóle.
Generalnie, można zatem uogólnić, że im lepsza sytuacja ekonomiczna respondentów (w sensie
obiektywnym i subiektywnym), tym częstsze ich uczestnictwo w dłuższych wycieczkach.
Zdecydowana większość badanych – ponad ¾ (77%), deklaruje, że przynajmniej raz
dziennie ogląda telewizję/DVD lub korzysta z komputera/Internetu, a 17% – minimum raz
na tydzień, zaś nigdy lub prawie nigdy – 2% badanych (wykres 17). Na wykresach
18-20 przedstawiono rozkład odpowiedzi względem płci, poziomu wykształcenia oraz wieku
badanych, na podstawie których można zauważyć brak wyraźnych tendencji względem tych
zmiennych. Nie potwierdzono również statystycznie istotnych zależności tej formy aktywności
od powyższych zmiennych.
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691; 77%
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Wykres 17. Deklarowana częstotliwość oglądania TV/DVD, korzystania z komputera/Internetu (opracowanie
własne).
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Wykres 18. Deklarowana częstotliwość oglądania TV/DVD, korzystania z komputera/Internetu a płeć badanych
(opracowanie własne).
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Wykres 19. Deklarowana częstotliwość oglądania TV/DVD, korzystania z komputera/Internetu a poziom
wykształcenia badanych (opracowanie własne).
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Wykres 20. Deklarowana częstotliwość oglądania TV/DVD, korzystania z komputera/Internetu a wiek badanych
(opracowanie własne).
Tabela 2. Zależność częstotliwości uczestniczenia w poszczególnych formach rekreacyjnej aktywności fizycznej
wrocławian od zmiennych społeczno-demograficznych (N=898) (opracowanie własne).
poziom
ocena sytuacji
płeć
wiek
dochody
wykształcenia
materialnej
2
2
2
2
2
χ =24,77512
χ =146,6737
χ =28,70090
χ =29,01931
χ =51,52248
bieganie, pływanie,
p=0,00006
p=0,0000
p=0,00036
p=0,02381
p=0,00000
jazda na rowerze
V=0,1661000 V=0,2020728 V=0,1264138
V=0,0898826 V=0,1693734
spacerowanie co
χ2=17,77624
χ2=32,27347
najmniej przez
p=0,00136
p=0,04047
n/s
n/s
n/s
godzinę
V=0,1406960 V=0,0947883
χ2=58,76870
χ2=24,08029
χ2=26,92607
χ2=35,16377
jednodniowe
n/s
p=0,00001
p=0,00222
p=0,04231
p=0,00002
wycieczki
V=0,1279101 V=0,1157918
V=0,0865801 V=0,1399247
χ2=78,45947
χ2=48,47032
χ2=29,73447
χ2=50,98022
dłuższe wycieczki
n/s
p=0,00000
p=0,00000
p=0,01943
p=0,00000
V=0,1477932 V=0,1642800
V=0,0909834 V=0,1684797
n/s – wynik nieistotny statystycznie.
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Aktywność fizyczna wrocławian w kontekście promocji zdrowia
Analizując dane dotyczące wybieranych przez respondentów form aktywności fizycznej,
można stwierdzić, że mieszkańcy Wrocławia przejawiają pewne zainteresowanie aktywnością
fizyczną, ale jest ona niewystarczająca. W tym kontekście watro zwrócić uwagę,
że ¼ wrocławian w ogóle nie wykonuje aerobowych ćwiczeń fizycznych
(bieganie/pływanie/jazda na rowerze), a kolejne 12% wykonuje je co najmniej raz w roku.
Codziennie rekreacyjnie ćwiczy 6% badanych, zaś minimum raz na tydzień 30% respondentów.
Z kolei spacerowaniem, przez co najmniej godzinę dziennie, które nie wymaga
ani dodatkowych nakładów czasowych (można spacerować w drodze do pracy, na zakupy),
ani finansowych, nie jest zainteresowany co dziesiąty badany (11%). Codzienne spacerowanie
deklaruje 23% wrocławian, a ponad 1/3 (37%) – minimum raz na tydzień. Na jednodniowe
oraz na dłuższe wycieczki nie wyjeżdża nigdy lub prawie nigdy odpowiednio 21% oraz
22% ankietowanych.
Porównywalne wyniki uzyskano na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej.
Jak pokazują badania CBOS z 2016 r.91, ponad jedna trzecia (37%) Polaków w ogóle nie
podejmuje takich aktywności, jak bieganie, pływanie czy jazda na rowerze itp. 92.
Według badania GUS (EHIS 2014)93 ćwiczenia rekreacyjne, wymagające przynajmniej
umiarkowanego wysiłku fizycznego w sezonie jesiennym, uprawia regularnie 22% Polaków w
wieku 15 lat lub więcej (średnio przez 36 minut tygodniowo). Jednak rekomendowany przez
WHO poziom aktywności fizycznej94 spełniał zaledwie co szósty Polak, a ich odsetek szybko
spadał z wiekiem – odpowiednio ćwiczyła co trzecia osoba w wieku 15–19 lat, co czwarty
dwudziestolatek, co piąty trzydziestolatek, co ósmy czterdziesto- i pięćdziesięciolatek.
Jednocześnie 55% mężczyzn i 62% kobiet zadeklarowało całkowity brak powyższych form
aktywności (nie poświęcają 10 minut w tygodniu na rekreację wymagającą przynajmniej
umiarkowanego wysiłku fizycznego).
Również w badaniach własnych, potwierdzono statystycznie, że deklarowana aktywność
fizyczna jest zdecydowanie mniejsza wśród seniorów (65+), którzy częściej negowali
uprawianie aerobowej aktywności fizycznej oraz uczestniczenie w wycieczkach,
zarówno jednodniowych, jak i dłuższych. Co jest zrozumiałe, ze względu na zmniejszającą się
wraz z wiekem wydolność organizmu oraz wielochorobowość. Za pozytywny wynik uznać
należy natomiast to, że osoby starsze (od 65 roku życia) częściej spacerują codziennie,
w porównaniu do osób młodszych.
Zdecydowanie mniej aktywne fizycznie są również osoby z wykształceniem
podstawowym/zawodowym – częściej w ogóle negują uprawianie typowej aktywności
rekreacyjnej (pływanie, rower, bieganie etc.) oraz uczestniczenie w rekreacyjnych
wycieczkach. Ponadto, w rekreacyjnej aktywności fizycznej rzadziej uczestniczyli respondenci
o niższych dochodach oraz gorzej oceniający warunki materialne własnego gospodarstwa
domowego.

Badanie na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
CBOS, Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, Warszawa 2016.
93
Główny Urząd Statystyczny, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016.
94
Co najmniej 150 minut tygodniowo – brano pod uwagę sport, ćwiczenia rekreacyjne i jazdę na rowerze,
pomijając pieszą aktywność lokomocyjną i wysiłek związany z pracą.
91
92
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Zjawisko zmniejszającej się aktywności fizycznej wraz z wiekiem oraz niższym
poziomem wykształcenia i statusu materialnego (w sensie obiektywnym i subiektywnym)
badanych potwierdzone zostało również w rozlicznych badaniach empirycznych,
prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i USA. Wyniki te analizowane są w ramach
dyskursu dotyczącego nierówności społecznych w zdrowiu95, który dotyczy nierównego
dostępu do możliwości prowadzenia prozdrowotnego stylu życia w zależności od pozycji
społecznej jednostki96. Przedstawione w niniejszym artykule badania empiryczne mają nie tylko
walor poznawczy, ale także, a nawet przede wszystkim – implementacyjny. Jego wyniki
posłużą do udoskonalenia i skuteczniejszego wdrażania istniejących programów promujących
rekreacyjną aktywność fizyczną wśród populacji wrocławian, ze szczególnym ich
ukierunkowaniem na osoby starsze, niżej wykształcone oraz mniej zamożne.
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RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITY OF THE RESIDENTS OF WROCŁAW
AND ITS SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS
Summary: This work presents the frequency of selected forms of physical activity among the adult population
of Wrocław (N = 898). Survey research, on a quota-based sample, was carried out in 2018. The long-term goal of
the research was to improve the original "Raport Kreatywnie dla Zdrowia" program implemented since 2016.
The results show that the residents of Wrocław show some interest in physical activity, but it is insufficient.
Aerobic physical activity (swimming, cycling, running) is practiced daily by 6% of respondents, and at least once
a week by 30%. Daily walking for at least one hour is declared by 23% of respondents. 21% of Wrocław residents
do not participate in one-day trips, and 22% in longer recreational trips. Particularly low physical activity
is observed among the elderly and respondents with a lower level of education and a lower economic status.
The results will be used to improve and more effectively implement existing programs promoting physical activity
among the population of Wrocław.
Keywords: Physical activity, health promotion, Wrocław.

Zagadnienie to omówione zostało w rozdziale: M. Synowiec-Piłat, M. Jędrzejek, A. Pałęga: „Propagowanie
rekreacyjnej aktywności fizycznej, jako wyzwanie dla promocji zdrowia ukierunkowanej na społeczność lokalną,
na przykładzie populacji Wrocławia”.
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Małgorzata Synowiec-Piłat97, Michał Jędrzejek98, Anna Pałęga99
PROPAGOWANIE REKREACYJNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
JAKO WYZWANIE DLA PROMOCJI ZDROWIA UKIERUNKOWANEJ
NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ, NA PRZYKŁADZIE
POPULACJI WROCŁAWIA
Streszczenie: Aktywność fizyczna jako behawioralny czynnik ryzyka chorób przewlekłych, ma charakter
modyfikowalny, co stanowi duże wyzwanie dla działań prowadzonych w ramach promocji zdrowia.
Jednym z siedlisk dla zdrowia, w ramach którego realizowane są działania motywujące jednostki do
podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej, jest społeczność lokalna. Jako przykład działań, opartych na
obowiązującym we współczesnej promocji zdrowia paradygmacie upodmiotowienia i aktywizacji oraz podejściu
siedliskowym, omówiony został projekt propagujący rekreacyjną aktywność fizyczną wśród wrocławian - „Raport
Kreatywnie dla Zdrowia”, realizowany od 2016 przez Fundację Kreatywnie dla Zdrowia. W pracy przedstawiono
perspektywę rozwoju projektu, w odniesieniu do form działania i stosowanych narzędzi wpływu społecznego, w
oparciu o wyniki badań naukowych zrealizowanych w 2018 r. na populacji wrocławian.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, promocja zdrowia, siedliska dla zdrowia, projekt prozdrowotny,
społeczność lokalna, aktywizacja dla zdrowia

Wprowadzenie
Współcześnie, dzięki działaniom promocji zdrowia, niewątpliwie osiągane są sukcesy
w prozdrowotnej modyfikacji wybranych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, również
w Polsce. Przykładem jest chociażby zmniejszenie ilości osób palących papierosy (przede
wszystkim wśród mężczyzn oraz ustabilizowanie poziomu palenia wśród kobiet)100,
spadek spożycia alkoholi wysokoprocentowych101 czy większa dbałość (przede wszystkim
jednak wśród osób o wyższej pozycji społecznej) o jakość diety102. Powyższe zmiany w skali
globalnej przyczyniły się do zmniejszenia udziału, dotychczas dominujących, chorób
sercowo-naczyniowych, jako przyczyny zgonu w krajach uprzemysłowionych, co określane
jest mianem IV etap przemiany epidemiologicznej103.
Z drugiej jednak strony, obserwuje się niepokojący trend znacznego spadku aktywności
fizycznej. Zjawisko to uznać należy za szczególnie niepokojące z uwagi na to, że brak lub
niewystarczająca aktywność fizyczna jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób
przewlekłych104, w tym otyłości, chorób układu krążenia i nowotworowych. Rozliczne analizy
Dr n. hum., Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
98
Lek., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
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Dr n. hum., Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
100
J. Didkowska, U. Wojciechowska, M. Mańczuk, J. Łobaszewski, Lung cancer epidemiology: contemporary
and future challenges worldwide, “Annals of Translational Medicine” 2016, 4(8), 150;
Główny Inspektorat Sanitarny, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia
tytoniu, Warszawa 2015.
101
PZH, Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016.
102
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“Rekreacyjna aktywność fizyczna jako kapitał dla zdrowia. Rozważania teoretyczne”.
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empiryczne pokazują wzrost wskaźników występowania nadwagi/otyłości oraz cukrzycy typu
2 wśród ogółu społeczeństwa (hipotetyczny V etap przemiany epidemiologicznej)105.
Zwiększanie się odsetka osób z nadwagą i otyłych jest niezaprzeczalnym faktem w skali globu
i dotyczy nie tylko krajów uprzemysłowionych, ale także tych o niższym poziomie rozwoju106.
Jednocześnie, obok choroby sercowo-naczyniowej, również choroby nowotworowe są jednym
z dominujących problemów zdrowotnych w Europie i Stanach Zjednoczonych107, stanowią one
bowiem drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zachorowalności i umieralności108,
również w Polsce109.
Inicjatywy podejmowane na rzecz wzrostu aktywności fizycznej poszczególnych
społeczności mają szczególnie istotne znaczenie w kontekście działań promocji zdrowia
oraz tzw. profilaktyki wczesnej (I-rzędowej)110. Ukierunkowanie działań propagujących
aktywność ruchową na poziomie makrostrukturalnym jest jedną ze strategii zdrowia
publicznego, mającej na celu ogólną poprawę stanu zdrowia populacji oraz zmniejszenie
zachorowalności i śmiertelności na skutek dominujących obecnie chorób przewlekłych
(w tym przede wszystkim chorób układu krążenia oraz nowotworowych). Oprócz rozwiązań
na poziomie państwa oraz proponowanych przez instytucje samorządu terytorialnego,
niezbędne są również, a nawet szczególnie istotne, działania aktywizujące jednostki
w środowisku ich funkcjonowania. Za priorytet współczesnej promocji zdrowia uznaje się
podejście siedliskowe111. Siedlisko dla zdrowia (settings for health) to miejsce lub układ
społeczny, w którym jednostki funkcjonują na co dzień, a czynniki środowiskowe,
organizacyjne oraz personalne wzajemnie oddziałują na siebie, aby korzystnie wpływać
na zdrowie i samopoczucie112. Siedliska te są wzajemnie powiązanymi składowymi szerszego
ekosystemu. Są one analizowane nie jako miejsca, w których przebiegają działania
prozdrowotne, lecz w kategoriach systemów społecznych (o określonej strukturze, zasobach
i funkcjach), które podejmują działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące cechy siedliska oraz podejścia
siedliskowego: 1) siedliska charakteryzują się specyficzną strukturą, zasobami, funkcjami
i zasięgiem; 2) funkcjonuje w nich wielu partnerów, odznaczających się specyficznymi
elementami kulturowymi (np. decydenci, pracownicy, klienci); 3) dysponują specyficznymi
agendami, których działania mogą być związane ze zdrowiem lub ukierunkowane na zdrowie;
niektóre z tych ostatnich można określić jako „promowanie zdrowia w siedlisku”, inne jako
„siedlisko promujące zdrowie”. Istotnym jest, że w podejściu siedliskowym, zamiast podejścia
paternalistycznego („co my powinniśmy zrobić dla ich zdrowia”), stosowane jest podejście
uczestniczące („co oni mogą zrobić sami dla siebie i jak my możemy im w tym pomóc”).
A. Beręsewicz, Patofizjologia miażdżycy….
WHO, Global status report on noncommunicable diseases 2010, World Health Organization 2011.
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IARC, World Cancer Report 2008, International Agency for Research on Cancer, Geneva 2008.
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WHO, Cancer, World Health Organization 2018.
109
PZH, Sytuacja zdrowotna ludności….
110
Patrz rozdział w niniejszej monografii: A. Pałęga, M. Jędrzejek, M. Synowiec-Piłat: “Rekreacyjna aktywność
fizyczna jako kapitał dla zdrowia. Rozważania teoretyczne”.
111
M. Dooris, G. Dowding, J. Thompson, C. Wynne, The settings-based approach to health promotion [w:] Health
Promoting Universities: Concept, Experience and Framework for Action, red. A. Tsouros, G. Dowding,
J. Thompson, M. Dooris, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1998.
112
D. Nutbeam, Evaluating health promotion—progress, problems and solutions, “Health promotion
international” 1998, nr 13(1), s. 27–44.
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Zjawisko to określane jest mianem zmodyfikowanego uczestnictwa w społeczności113.
Jednym z siedlisk, w którym powinny być realizowane działania na rzecz zdrowia, w tym na
rzecz promowania aktywności fizycznej, oprócz rodziny, szkoły, instytucji medycznych,
zakładów pracy czy placówek usługowych są społeczności lokalne.
By skutecznie i pozytywnie zmieniać zachowania, postawy i przekonania zdrowotne
danej społeczności lokalnej, konieczne jest posiadanie jak najbardziej precyzyjnych informacji
na temat poszczególnych elementów ich stylu życia. Zbyt ogólne dane (dotyczące całej
populacji) i/lub dane wyrwane z kontekstu społeczno-kulturowego nie są miarodajnym źródłem
informacji wstępnej, niezbędnej do tworzenia i wdrażania skutecznych programów
prozdrowotnych kierowanych do określonej grupy docelowej. Badania dotyczące stylu życia
realizowane są przede wszystkim na populacji całej Polski (np. badania CBOS, GUS),
obrazując ogólne tendencje zdrowotne w społeczeństwie. Brakuje natomiast tego rodzaju analiz
odnośnie konkretnych zbiorowości, rozpatrywanych w kontekście przestrzennym, w tym
populacji Wrocławia. Dodatkowo, ze względu na różnice w stosowanej w badaniach
metodologii oraz wielkości i rodzaju próby, zazwyczaj niemożliwe jest porównywanie
uzyskanych danych. W dalszej kolejności, korzystanie ze zbyt ogólnych (jak w przypadku
badań ogólnopolskich) lub fragmentarycznych danych powoduje, że trudno jest tworzyć,
a także wdrażać, adekwatne do potrzeb i szeroko rozumianych możliwości (poznawczych,
psychospołecznych, materialnych etc.) danej zbiorowości, programy i projekty prozdrowotne.
Mając na uwadze powyższe rozważania, przeprowadzono badanie socjologiczne na próbie
dorosłych mieszkańców Wrocławia: „Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę?
Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian”114, zrealizowanego w 2018 r. w ramach
działalności statutowej Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia. Projekt finansowany był ze środków
Urzędu Miasta Wrocławia (umowa nr D/WZD/19A/68/2018). Celem badania115 było poznanie
form i częstotliwości rekreacyjnej aktywności fizycznej respondentów oraz ich społecznodemograficznych uwarunkowań. Perspektywicznym celem niniejszego badania jest natomiast
udoskonalenie i cykliczne wdrażanie, na podstawie uzyskanych wyników, realizowanego od
2016 r. w ramach działalności Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, autorskiego programu
„Raport Kreatywnie dla Zdrowia”116. Program ukierunkowany jest na promocję rekreacyjnej
aktywności fizycznej w czasie wolnym wśród mieszkańców Wrocławia.
Uzyskane na podstawie analizy statystycznej wyniki badania117 ukazały potrzebę
większej koncentracji w projektowaniu przyszłych działań promujących aktywność fizyczną
wśród wrocławian na czynnikach społeczno-demograficznych, jako istotnych determinantach
L. Baric, The settings approach-Implications for policy and strategy, “Journal of the Institute of Health
Education” 1993, nr 31, s. 17–24.
114
Link
do
strony internetowej
projektu
badawczego:
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/
analizasocjologicznawroclawian.htm.
115
Celem fragmentu badania prezentowanego w niniejszej monografii, całość wyników badań została
przedstawiona w Raporcie z badań, który jest dostępny na stronie internetowej projektu badawczego:
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/raportbadania.pdf.
116
M. Jędrzejek, M. Synowiec-Piłat, „Raport Kreatywnie dla Zdrowia" oraz Konkurs Fotograficzny "Zdrowie podaj dalej!" Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia jako przykład aktywizacji i upodmiotowienia na rzecz zdrowego
stylu życia [w:] Promocja zdrowia w działaniu: od teorii do praktyki, red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga,
M. Jędrzejek, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s.127-139.
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Patrz rozdział w niniejszej monografii: M. Jędrzejek, M. Synowiec-Piłat, B. Zmyślona, A. Pałęga: „Rekreacyjna
aktywność fizyczna wrocławian i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania”.
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tego elementu stylu życia. Grupami, które w znaczącym stopniu wyróżniają się niższym
poziomem aktywności fizycznej są: osoby starsze, tj. powyżej 65 roku życia, osoby
z wykształceniem podstawowym/zawodowym oraz osoby mniej zamożne. Powyższą sytuację
rozpatrywać należy w kontekście istniejących w społeczności lokalnej nierówności
społecznych w obszarze zdrowia i choroby118. Uzyskane wyniki stanowią ważną informację
dla samorządu terytorialnego/instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych,
zwracając uwagę na potrzebę i konieczność stałego wyrównywania różnic w zdrowiu
ze względu na cechy położenia społecznego jednostki, co oznacza de facto nierówny dostęp do
możliwości prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Jednocześnie, przeprowadzone wśród
wrocławian badania pozwoliły na wyróżnienie trzech kategorii osób, do których ze szczególną
uwagą powinny być kierowane działania promujące aktywność fizyczną. Precyzyjne określenie
grup docelowych, w tym wypadku seniorów, osób o niższym poziomie wykształcenia
oraz mniej zamożnych, pozwala także na opracowanie i zastosowanie bardziej adekwatnych do
ich potrzeb narzędzi i technik wpływu społecznego.
Uzyskane wyniki posłużyły do udoskonalenia działań promujących rekreacyjną
aktywność fizyczną wśród wrocławian, realizowanych przez Fundację Kreatywnie dla
Zdrowia, w szczególności zaś projektu „Raport Kreatywnie dla Zdrowia”.
Seniorzy jako grupa docelowa
Niższa aktywność fizyczna osób starszych potwierdzona została również w badaniach
ogólnopolskich na próbie reprezentatywnej119. Oczywiście jest to związane m.in.
z ograniczeniami fizycznymi w starszym wieku oraz chorobami współtowarzyszącymi.
Aktywność fizyczna w starszym wieku ma ogromne znaczenie, zarówno biologiczne,
jak i psychospołeczne. Powinna być ona podejmowana w ramach posiadanych możliwości
i warunków zdrowotnych. Dlatego też promowanie aktywności fizycznej wśród seniorów
powinno obejmować lżejsze jej formy, takie jak np. spacer czy Nordic Walking.
Dobrym przykładem tego rodzaju działań jest zorganizowany przez Zespół Fundacji
„Dzień Promocji Zdrowia”, w ramach którego odbyły się m.in. warsztaty dla seniorów
z zakresu ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz Nordic Walking120. W dalszej perspektywie,
zaplanowane zostały w ramach III edycji „Raportu Kreatywnie dla Zdrowia” wycieczki po
terenach rekreacyjnych Wrocławia (parki, trasy rowerowe, wykorzystanie istniejącej
infrastruktury do ćwiczeń fizycznych etc.) oraz jednodniowe wycieczki w okolicach
Wrocławia. Trasy tychże wycieczek dostosowane zostaną do możliwości fizycznych osób
starszych (płaski teren, wykorzystanie lokalnych atrakcji turystycznych do częstego
odpoczynku na trasie – pijalnie wód, pikniki z posiłkami etc.). Podczas wyjazdów promowane
będą takie formy aktywności, jak spacery, Nordic Walking, slow jogging, jazda na rowerze na
krótkich trasach.
A. Ostrowska, Nierówności w sferze zdrowia, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, XLII(2), s. 148-155;
D. Duch, B. Uramowska-Żyto, Zróżnicowanie społeczne a zdrowie [w:] Człowiek – środowisko –zdrowie,
red. A. Siciński, J. Kopczyński, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990; M. Synowiec-Piłat, Zróżnicowania
i nierówności społeczne a zdrowie [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny,
red. J. Barański, W. Piątkowski, ATUT, Wrocław 2002, s. 89-96.
119
Główny Urząd Statystyczny, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016.
120
Informacja o Dniu Promocji Zdrowia i warsztatach dla seniorów: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/
IIIKKNSwarsztatysenior.htm
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W wycieczkach uczestniczyć będą zarówno seniorzy, jak i osoby młodsze
(uczestnicy i wolontariusze) ze względu na potrzebę integracji międzypokoleniowej, jako
istotnego mechanizmu wsparcia w działaniach na rzecz zdrowia. Warto zaznaczyć, że wsparcie
społeczne wiąże się zazwyczaj z zadaniami, których podejmują się znajomi, rodzina, a także
wolontariusze, w celu ułatwienia jednostce podjęcia aktywności fizycznej. Wsparcie społeczne
dla aktywności fizycznej może być instrumentalne (np. ułatwienie dojazdu na wycieczkę czy
zajęcia rekreacyjne; bieżąca pomoc podczas wycieczek), informacyjne (informowanie
w ogólnodostępnych miejscach o programie ćwiczeń dla seniorów/wycieczkach, edukacja
prozdrowotna), emocjonalne (eksponowanie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na
samopoczucie) oraz - w konsekwencji - motywujące (dostarczające zachęty lub wzmacniające
do uczenia się nowych aktywności lub umiejętności na rzecz zdrowia). Wszystkie wymienione
rodzaje wsparcia seniorów w promocji ich aktywności fizycznej zostaną wykorzystane
w przyszłych projektach Fundacji.
Osoby z wykształceniem niższym jako grupa docelowa
Kluczowym działaniem w tej grupie odbiorców jest podniesienie świadomości zdrowotnej,
w tym poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej, tj. ukazanie jej pozytywnego
oddziaływania na organizm oraz potrzebę jej uprawiania. W tym celu, w ramach projektu
„Raport Kreatywnie dla Zdrowia”, przygotowane zostały broszury informacyjne oraz
promocyjne spoty multimedialne. Zagadnieniu podstaw teoretycznych rekreacyjnej aktywności
fizycznej poświęcona była I edycja „Raportu”. Opracowano i udostępniono broszurę
informacyjno-edukacyjną „Raport Kreatywnie dla Zdrowia 2016”, która ma na celu
przedstawienie roli i znaczenia aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia oraz profilaktyki
pierwotnej chorób przewlekłych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najpopularniejsze formy
ruchu, takie jak bieganie, pływanie oraz jazda na rowerze 121. Ponadto, przygotowano
i udostępniono na kanale YouTube spot, promujący rekreacyjną aktywność fizyczną poprzez
ukazanie pozytywnego wpływu ćwiczeń na organizm122. Wykorzystano również kanały social
media – platformę Facebook123 oraz Instagram124, na których publikowano posty w postaci
graficznej z informacjami mającymi wzbudzić ciekawość lub refleksję, związaną z codzienną
aktywnością fizyczną. Broszury informacyjne poruszające, oprócz tematów związanych
bezpośrednio z aktywnością fizyczną, również tematy związane z innymi elementami
prozdrowotnego stylu życia, są opracowywane i publikowane corocznie. Broszury oraz spoty
wykorzystywane będą również w kolejnych etapach projektu. Ponadto, opracowane zostaną
nowe broszury: „Raport Kreatywnie dla Zdrowia – Lato” (poświęcona aktywnościom na
świeżym powietrzu) oraz „Raport Kreatywnie dla Zdrowia – Kids” (dotycząca edukacji
zdrowotnej dzieci i młodzieży). Działalność edukacyjna prowadzona będzie również podczas
realizowanych rekreacyjnych wycieczek jednodniowych (udostepnienie materiałów
edukacyjnych, rozmowy, gry edukacyjne). Oprócz działalności edukacyjnej i zastosowania
reguły zaciekawienia, przyszłe działania promujące aktywność fizyczną wśród osób z niższym
Broszura „Raport Kreatywnie dla Zdrowia 2016” dostępna jest pod adresem: http://www.kreatywnie
dlazdrowia.pl/kdz/raportkdz.pdf.
122
Spot multimedialny z edycji 2016 dostępny jest na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCEQquhkzB8SAM4GatpPpQLg
123
Profil na platformie Facebook: https://www.facebook.com/kreatywniedlazdrowia
124
Profil na platformie Instagram: https://www.instagram.com/kreatywniedlazdrowia
121
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poziomem wykształcenia, oparte zostaną również na technice autorytetu 125.
Wprowadzenia autorytetów do kampanii prozdrowotnych ma na celu przyciągnięcie uwagi
odbiorców, ale przede wszystkim uwiarygodnienie przekazu, a w konsekwencji zwiększenie
jego perswazyjności126. W celu obniżenia prawdopodobieństwa odrzucenia przekazu jako
bohaterowie kampanii wprowadzone zostaną osoby podobne pod względem statusu
społecznego do grupy docelowej oraz społecznie atrakcyjne127.
Osoby mniej zamożne jako grupa docelowa
Wyniki przeprowadzonych badań128 pokazały, że osoby o mniejszych dochodach, ale także
oceniające swoją sytuację materialną jako średnią, uczestniczą statystycznie rzadziej
w rekreacyjnych wycieczkach jedno- i kilkudniowych. Trudna sytuacja ekonomiczna może
z jednej strony faktycznie blokować podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej
(np. brak środków na zakup biletu na wycieczkę czy zakupu odzieży sportowej). Z drugiej
jednak strony, niepodejmowanie aktywności fizycznej wynikać może z błędnych przekonań
lub niewiedzy na temat tych form aktywności, które nie wymagają w ogóle nakładów
finansowych lub jedynie w niewielkim zakresie, np. spacery, wycieczki na terenach
rekreacyjnych Wrocławia, korzystanie z „siłowni na świeżym powietrzu”, gry ruchowe
w parkach etc. Propagowanie wszystkich tego rodzaju form aktywności będzie kontynuowane
w kolejnych edycjach Raportu. W celu rozpoznania kosztów oraz walorów zdrowotnych
możliwych rekreacyjnych wycieczek jednodniowych, w II etapie realizacji „Raportu”
przeprowadzono pilotażowe wycieczki po Dolnym Śląsku zarówno w formie pieszej,
jak rowerowej. Miejsce oraz trasa wycieczki zostały przewidziane w takiej formie, aby były
łatwo dostępne pod względem: a) komunikacyjnym (dojazd środkami komunikacji zbiorowej
autobusowej lub kolejowej), b) długości i intensywności trasy (wycieczki jednodniowe,
niewymagające wysokiego poziomu sprawności fizycznej) oraz c) ekonomicznym (koszt
przejazdu, ewentualne bilety wstępu). Opracowano i udostępniono broszurę informacyjnoedukacyjną „Raport Kreatywnie dla Zdrowia 2017”, która zawiera opisy pilotażowych tras 129.
Na opis trasy składa się: mapka, parametry trasy (profil wysokościowy, czas przejścia),
opis dojazdu środkami transportu publicznego wraz z szacowanym kosztem przejazdu,
charakterystyka trasy oraz jej autorska recenzja. Zrealizowano również spot promujący opisane
trasy130, który został udostępniony na kanale YouTube Fundacji.
W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań na rzecz promowania
aktywności fizycznej dostarczane są zatem osobom o niższym statusie materialnym konkretne
R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 1998; Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu
i wdrażaniu projektów prozdrowotnych [w:] Promocja zdrowia w działaniu: od teorii do praktyki,
red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 51-88.
126
D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, Agencja
Wasilewski, Kraków 2008.
127
Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Wykorzystanie narzędzi wpływu….
128
Patrz rozdział w niniejszej monografii: M. Jędrzejek, M. Synowiec-Piłat, B. Zmyślona, A. Pałęga: „Rekreacyjna
aktywność fizyczna wrocławian i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania”.
129
Broszura „Raport Kreatywnie dla Zdrowia 2017” dostępna jest pod adresem: http://www.kreatywnie
dlazdrowia.pl/kdz/raport2017.pdf.
130
Spot multimedialny z edycji 2017 dostępny jest na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCEQquhkzB8SAM4GatpPpQLg.
125
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sugestie dotyczące sposobów rozwiązania problemów ekonomicznych. Ponadto, strategia
działania w stosunku do tej kategorii odbiorców, oparta zostanie na wzmocnieniach
pozytywnych, poprzez zawarcie w materiałach edukacyjnych oraz prowadzonych akcjach
skojarzeń aktywności fizycznej z pozytywnymi emocjami (takimi jak radość, życzliwość,
relaks, dobre samopoczucie, przyjemność) oraz obrazami (wspólne, miłe spędzanie czasu
wolnego na świeżym powietrzu, krajobrazy, ciepłe kolory). Wykorzystana zostanie również
technika lubienia i sympatii, poprzez zapewnienie miłej, przyjacielskiej atmosfery podczas
wspólnego spędzania czasu wolnego na wycieczkach.
Ponadto, w przypadku wszystkich grup docelowych zastosowana zostanie technika
zaangażowania i konsekwencji, która uważana jest za szczególnie przydatną w działaniach na
rzecz aktywizacji oraz zwiększania poziomu odpowiedzialności jednostek za swoje zdrowie.
Podjęcie decyzji o zaangażowaniu, w tym wypadku w aktywność fizyczną, ma tendencję do
samopodtrzymywania. Najbardziej skuteczne zaangażowanie ma charakter aktywny, publiczny
(w tym wypadku – wspólne wycieczki etc.), wymaga wysiłku i postrzegane jest przez jednostkę
jako wewnętrznie motywowane (niewymuszone). Podejmowane w III edycji projektu działania
oparte będą zatem na kształtowaniu w odbiorcach aktywnej postawy wobec własnego zdrowia.
Zastosowane w projekcie narzędzia wpływu społecznego131, zostaną ukierunkowane przede
wszystkim na pozytywne wzmocnienia, a także na kształtowanie mody na zdrowy styl życia,
zaś unikanie wzmocnień negatywnych, które implikują niechęć, wycofanie, a nawet bunt.
Ponadto, rozwiązaniem o sprawdzonej skuteczności w aktywizowaniu do zachowań
prozdrowotnych jest budowanie grup wsparcia rówieśniczego oraz międzypokoleniowego.
Podsumowanie
W celu zwiększenia skuteczności działań zaplanowanych do realizacji w dalszych etapach
projektu „Raport Kreatywnie dla Zdrowia”, w 2018 r. zostało przeprowadzone badanie
socjologiczne na próbie kwotowej 898 dorosłych Wrocławian132. Badania ukazały potrzebę
intensyfikacji działań aktywizujących na rzecz osób starszych, niżej wykształconych oraz mniej
zamożnych. Uzyskane wyniki badania posłużyły do udoskonalenia stosowanych w projekcie
narzędzi wpływu społecznego, adekwatnie do możliwości i potrzeb odbiorów, a także większej
intensyfikacji działań w tych obszarach aktywności fizycznej, które są szczególnie korzystne
dla zdrowia i atrakcyjne, a nie są absorbujące czasowo i finansowo, takich jak jednodniowe
wycieczki, czy wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania.
Wyznaczone zadania do realizacji w najbliższej przyszłości to: opracowanie programu
edukacyjnego oraz opracowanie form i intensywności aktywności fizycznej dla wybranych
grup odbiorców, nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, organizacjami
pozarządowymi oraz przedstawicielami sektora prywatnego.
Dużym atutem projektu, pozwalającym na wieloaspektowe podejście do problemu
promocji zdrowia oraz skuteczności podejmowanych działań, jest jego realizacja przez
interdyscyplinarny Zespół specjalistów Fundacji (socjologa, psychologa i lekarza).
Realizowany na rzecz społeczności wrocławian projekt spełnia ponadto priorytet współpracy

Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Wykorzystanie narzędzi wpływu….
Strona projektu naukowego „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę”, finansowanego ze środków gminy
Wrocław: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/analizasocjologicznawroclawian.htm.
131
132
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międzysektorowej (współpraca z Urzędem Miasta Wrocławia w realizacji badania naukowego)
oraz oparty został na idei upodmiotowienia i aktywizacji na rzecz zdrowia.
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PROMOTION OF RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITY AS A CHALLENGE FOR HEALTH
PROMOTION TARGETED AT THE LOCAL COMMUNITY: A STUDY OF WROCŁAW RESIDENTS
Summary: Physical activity, as a behavioral risk factor for chronic diseases, has a modifiable character, which is
a major challenge for health promotion activities. One of the settings for health, under which activities motivating
individuals to undertake recreational physical activity are carried out, is the local community. As an example
of activities based on the paradigms of empowerment, activation, and settings for health a project promoting
recreational physical activity among the residents of Wrocław – „Raport Kreatywnie dla Zdrowia", implemented
since 2016 by the Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, was discussed. The paper presents the perspective of project
development in relation to the forms of action and applied tools of social influence, based on the results of scientific
research carried out in 2018 on Wrocław residents.
Keywords: Physical activity, health promotion, settings for health, pro-health project, local community, activation
for health.
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Julia Kaczmarek133
ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA JAKO NARUSZENIE PRAWA
DO OCHRONY ZDROWIA
Streszczenie: Polskie powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych spośród państw członkowskich Unii
Europejskiej. Celem pracy jest wykazanie, że zanieczyszczanie powietrza uniemożliwia zachowanie
odpowiedniego poziomu zdrowia, a tym samym narusza możliwość realizacji prawa do ochrony zdrowia.
Praca zawiera przekrój instrumentów ochrony powietrza zawartych w polskim ustawodawstwie, dane dotyczące
stężeń i wpływu na zdrowie składników zanieczyszczających powietrze.
Słowa kluczowe: Zanieczyszczenia powietrza, zdrowie, prawo ochrony środowiska, ochrona zdrowia, prawo
do ochrony zdrowia

Wstęp
Problematyka zanieczyszczeń powietrza w ostatnich latach jest często poruszana zarówno
w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Smog staje się nieodłącznym elementem zimowojesiennego krajobrazu, a wraz z nim pojawia się wiele wątpliwości co do bezpieczeństwa
i legalności takiego poziomu stężeń pyłów i innych substancji. Celem pracy jest wykazanie,
że obecny stan powietrza w Polsce jest naruszeniem nie tylko zdrowia w rozumieniu
biologicznym, ale także dóbr osobistych i praw gwarantowanych w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej134. Jako przedmiot analizy posłuży stan powietrza w województwie
śląskim na przełomie ostatnich lat.
Pojęcie zdrowia człowieka
Próby zdefiniowania pojęcia „zdrowie” są podejmowane już od najdawniejszych lat, do tej pory
jednak nie powstała definicja legalna tego pojęcia w odniesieniu do jednostki.
Definicja Plutarcha uznaje zdrowie za zdolność funkcyjną organizmu do normalnego
funkcjonowania wszystkich organów człowieka135.
Główne wątpliwości powstałe
na przestrzeni lat dotyczą zarówno zakresu podmiotowego jak i przedmiotowego tego pojęcia.
Najczęściej pojawiają się definicje ujmujące zdrowie jako stan bez choroby, jako stan
wykluczający złe samopoczucie, jednak definicja z preambuły Konstytucji Światowej
Organizacji Zdrowia z 1946136 ujmuje to pojęcie znacznie szerzej i w sposób dosyć
wyczerpujący. Wg tejże Konstytucji zdrowie jest „stanem zupełnej pomyślności fizycznej,
umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności”.
Istnieje jednak definicja legalna pojęcia zdrowia w odniesieniu do zbiorowości. Zdrowie
publiczne zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym 137.
W art. 2 tejże znajduje się wyliczenie zadań obejmujących pojęcie zdrowia publicznego.
Są to m.in. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, monitorowanie i ocena stanu zdrowia
społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa.
Studentka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
135
Zalecenia w trosce o zdrowie, Plutarch, Poznań 2008.
136
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane
na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej,
podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477.
137
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916.
133
134
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Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
Prawo do ochrony zdrowia zostało zagwarantowane w art.68 Konstytucji RP.
Jest to konstytucyjne prawo podmiotowe o charakterze socjalnym. O charakterze tego prawa
świadczy jego umiejscowienie w rozdziale II Konstytucji RP obok praw ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych takich jak prawo do własności, wolności wyboru, do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy138. Prawo do ochrony zdrowia przysługuje każdemu,
jest prawem o charakterze powszechnym. Wynika z tego, że niezależnie od wieku, płci czy
pochodzenia każdy człowiek, w tym osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego,
mają prawo do ochrony zdrowia. Jak stanowi TK, prawa konstytucyjne wyznaczają cele władz
publicznych, wyrażają zasadę polityki państwa stosowaną przy realizowaniu prawa do ochrony
zdrowia w granicach określonych ustawami, która ze swej istoty nie może być źródłem
bezpośrednich roszczeń139. Wynika z tego, że prawo do ochrony zdrowia nie jest równoznaczne
z prawem do określonych świadczeń.
Szczególnie znaczącymi w świetle tego opracowania są ustępy 4 i 5 art. 68 Konstytucji
RP. Ustanawiają one obowiązki władzy publicznej w zakresie m.in. zapobiegania negatywnym
skutkom degradacji środowiska, popierania rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży140.
Wartościowym artykułem w kontekście problematyki zanieczyszczeń powietrza jest
art. 74 Konstytucji RP. Kierowany jest do władz publicznych i ustanawia po ich stronie
obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu
i przyszłym pokoleniom, a także obowiązek ochrony środowiska.
Zdrowie i jego ochrona w Kodeksie Cywilnym141
Zdrowie jest dobrem osobistym wymienionym w otwartym katalogu w art. 23 KC.
Cywilnoprawną ochronę dóbr osobistych należy oprzeć na konstrukcji prawa podmiotowego.
Prawa podmiotowe niemajątkowe są skuteczne erga omnes i są ściśle związane
z ich przedmiotem, a w związku z tym niezbywalne.
Do dochodzenia praw z art. 23 stosuje się art. 24 w związku z art. 448 KC.
Możliwymi roszczeniami są: żądanie zaniechanie bezprawnych działań, usunięcia skutków;
można żądać także zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany
cel społeczny142.
Pogorszenie stanu zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem powietrza jest podstawą do
wyżej wymienionych roszczeń. Choć prawo do życia w czystym środowisku nie jest prawem
istniejącym samodzielnie, wymienionym w katalogu z art. 23, pozostaje pod ochroną
w przypadku istnienia wpływu na istniejące dobro osobiste. Przesłankami wystąpienia
odpowiedzialności odszkodowawczej jest istnienie szkody i związku przyczynowo skutkowego
między działaniem a szkodą, w związku z czym należy wykazać, że pogorszenie stanu zdrowia
jest wynikiem naruszenia regulacji dotyczących ochrony środowiska, a w przypadku
znaczącym dla tej publikacji- ochrony powietrza143.
138

Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, C.H. Beck, 2016.
Wyrok Sądu Najwyższego I CSK 229/06.
140
Zob. art. 68 Konstytucji RP.
141
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, dalej Kodeks cywilny/KC.
142
Zob. art. 24 KC.
143
Kodeks cywilny Tom I Komentarz Art. 1-449, C.H. Beck, 2018.
139
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Ochrona powietrza
Przez pojęcie środowisko rozumie się „ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi,
kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności
biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”144. Jak wynika
z powyższej definicji, powietrze jest elementem środowiska. Ustawa Prawo ochrony
środowiska zawiera również definicję pojęcia powietrze, stanowiąc w art. 3 pkt. 26, że rozumie
się przez to „powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz
budynków i miejsc pracy”.
Instrumenty mające na celu ochronę powietrza można odnaleźć zarówno w regulacjach
krajowych jak i międzynarodowych. Ratio legis wszystkich przepisów jest zbliżone, mają one
na celu ochronę środowiska i jakości powietrza jako res omnium commune, ale także
minimalizację negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludności. W dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/we z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy145 możemy zauważyć, że sygnalizuje się jako
szczególną wartość „ochronę zdrowia ludzkiego” i z tego powodu wskazuje, że „powinno się
zapobiegać lub ograniczać emisję szkodliwych zanieczyszczeń powietrza oraz ustanowić
właściwe cele dotyczące jakości powietrza, z uwzględnieniem odpowiednich norm,
wytycznych i programów Światowej Organizacji Zdrowia”146.
Na potrzeby tego rozdziału celowym jest skupić się na ustawodawstwie Rzeczpospolitej
Polskiej. Polski ustawodawca proponuje jednak nierozbudowany i niewystarczająco efektywny
w praktyce katalog instrumentów ochrony powietrza.
Jak stanowi art. 85 p.o.ś ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego
jakości, w szczególności przez:
− utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
− zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane;
− zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.
Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska.147 Za przeprowadzenie tych działań odpowiedzialne są organy
Inspekcji Ochrony Środowiska.
Kluczowymi dla ochrony powietrza aktami prawnymi są wyżej wspomniana ustawa
p.o.ś, dyrektywa, a także rozporządzenia Ministra Środowiska, takie jak rozporządzenie z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu148.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, dalej p.o.ś.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050 (dostęp 31.03.2018).
146
Ibidem.
147
Zob. art. 88 p.o.ś.
148
Dz.U. 2012 poz. 1031.
144
145
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Instrumenty ochrony powietrza w ustawach środowiskowych
Jednym z instrumentów wymienionych w p.o.ś, uregulowanym w art. 84, są programy
ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Tworzone są w drodze aktu prawa
miejscowego i publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Przykładem takiego
programu jest program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, będącym przepisem
szczególnym wobec wyżej wspomnianego art. 84. Cel wprowadzania programów został
określony w uzasadnieniu do projektu ustawy p.o.ś - „w przypadku występowania na obszarze
województwa stref z przekroczeniami poziomów długoterminowych osiągnięcie tych
poziomów jest celem wojewódzkich programów ochrony środowiska”149.
Programy ochrony powietrza składają się z części opisowej, części wyszczególniającej
obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programów ochrony powietrza oraz
z uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień150.
Drugi instrument został uregulowany w art. 92 p.o.ś. Plan działań krótkoterminowych
uchwalany jest w sytuacjach alarmowych, w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu
substancji w powietrzu. Podstawową przesłanką obligującą do opracowania planu jest
wystąpienie realnego ryzyka przekroczenia standardów jakości powietrza określonych
przepisami prawa151. Projekt opracowuje zarząd, uchwala go sejmik województwa. Projekt
planu działań krótkoterminowych podlega opiniowaniu. Jako przykład można podać obecnie
funkcjonującą uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z 18 grudnia 2017152 zawierającą
m.in. właśnie plan działań krótkoterminowych.
Szczegółowe wymagania dotyczące planu działań krótkoterminowych jak i programu
ochrony powietrza zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych153.
Instrumentem reglamentacyjnym jest pozwolenie emisyjne na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza. Uzyskanie tego pozwolenia jest konieczne, jeśli spełnią się
kumulatywnie dwie przesłanki: wprowadzanie musi następować w wyniku eksploatacji
instalacji oraz uzyskanie pozwolenia musi być wymagane przepisami prawa materialnego.
Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, kiedy istnieje ryzyko, że prowadzenie
instalacji może spowodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości. Regulacja ustawowa wymaga dookreślenia,
dlatego też rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 154 zawiera szczegółowe
regulacje dotyczące rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie.
Pozwoleń udziela organ ochrony środowiska w drodze decyzji, a decyzje ostateczne są
niezwłocznie przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi środowiska. Pozwolenie jest
Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 175.
150
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza
oraz planów działań krótkoterminowych Dz.U. 2012 poz. 1028.
151
Prawo ochrony środowiska Komentarz Krzysztof Gruszewski Wolters Kluwer 2016.
152
Uchwała nr V/47/5/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
W sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
153
Zob. Dz.U. 2012 poz. 1028.
154
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Dz.U. 2014 poz. 1169.
149
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wydawane na czas do 10 lat, natomiast pozwolenie zintegrowane na czas nieoznaczony,
jednak na wniosek prowadzącego instalację może być wydane na czas oznaczony155.
Instrumentem reglamentacyjnym jest także uchwała podejmowana w oparciu
o art. 96 ustawy p.o.ś. Z ust. 1 wynika, że sejmik województwa może w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub środowisko, wprowadzić ograniczenia
lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta
może być również określana jako uchwała antysmogowa. Tego rodzaju uchwałę podjął
7 kwietnia 2017 Sejmik Województwa Śląskiego. Uchwała jest kierowana do podmiotów
eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych (np. węgla brunatnego
lub biomasy stałej o wilgotności powyżej określonego pułapu) - takie instalacje to kotły,
kominki i piece, jeśli m.in. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania.
Za nieprzestrzeganie postanowień uchwały grozi grzywna156.
Ustawa p.o.ś przewiduje także instrumenty o charakterze prawnofinansowym.
Te konstrukcje różnią się między sobą charakterem prawnym. Opłaty są pobierane
za działalność zgodną z prawem. Jest to sytuacja, w której spełnione są wszystkie wymagania
płynące z przepisów prawa, a obowiązek uiszczenia opłaty wynika z samego faktu korzystania
z środowiska. Podmiotem obowiązanym do uiszczenia opłaty jest podmiot korzystający
ze środowiska. Co do zasady wysokość opłaty podlega samoobliczaniu i jest ustalana jako
iloczyn stawki opłaty i ilości wyemitowanych gazów lub pyłów. Opłata jest wnoszona na
rachunek urzędu marszałkowskiego157. Opłata podwyższona jest instrumentem o charakterze
sankcyjnym. Wnosi się w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów nie posiadając
wymaganego pozwolenia emisyjnego. Wynosi 500 % opłaty podstawowej za wprowadzanie do
powietrza gazów lub pyłów158.
Trzecim i ostatnim środkiem są administracyjne kary pieniężne, nakładane w sytuacji
naruszenia lub przekroczenia warunków decyzji emisyjnej. Karę wymierza wojewódzki
inspektor ochrony środowiska159.
Źródła emisji
W celu poprawnego badania jakości powietrza należy określić i zinwentaryzować źródła emisji.
Wyróżnić można wiele kategorii źródeł, podział opierając na charakterze obszaru jaki obejmuje
dane źródło.
Wyróżnia się źródła punktowe - obiekty przemysłowe, instalacje spalania paliw.
Są to obiekty, których normalna działalność powoduje wprowadzanie zanieczyszczeń do
powietrza. Źródła powierzchniowe to głównie kotłownie domowe i niewielkie lokalne zakłady.
Źródłem emisji jest również poruszanie się samochodów po drogach, stąd zwane
komunikacyjnym (liniowym). Charakter i wielkość emisji są zależne od zmian w natężeniu
ruchu pojazdów, ich rodzaju i stanu, używanego paliwa. W tym przypadku emitowany jest
szeroki wachlarz zanieczyszczeń: pyły, związki azotu, węgla i metale ciężkie. W przypadku
Zob. p.o.ś art. 188.
Uchwała nr V/36/1/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. W sprawie Wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
157
Zob.p.o.ś Tytuł V Środki finansowo-prawne.
158
Ibidem.
159
Ibidem.
155
156
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zastosowania paliwa ołowiowego pojawić się mogą zanieczyszczenia w postaci związków
ołowiu. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku standardowej eksploatacji pojazdu obejmują nie
tylko produkty spalania paliwa, ale także cząstki nawierzchni czy zużytego ogumienia.
Pojawiają się w związku z tym duże cząsteczki wznoszone ruchem poruszających się pojazdów.
W dalszej kolejności należy wymienić niezorganizowane źródła emisji (np. żwirownie,
składowiska węgla), powodujące wzrost stężenia pyłów, a także rolnicze źródła, które oprócz
pyłów emitują także amoniak160.
Substancje zanieczyszczające powietrze
Głównymi i jednocześnie najgroźniejszymi zanieczyszczeniami powietrza są pyły zawieszone.
Są to drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu, które mogą pochodzić zarówno
ze źródeł naturalnych jak i być antropogenicznych. Źródłami naturalnymi pyłów są m.in. erozja
gleb, wybuchy wulkanów, aerozol morski, z kolei do źródeł będących działalnością człowieka
można zaliczyć spalanie paliw w domostwach, w silnikach samochodowych, energetyczne
spalanie paliw. Ze względu na średnicę cząstek wyróżnia się dwa rodzaje pyłu: PM10 oraz PM2,5
(PM- ang. particulate matter). PM10 to pył o średnicy cząstek mniejszej od 10 µm i składa się
przede wszystkim z cząstek mineralnych. Cząstki przenikają w głąb układu oddechowego, ale
ze względu na duże rozmiary cząstki nie docierają głębiej niż do oskrzeli. PM2,5 z kolei składa
się z bardzo drobnych cząstek o średnicy poniżej 2,5µm. Jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia,
ponieważ niewielkie rozmiary pozwalają mu przenikać do pęcherzyków płucnych i stamtąd do
krwioobiegu161.
Związkiem chemicznym obecnym w pyle zawieszonym jest benzopiren, węglowodór
aromatyczny, który jest produktem niepełnego spalania paliw w niskich temperaturach
w kotłach grzewczych i instalacjach, które nie są do tego przeznaczone. Benzo(a)piren jest
przenoszony w powietrzu przez pył zawieszony i jego szkodliwe oddziaływanie jest związane
z specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi samego pyłu.162
Do powietrza emitowane są także związki azotu i siarki - głównie tlenek, ale także
dwutlenek azotu. Mogą one być produktem działalności ludzkiej takiej jak indywidualne
ogrzewanie mieszkań, transport drogowy163.
Ostatnim z wymienianych zanieczyszczeń jest alotropowa odmiana tlenu, O3, pojawiająca
się w troposferze. Ozon występuje w środowisku naturalnym jako rezultat wyładowań
atmosferycznych lub wydzielania lotnych związków eterycznych przed drzewa.
Źródła antropomorficzne to m.in. przemysł i transport drogowy. Warunkiem klasyfikacji ozonu
jako zanieczyszczenia jest fakt jego umiejscowienia w atmosferze- jeśli znajduje się
w stratosferze jest związkiem pochodzenia naturalnego, potrzebnym i wartościowym,
z kolei ozon troposferyczny jest zanieczyszczeniem, mającym negatywny wpływ na zdrowie164.

Zob. Uchwała nr V/47/5/2017; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza (dostęp 31.03.2019).
Zob. Uchwała nr V/47/5/2017; https://powietrze.uni.wroc.pl/base/t/pyl-zawieszony (dostęp 31.03.2019).
162
Ibidem.
163
Zob. Uchwała nr V/47/5/2017.
164
http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/344-ozon-dobry-i-zly (dostęp 31.03.2019).
160
161
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Udział źródeł w emisji
W raporcie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat stanu środowiska
w województwie śląskim w 2017 r. przedstawiono dane wskazujące udział poszczególnych
źródeł w emisji substancji do powietrza.
Tabela 1. Udział źródeł w emisji (opracowanie na podstawie danych WIOŚ)

PM10
PM2,5
Benzopiren
NO2
SO2

Emisja
punktowa
16,6%
13,1%
8.5%
85,3%
65,7%

Emisja
powierzchniowa
56,4%
75,5%
91,3%
34,1%

Emisja
liniowa
14,3%
8,3%
0,2%
14,5%
0,2%

Emisja
niezorganizowana
8,6%
2,5%
-

Rolnictwo
4,0%
0,6%
0,2%
-

Stan powietrza w województwie śląskim165
Powietrze województwa śląskiego jest obfite w zanieczyszczenia, których głównym źródłem
jest przemysł węglowy. Poniżej zostaną przedstawione wartości stężeń najczęściej
występujących i najgroźniejszych substancji obecnych w powietrzu.
Wartość dopuszczalna PM10 w powietrzu wynosi 40 µg/m3. Dopuszczalna częstość
przekroczeń wynosi 35 dni w roku. Na podstawie danych ukazanych w poniższej tabeli można
zaobserwować nie tylko rażące przekroczenie stężeń, ale i przewlekłe utrzymywanie się
wysokich poziomów w powietrzu.
Tabela 2. Wartości stężeń PM10 (opracowanie na podstawie danych WIOŚ)

Aglomeracja
górnośląska
Aglomeracja jastrzębsko
-rybnicka
Bielsko Biała
Częstochowa
Strefa śląska

Wartości średnie stężeń PM10 w
2017 (µg/m3; uśredniona)
46 µg/m3 (od 40 do 52 µg/m3)

Liczba przekroczeń poziomu stężeń 24
godzinnych PM10 (uśredniona)
85 dni (od 67 do 102 dni)

46 µg/m3 (od 41 do 51 µg/m3)

84 dni (od 72 do 96 dni)

38 µg/m3
38 µg/m (od 34 do 42 µg/m3)
41 µg/m3 (od 25 do 56 µg/m3)

60 dni
61 dni (od 40 do 82 dni)
66 dni (od 23 do 106 dni)

3

Dopuszczalna wartość stężenia PM2,5 wynosi 25 µg/m3 i została przekroczona
w większości stanowisk pomiarowych.
Tabela 3. Poziom stężeń PM2,5 (opracowanie na podstawie danych WIOŚ)
Wartości stężeń PM2,5 (uśredniona; w µg/m3)
35 µg/m3 (od 31 do 39 µg/m3)
29 µg/m3
32 µg/m3
28 µg/m3
25 µg/m3 (od 20 do 30 µg/m3)

Aglomeracja górnośląska
Aglomeracja rybnicko-jastrzębska
Bielsko-Biała
Częstochowa
Strefa śląska

Opracowano na podstawie: Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, 2018.
165
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Stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość docelową 1 ng/m3 w 11 stanowiskach.
Tabela 4. Poziom stężeń benzo(a)pirenu (opracowanie na podstawie danych WIOŚ)
Wartości stężeń benzo(a)pirenu (uśredniona; ng/m3)
7,5 ng/m3 (od 7 do 8 ng/m3)
16 ng/m3
7 ng/m3
5 ng/m3
10 ng/m3 (od 6 do 14 ng/m3)

Aglomeracja górnośląska
Aglomeracja rybnicko-jastrzębska
Bielsko-Biała
Częstochowa
Strefa śląska

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia
Grupami ludności najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są dzieci, osoby starsze, kobiety
ciężarne i osoby obciążone chorobami dróg oddechowych.166 Z danych WHO wynika, że około
3 mln przedwczesnych zgonów jest spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. Statystyczny
Polak w związku z zanieczyszczeniami powietrza żyje średnio o 10 miesięcy krócej 167.
Zanieczyszczenia powodują problemy w układzie nerwowym, objawiające się
problemami z pamięcią i koncentracją, wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu, pojawienie się
stanów depresyjnych i niepokoju168. Układ oddechowy jest również szczególnie narażony, jako
że smog powoduje podrażnienia śluzówek, katar, kasze i zapalenie zatok, a także poważniejsze
konsekwencje w postaci astmy, obturacyjnej choroby płuc169.
Wysokie stężenia powodują wzrost ryzyka zawału serca, niewydolności i zaburzeń rytmu
serca i nadciśnienie tętnicze170.
Niepożądane stężenia substancji obecnych w powietrzu powodują również zaburzenia
reprodukcji, od bezpłodności po obumarcie płodu i przedwczesny poród171.
Wnioski
Na podstawie powyżej przedstawionych informacji można stwierdzić, że obecny stan powietrza
uniemożliwia poprawne funkcjonowanie organizmu człowieka. Władze publiczne proponują
różnego rodzaju figury normatywne mające na celu obniżenie poziomu zanieczyszczeń, jednak
spadek nie następuje lub następuje w niewystarczającym stopniu. Wartym zaznaczenia faktem
jest też dwukrotny wzrost poziomów stężeń w sezonie zimowym w stosunku do poziomu
obserwowanego w sezonie letnim. Uwidacznia to fakt, że problem powierzchniowej emisji
zanieczyszczeń ma swoje ugruntowanie w aspektach socjoekonomicznych - ludność o niskim
poziomie dochodów stosuje paliwa słabej jakości, a często nawet substancje nienadające się do
spalania w domowych piecach. Uchwały antysmogowe, choćby o najsilniejszym zakresie
prewencji, nie rozwiążą tego problemu w sposób ostateczny. Jedynie dostęp do odpowiedniej
edukacji, a także stosowanie na szerszą skalę alternatywnych źródeł energii, są w stanie
zaradzić problemowi.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy.
Materiały pokonferencyjne wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, 2017.
168
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, s. 67.
169
Ibidem, s.37.
170
Ibidem, s. 59.
171
Ibidem, s. 83.
166
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Prawo do ochrony zdrowia ma nie tylko funkcję naprawczą, ale także aspekt
prewencyjny172, polegający na profilaktyce i zapobieganiu chorobom. Obserwowany poziom
zanieczyszczeń uniemożliwia rekreację i bezpieczne uprawianie sportu na świeżym powietrzu,
co godzi w zasadę płynącą z art. 68 ust. 5 Konstytucji173. Naruszone są także dobra osobiste
art. 23 KC174.
Brak radykalnych zmian w tej dziedzinie prawa i przemysłu z czasem będzie rodził coraz
poważniejsze konsekwencje zdrowotne dla każdego z nas.
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AIR POLLUTION AS A VIOLATION OF THE RIGHT TO HEALTHCARE
Summary: Polish air is one of the most polluted in European Union. The purpose of this article
is to show that because air pollution prevents people from obtaining good health it is violation of the right to
healthcare. Article focuses on air protection in Polish jurisdiction, shows data about concentration of air pollutants
and their impact of humans’ health.
Keywords: Air pollution, health, environmental protection law, healthcare, right to healthcare.

72

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Monika Knefel175
„SAUNA ŚWIĘTOKRZYSKA” - INNOWACJA W TURYSTYCE
ZDROWOTNEJ - WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu procesu realizacji prac badawczo-rozwojowych
oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie jako efekt współpracy pracownika uczelni wyższej
oraz przedsiębiorcy. Współpraca przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego została przedstawiona
jako realizacja założeń regionalnego systemu innowacji oraz polityki innowacji poprzez idee regionalnych
inteligentnych specjalizacji. Stawiając hipotezę o paradoksalnym charakterze, że bariery procesu twórczego
wyznaczając kierunek poszukiwania nowych rozwiązań, kształtują rozwój realizowanej innowacji.
Którą zweryfikowano na przykładzie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych dedykowanych branży
turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego.
Ponadto przedstawiono praktyczne aspekty tworzenia innowacji a także prawnej ochrony własności intelektualnej
oraz wdrożenia patentów w obiekcie hotelowym typu Wellness&SPA. W artykule przedstawiono praktyczny
przykład współpracy, dotyczący opracowania i wdrożenia innowacji wpisującej się w trendy zdrowego stylu życia.
Słowa kluczowe: Regionalny system innowacji, inteligentna specjalizacja, turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
styl życia, województwo świętokrzyskie, komercjalizacja wyników badani prac badawczo-rozwojowych,
bariery rozwoju innowacji, Sauna Świętokrzyska.

Wprowadzenie
Region świętokrzyski charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną, zwłaszcza
w zakresie unikalnych zasobów przyrody i naturalnych tworzyw uzdrowiskowych. Blisko 70%
terenu województwa objęte jest prawną ochroną siedlisk fauny i flory. Wskaźnik ten jest ponad
dwukrotnie wyższy niż średnia w kraju wynosząca 32,5% i jest najwyższy w kraju. Region
kojarzony jest z bogatą historią wykopalisk śladów dinozaurów, kopalni surowców
mineralnych w tym krzemienia pasiastego i ród żelaza oraz jego wytopu, a także bogatych złóż
leczniczych wód siarczkowych, w tym także termalnych. Zasoby te stanowią duży potencjał
dla rozwoju turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej w regionie. Branża ta została wskazana w
„Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał
województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”176 jako jedna z głównych inteligentnych
specjalizacji regionu świętokrzyskiego.
Inteligentne specjalizacje a regionalny system innowacji
Regionalny systemy innowacji jest modelem rozwoju regionalnego opartym o wymianę
informacji i współtworzenie wiedzy. Regionalny system innowacji optymalnie funkcjonuje
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i przy udziale społeczeństwa informacyjnego.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego był naturalną konsekwencją postępu
technologicznego i przemian społeczno-gospodarczych. Od społeczeństwa agrarnego
dla którego największą wartością była ziemia, przez industrialne, które ceniło kapitał
do informacyjnego, dla którego najcenniejsza jest wiedza i informacja. O przemianach
społeczno-gospodarczych i powstaniu społeczeństwa informacyjnego m.in. autorka pisała
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Dr, Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej, Prezes Zarządu.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 2014, s. 32.
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w pracy: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
województwa świętokrzyskiego”177.
Budowa regionalnych systemów innowacji jest elementem polityki rozwoju regionalnego
Unii Europejskiej, która poprzez wzrost innowacyjności regionów dąży do wyrównania
poziomu rozwoju wiodących gospodarek światowych. Idea regionalnego systemu innowacji
opiera się na budowie formalnych i nieformalnych relacji służących wymianie informacji
pomiędzy przedstawicielami jednostek administracyjnych, naukowych i biznesowych.
Prezentuje to model potrójnej helisy178 przedstawiony na schemacie nr 1.
Potrójna spirala i ujęcie dynamiki zróżnicowania
Schemat 1. Potrójna spirala i ujęcie dynamiki zróżnicowania

Źródło: Leydesdorff L., 2012, The Triple Helix of University-Industry-Government Relations, University
of Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research, s. 4, http://www.leydesdorff.net/th12/th12.pdf

Należy zauważyć, że to samo zjawisko opisywane jest także w modelu tzw. „złotego
trójkąta” a jego rozwinięcie o wymiar społeczny oraz kolejne grupy interesariuszy stanowi
kolejne ewolucje modelu poczwórnej i pięciokrotnej helisy. Elementem wspólnym i istotą tych
koncepcji jest budowa sieci powiązań pomiędzy płaszczyznami poszczególnych środowisk,
które charakteryzuje różny cel oraz sposób funkcjonowania. Teoretyczne ujęcie koncepcji
multi-helis ewoluuje i w rzeczywistości przyjmuje różne formy, które nawzajem się przenikają
tworząc hybrydowe sieci współpracy, charakterystyczne dla warunków funkcjonowania
danego środowiska i regionu.
Celem regionalnego systemu innowacji jest wspieranie innowacyjności w regionie
poprzez tworzenie elastycznych sieci współpracy, zwłaszcza wśród środowisk związanych
Kraska, E., Bęczkowska, M., Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
województwa świętokrzyskiego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 703,
Ekonomiczne problemy usług nr 88, Gospodarka elektroniczna - Wyzwania rozwojowe, tom II, Szczecin 2012,
s. 495-503, www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf.
178
Leydesdorff, L., Etzkowitz, H., 1998, The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Conference Report,
Science & Public Policy, Vol. 25(3), s. 196-197; Leydesdorff L., 2012, The Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations, University of Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research, s. 4,
http://www.leydesdorff.net/th12/th12.pdf
177
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z innowacjami. Ponadto obejmuje wspieranie wewnętrznych procesów relacji i interakcji,
interaktywnego uczenia się, dzielenia się wiedzą zarówno skodyfikowaną, ale także ukrytą oraz
doświadczeniami, tworząc mechanizm zakorzenienia społecznego (social embeddedness)179.
Mechanizm ten odnosi się do kulturowych i społecznych aspektów relacji pomiędzy
uczestnikami systemu180. Następuje wymiana i tworzenie nowej wiedzy, przy znacznie
niższych kosztach dostępu do informacji, co sprzyja wdrażaniu innowacji w
przedsiębiorstwach181.
Założenia regionalnego systemu innowacji realizowane są poprzez politykę innowacyjną,
która: „obejmuje politykę naukową, techniczną i przemysłową. Tworzy warunki do rozwoju
przedsiębiorstw, stymuluje kierunki ich rozwoju, wpływa na ich strategie”182.
Polityka innowacyjna realizowana jest przez promowanie tzw. dobrych praktyk poprawnie
działających elementów systemu, wspieranie struktur, działań i postaw proinnowacyjnych.
Kompetencje w zakresie polityki innowacji posiadają w coraz większym stopniu władze
regionalne, natomiast w mniejszym zakresie władze krajowe. Przejawem realizacji polityki
innowacji jest tworzenie warunków do kreowania wiedzy i innowacji oraz ich transferu, a także
wspieranie przedsiębiorczości w regionie183, której założenia zawierają regionalne strategie
innowacji.
Obowiązujące w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 Krajowe
/Regionalne Strategie Badań i Innowacji na Rzecz Inteligentnej Specjalizacji (National
/Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations) (RIS3) opierają się na
idei inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) 184, jako narzędzia polityki regionalnej.
W Polsce inteligentne specjalizacje zostały określone zarówno na poziomie krajowym
tzw. krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) jak i regionalnym (RIS). Dodatkowo określono
specjalizacje ponadregionalne dla makroregionów np. Polski Wschodniej.
Koncepcja inteligentnych specjalizacji jest efektem dorobku myśli ekonomicznej
w zakresie teorii rozwoju i geografii ekonomicznej, zawiera elementy m.in. teorii biegunów
wzrostu185 (growth poles) F. Perroux z 1955 roku, teoria cyklu produkcyjnego186 (product-cycle

W literaturze ang. embeddedness tłumaczone jest także jako wyposażenie, umocowanie.
Stryjakiewicz, T., 2001, Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno-ekonomicznych w: Rogacki,
H., (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 38-45.
181
Pietrzyk, I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, s. 49; Nelson, R., 1992, National Innovation Systems: A Retrospective on a Study,
Oxford University Press, New York, s.361-362, http://secure.com.sg/courses/ICI/Grab/Reading_Articles/L10
_A02_Nelson.pdf [dostęp: 25.10.2016].
182
Stawasz, E., Niedzielski, P., 2005, Determinanty działalności innowacyjnej, w: Matusiak,
K., (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, instytucje rządowe i ogólnokrajowe centra transferu technologii,
inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Poznań/Warszawa, s. 32.
183
Koszkowicz, M., 1995, Polityka innowacji w krajach wysoko rozwiniętych, AE we Wrocławiu, Wrocław., s.
27; Milewski, R., 1995, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa s. 137-140.
184
Komisja Europejska, 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3),
s. 15, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf.
185
Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 197.
186
Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne,
nr 1(8)/2002, s. 30-31, http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2002_1_grosse.pdf.
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theory) autorstwa R.Vernona z 1966 roku, dystryktu przemysłowego187 (industrial districts)
A. Marshalla stworzona w 1890 roku. Inteligentne specjalizacje są koncepcją wypracowaną
przez Grupę Ekspercką Wiedza dla wzrostu (Knowledge for growth, K4G) powołaną w 2005
przy Komisji Europejskiej188.
Inteligentne specjalizacje służą budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, poprzez
wzrost innowacyjności w branżach uznanych za kluczowe dla danego regionu. Więcej na temat
regionalnego systemu innowacji oraz inteligentnych specjalizacji m.in. w publikacjach autorki:
„Smart specialization and the development of the region - For example, health tourism and
health-enhancing region Świętokrzyskie”189 oraz „Inteligentne specjalizacje w turystyce
polskich regionów”190.
Istotą inteligentnych specjalizacji jest wzrost konkurencyjności poprzez stymulowanie
innowacyjnego rozwoju wyróżnionych branż, a tym samym regionu. W ramach realizacji
założeń RIS3 szczególnie wspierana jest współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorcami.
Jedną z form wsparcia jest realizacja projektów, w ramach których pracownicy uczelni
mają możliwość pracy u przedsiębiorcy. Co daje obopólne korzyści, gdyż przedsiębiorca
korzystając z wiedzy pracownika uczeni może rozwijać swoje innowacyjne pomysły, natomiast
pracownik uczelni pogłębia swoją wiedzę w zakresie praktycznym.
W kolejnej części artykułu opisano przebieg współpracy przedsiębiorcy
z pracownikiem uczelni oraz jej efekty w zakresie pracy twórczej, patentów i wdrożeń.
Przedstawiony przykład stanowi studium przypadku praktycznych aspektów współpracy
eksperta branżowego z przedsiębiorcą, a także opis wprowadzonej na rynek innowacji
wpisującej się w trendy zdrowego stylu życia.
Współpraca, patenty, wdrożenia
Współpraca pracownika uczelni z przedsiębiorcą opisana w niniejszym artykule była
realizowana w ramach projektu „INWENCJA II - Transfer wiedzy, technologii i innowacji
wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności
przedsiębiorstw” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, działanie: 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw, dziedzina: badania, rozwój, innowacje. Liderem projektu było
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., natomiast partnerem
i realizatorem zadania w ramach której zaistniała współpraca był Kielecki Park
Technologiczny.
Zadanie
obejmowało
finansowanie
wynagrodzenia
wysoko
Pietrzyk I., 2004, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza,
innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Zakład Ekonomiki Regionalne i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź s. 16.
188
Bęczkowska, M., Skrzypek B., 2014, Specjalizacje wellness&SPA a inteligentne specjalizacje na przykładzie
województw lubelskiego i świętokrzyskiego, w: Płonka-Syroka, B., i in. (red), Kultura Uzdrowiskowa w Europie,
tom IV, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, s. 529.
189
Bęczkowska, M., 2014, Smart specialization and the development of the region - For example, health tourism
and health-enhancing region Świętokrzyskie, w: Marak, J., Wyrzykowski, J., Szymczyk, (red.) Thermal tourism,
SPA & wellness as trademark touristic produkt of the region- theory and practice, Wyższa Szkoła Handlowa,
Wrocław, s. 123-130.
190
Bęczkowska, M., 2014, Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów, [w:] Zamelska, M., Turystyka
i Rekreacja w przestrzeni miast i regionów, Studia Periegeica nr 2(12)/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, s. 37-50.
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wykwalifikowanych pracowników (WWP) uczelni oraz dużych przedsiębiorstw w podmiotach
MMŚP.
Autorka jako pracownik Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach części etatu w okresie VII-XI 2014 roku
została oddelegowana do pracy w Odyssey Club Hotel Wellness&SPA *****.
Celem współpracy było między innymi opracowanie nowych rytuałów Wellness&SPA
nawiązujących do lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Na innowacje
opracowaną i wdrożoną w obiekcie został zgłoszony i przyznany patent przez UPRP.
Jako zabieg Wellness&SPA została opracowana koncepcja „Sauny Świętokrzyskiej”,
która powstała w wyniku złożonego procesu analitycznego. Pierwszym etapem poszukiwania
innowacyjnego rozwiązania było określenie funkcji nowej sauny, która została określona jako
sauna relaksacyjna i niwelująca stres. Następnie określono elementy, które mogą oddziaływać
relaksacyjne i obniżają poziom stresu a jednocześnie mają związek z zasobami lokalnymi.
Równolegle dokonano analizy oferty konkurencyjnych obiektów, aby uniknąć dublowania
i wyróżnić globalnie ofertę.
Elementem sauny, który optymalnie spełniał przyjęte kryteria był ogień, którego widok
poprzez atawistyczne reakcje organizmu działa relaksująco i budzi poczucie bezpieczeństwa,
co niweluje poczucie stresu. Ogień jest także ściśle powiązany z kulturą regionu, m.in. poprzez
tradycyjne dymarki – piece do wytopu ród żelaza. Ponadto w żadnym konkurencyjnym
obiekcie nie zidentyfikowano sauny z ogniem lub kominkiem.
Pojawiła się jednak bariera technologiczna związana z brakiem przewodu kominowego,
a także wysokim ryzykiem pojawiania się czadu w niewielkim pomieszczeniu,
które dodatkowo jest łatwopalne. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie kominka parowego.
Który poprzez drgania głośnika Piezo wodę zamienia molekuły wody w fazę lotną tzw. mgłę
wodną. Dzięki ruchowi powietrza wywołanego przez niewielki wiatraczek unosi mgłę w górę
i do złudzenia wygląda jak dym ognia. Dodatkowe podświetlenie pary miotającym światłem
w kolorach ognia powoduje złudzenie widoku płomienia ognia, który wydobywa się
z podświetlonych imitacji palącego się drewna. Należy zauważyć, że przedmiotem innowacji
jest zastosowanie kominka parowego w saunie, co nadaje jej szczególne walory,
które dodatkowo zostały wzmocnione efektami dźwiękowymi palącego się ognia.
Przedstawiona bariera przykładowego procesu twórczego stanowiła technologiczne
ograniczenie w realizacji innowacyjnego rozwiązania, a jednocześnie była wyznacznikiem
kierunku poszukiwań dalszych rozwiązań. Pozwala to pozytywnie potwierdzić zaobserwowaną
prawidłowość przedstawioną w formie hipotezy, że bariery procesu twórczego wyznaczając
kierunek poszukiwania nowych rozwiązań, kształtują rozwój realizowanej innowacji.
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Ilustracja 1. Kominek parowy w Saunie Świętokrzyskiej

Źródło: Fot. M. Knefel, archiwum prywatne.

Opracowane rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony praw własności intelektualnej
jako wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który pozytywnie
rozpatrzył wniosek przyznając ochronę patentową.
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Ilustracja 2. Przyznana ochrona patentowa

Źródło: UPRP, archiwum prywatne.

Wdrożenie rozwiązania jako „Sauna Świętokrzyska” stanowiło uzupełnienie oferty
rytuałów saunowych w pięciogwiazdkowym obiekcie hotelowym Wellness&SPA w Górach
Świętokrzyskich.
Ilustracja 3. Sauna świętokrzyska

Fot. M. Knefel, archiwum prywatne.

Realizacje wdrożenia opracowanej koncepcji w zakresie adaptacji pomieszczenia
technicznego na potrzeby sauny sfinansowano przy wsparciu ze Szwajcarsko Polskiego
Programu Współpracy w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.
Kolejnym, także zgłoszonym do ochrony własności intelektualnej rozwiązaniem był piec
do sany, stanowiący uzupełnienie opracowanej innowacji.
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Analizując opinie gości obiektu i rosnący poziom świadomości klientów, którzy cenią
wykorzystanie naturalnych zasobów w rytuałach oraz doświadczenie wyjątkowości danego
miejsca, postanowiono wykorzystać świeże aromaty ziół lokalnych, jako alternatywa
do powszechnie stosowanych w sanach syntetycznych aromatów ziół alpejskich. Ponadto
uwzględniając tradycje regionu związane z medycyną ludową opartą o ziołolecznictwo, autorka
zaproponowała wykorzystanie naturalnych, świeżych ziół, natomiast poza sezonem (zima)
szyszek i igliwia lub naturalnych ekstraktów roślinnych w specjalnie zaprojektowanym
naczyniu umieszonym na piecu saunowym.
Ilustracja 4. Piec saunowy z misą na zioła, szyszki i igliwie

Fot. M. Knefel, archiwum prywatne.

W tym celu zmodyfikowano budowę pieca, montując na nim misę przeznaczoną
na świeże aromatyczne zioła, na przykład: macierzanka, której olejki eteryczne uwalniają się
pod wpływem temperatury aromatyzując pomieszczenie naturalnymi związkami
bioaktywnymi. Świeże zioła dostępne są sezonowo, dlatego zimą zaproponowano użycie
szyszek lub igliwia oraz ekstraktów roślinnych pochodzenia naturalnego.
Jako uzupełnienie terapii został opracowany zabieg typu wellness, masaż krzemieniem
pasiastym, który występuje jedynie w Górach Świętokrzyskich. Rytuał także został
poprzedzony analizą potrzeb, dostępnych zasobów oraz oferty konkurencji. Zastosowanie
krzemienia może dotyczyć masażu gorącymi kamieniami, jak i masażu kamieniami
schłodzonymi popularnego latem. Może być także wykorzystywany do tradycyjnych masaży
kamieniami wulkanicznymi, wówczas krzemienie pasiaste stosuje się na czakrach
energetycznych ciała. Charakter innowacyjny mają także zalecenia wykonywania określonych
zabiegów zgodnie z rytmem księżyca, co także ma ścisły związek z medycyna ludową
i ziołolecznictwem. Naszym przodkom rytmy księżycowe wyznaczały czas pracy nie tylko
w rolnictwie, ale także w zakresie prac domowych czy zabiegów pielęgnacyjnych.
Opracowane zabiegi mają na celu przybliżenie zapomnianych praw naturalnych rytów,
wg. których żyli nasi przodkowie i życie w zgodzie z przyrodą jako styl życia.
Podsumowanie
Działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie wspierania współpracy osób
i podmiotów z potencjałem innowacyjnym jak pokazuje m.in. opisany przykład współpracy
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wymiernie przyczynia się do wzrostu ilości tworzonych innowacji. Jednak niezwykle ważne
jest także umożliwienie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.
Tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rynku nie jest łatwym
procesem. Autorka jako broker innowacji podjęła szereg prób zainicjowania współpracy celem
stworzenia innowacji zarówno w ramach projektów jak i niezależnych inicjatyw.
Analiza tworzonych patentów stanowiła materiał badawczy rozprawy doktorskiej,
której efektem jest model opisowy metodologii tworzenia innowacji oraz praktyczne narzędzie
wspierające ten proces.
Tworzenie i oferowanie usług prozdrowotnych opartych naturalnych rytmach przyrody,
staje a się jedną ze specjalizacji naszego regionu. A korzystanie z usług, które mają wpływ na
nasze zdrowie zyskuje na popularności. Kult młodego i atrakcyjnego ciała, wzrost zamożności,
mobilności, dostępu do informacji i świadomości zdrowotnej społeczeństwa,
stają się wyznacznikami styl życia współczesnego społeczeństwa.
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"ŚWIĘTOKRZYSKA SAUNA" - INNOVATION IN HEALTH TOURISM - IMPLEMENTATION
OF THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
Summary: The aim of the article is to present the creative process innovation patented and implemented in practice
the market, as a result the university worker and entrepreneurs. The paper presents the idea of building regional
innovation system and the model of cooperation of the triple helix. And smart specialization Świętokrzyskie region
with special emphasis on health tourism and pro-health, concerned presented innovation. We present the practical
aspects of innovation as well as the legal protection of intellectual property and the implementation of patents
in hotel type of Wellness & SPA. The article presents a practical example of cooperation regarding development
and implementing innovations that fit into the trends of a healthy lifestyle.
Keywords: Regional innovation system, smart specialization, health and health tourism, lifestyle, Świętokrzyskie
Voivodeship, commercialization of results of research and development works, barriers to the development
of innovation, Sauna Świętokrzyska.
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Małgorzata Kuczera191
RELACJE PRAWA UNIJNEGO I POLSKIEGO W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Streszczenie: Życie i zdrowie człowieka są integralnie związane z bezpieczeństwem żywności. Żywność jest
obiektem wielu badań naukowych, które stanowią źródło regulacji prawnych. Naukowe twierdzenia są elementem
analizy ryzyka, na której opiera się ustawodawca unijny. Strefa bezpieczeństwa żywności należy do kompetencji
dzielonych, co oznacza, że państwa członkowskie mogą podjąć kompetencje, jeżeli UE postanowi ich nie
podejmować. Praca ma na celu analizę relacji prawa unijnego oraz państw członkowskich. Za pomocą
zastosowanej metody formalno-dogmatycznej można zauważyć, że obecnie mocno zaczęły rozwijać się krajowe
standardy bezpieczeństwa. Takie rozwinięcie ustawodawstwa państw członkowskich sugeruje, że współcześnie
nie tylko zunifikowane prawo składające się z szeregu rozporządzeń unijnych może zapewnić odpowiedni
standard bezpieczeństwa. W określonych dziedzinach bezpieczeństwo może być zapewnione również innymi
metodami, wypracowanymi przez państwa członkowskie.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo żywności, unijne prawo żywnościowe, rynek wewnętrzny, polityka rolna.

Wstęp
Żywność ma dla społeczeństwa fundamentalne znaczenie. Ze względu na to, że w hierarchii
zaspokajania potrzeb ludzkich wybija się na podium, powinna nie tylko zaspokajać głód,
ale również posiadać prawidłowe właściwości organoleptyczne. Nie ulega wątpliwości,
że żywność to produkt. Ktoś musi ją wytworzyć, wyprodukować, przygotować,
przetransportować, sprzedać i uzyskać maksymalną korzyść, co do poniesionego nakładu.
Może to rodzić pokusę do stosowania nieprawidłowych praktyk. A historia dowodzi,
że z podrabianiem żywności mamy do czynienia w momencie rozpoczęcia jej produkcji.
Już w Kodeksie Hammurabiego zawarte były regulacje dotyczące sprzedaży piwa, a historyk
Pliniusz Starszy pisał o fałszowaniu jedzenia w Cesarstwie Rzymskim 192. Fałszowano chleb
dodając do mąki kredę, stary ser moczono w roztworze octu i tymianku, a do wina dolewano
wodę193. W kolejnych wiekach widoczny był postęp, ale niestety nie w ograniczeniu oszustw,
ale w zakresie skali fałszerstw żywności. Obecnie, jak słusznie podkreśla S. Kowalczyk,
nie jest pod tym względem znacząco lepiej. Oczywiście podejmowane są wysiłki - zarówno na
poziomie państw, jak i całej społeczności międzynarodowej w celu zapewnienia
odpowiedniego systemu bezpieczeństwa żywności. Nie ulega wątpliwości, że jakość żywienia
należy badać w sposób holistyczny, uwzględniając wszystkie jej atrybuty, w tym przede
wszystkim bezpieczeństwo. A standard bezpieczeństwa żywności każdego produktu
umieszczanego na rynku jest standardem minimum194. Produkt, aby był wprowadzony na rynek
musi spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa. Celem niniejszego rozdziału jest analiza
systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz próba odpowiedzi na pytania dotyczące relacji
prawa unijnego i prawa państw członkowskich, w tym prawa polskiego. Czy możliwe jest,
aby regulacje prawne zapewniły prawidłowe bezpieczeństwo żywności, „od pola do stołu”?
Mgr, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
S. Kowalczyk, Prawo czystej żywności. Od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius, Oficyna
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 12.
193
H. G. Bohn, The Natural History od Pliny, London 1855, vol. III, b. XIV, chap. 23, s.263. vol. IV, b. XXII,
chap. 24, s.475, vol. III, b. XI, chap. 97, s. 84.
194
M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa 2017, s. 253.
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192

83

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Jaką pozycję musza przyjąć państwa członkowskie w stosunku do nakreślonego unijnego
standardu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia konsumenta żywności? Czy strefa
autonomii prawa krajowego nie została za bardzo ograniczona? Czy po okresie niespójnego
i fragmentarycznego rozwoju, prawo żywnościowe zostało prawidłowe osadzone
w unormowaniach międzynarodowych, unijnych i krajowych?
Unijna polityka bezpieczeństwa żywności
Fundamentalne zasady polityki bezpieczeństwa żywności określa ogólne prawo żywnościowe
Unii Europejskiej. Prawo to obejmuje szereg zagadnień. Odnosi się do wszystkich etapów
łańcucha żywnościowego, poczynając od produkcji żywności, jej przetwarzania, składowania,
transportu, kończąc na sprzedaży detalicznej. Za pomocą takiego podejścia można dokładnie
prześledzić drogę żywności oraz paszy wyprodukowanej i sprzedanej w Unii Europejskiej.
Wspólne podejście w postaci stosowania minimalnych norm w całej Unii ma na celu
zapobiegać chorobom, a także zmniejszać ryzyko dla bezpieczeństwa żywności w skuteczny,
skoordynowany i opłacalny sposób. Unijna polityka bezpieczeństwa żywności zmierza do
zapewnienia wszystkim obywatelom Unii Europejskiej bezpiecznej żywności o wysokiej
wartości odżywczej, przy jednoczesnym skoordynowaniu przemysłu spożywczego, w taki
sposób, aby mógł działać w możliwie dobrych warunkach195. Kluczowe znaczenie dla
omawianej tematyki mają przede wszystkim: rozporządzenie nr 178/2002, które ustanawia
generalne zasady prawa żywnościowego oraz statuuje Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 w sprawie higieny środków
spożywczych oraz nr 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do spożycia przez ludzi oraz nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Ten pakiet wydanych w 2004 r.
rozporządzeń stanowił krok milowy dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia
człowieka oraz interesu konsumenta. Później, niemalże co roku wydawane były kolejne,
regulujące różne obszary prawa żywnościowego.
Dokonując analizy unijnej polityki bezpieczeństwa żywności należy podkreślić, że rynek
Unii Europejskiej jest rynkiem jednolitym, na którym zapewniony został swobodny przepływ
towarów, usług, kapitału i osób, na którym europejscy obywatele cieszą się swobodą życia,
nauki, pracy i prowadzenia działalności. Warto w tym miejscu pochylić się nad art. 26 oraz
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 114 ust. 1 stanowi,
że: „z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych
w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem EkonomicznoSpołecznym, przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie
Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo żywności, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii
Europejskiej, 2014.
195
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rynku wewnętrznego”. Przepis ten ma na celu przede wszystkim zbliżyć ustawodawstwa
państw członkowskich oraz umożliwić unijnemu ustawodawcy podejmowanie szybkich
działań, które odpowiadałby rozwojowi rynku oraz technologii196. Artykuł ten daje możliwość
wydawania nie tylko dyrektyw, ale także rozporządzeń i decyzji. Dodatkowo środki powyższe
mogą być podejmowane również w przypadku, gdy przepisy państw członkowskich (mające
zgodnie z celem traktatu zbliżyć swe ustawodawstwa) nie wywierają wpływu bezpośredniego
na rynek wewnętrzny197. Zgodnie z zasada, że każdy akt prawny UE wymaga istnienia normy
kompetencyjnej, która uprawnia do jego wydania, wybór podstawy prawnej ma istotne
znaczenie. Mimo, że od wyboru podstawy prawnej zależy ważność aktu, nie zostały określone
kryteria jej wyboru. Z pomocą przychodzi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. W wyrokach podkreśla się, że wybór powinien opierać się na czynnikach
obiektywnych (obejmujących przede wszystkim treść aktu oraz jego cel), których kontrola jest
możliwa w drodze sądowej198. W TFUE nie ma wyszczególnionej dziedziny odnoszącej się
wprost do żywności. Dlatego też w przypadku prawa żywnościowego akty wydawane są na
podstawie przepisów traktatowych. Przepisy te stanowią podstawę dla przyjęcia środków
z zakresu innych dziedzin wymienionych w TFUE – tj. rynek wewnętrzny, wspólna polityka
handlowa, rolnictwo, problemy bezpieczeństwa w obrębie zdrowia publicznego199.
W ślad za M. Korzycką można uznać, że obecnie obowiązujące regulacje prawne tworzą pakiet
obejmujący cały łańcuch żywnościowy200. Unijne prawo żywnościowe obejmuje ponad
100 aktów ustawodawczych (rozporządzenia, dyrektywy) i nie ustawodawczych (wydawanych
przez Komisję w formie rozporządzeń, dyrektyw, decyzji) oraz szereg aktów niewiążących
prawnie (zalecenia, opinie). W prawie polskim dokonuje się wykonywanie, transpozycja czy
wdrażanie prawa wspólnotowego. Według S. Biernata polskie prawo jest wyrazem
„europeizacji” porządku prawnego201. Państwo członkowskie przyjmuje pozycje wykonawcy
unijnego standardu, gdyż obszar bezpieczeństwa żywności należy do kompetencji dzielonych.
Skomplikowany układ norm stawia polskiego ustawodawcę w roli łącznika dwóch porządków
prawnych- unijnego i polskiego202. W polskim porządku prawnym najbardziej holistyczna
w tym temacie jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia203.
Jednolity rynek stworzył nowe miejsca pracy, zlikwidował wiele barier handlowych oraz
otworzył się bardziej na konkurencję. Stanowi fundament dla tworzenia sprawiedliwszej
i mocniejszej gospodarki204. Gospodarki, która zmierza do uwolnienie pełnego potencjału
rynku, tak, aby poszczególne podmioty miały dostęp do towarów i usług najlepszej jakości oraz
w możliwie najlepszej cenie, aby usługodawcy mieli możliwość oferować w całej UE szybkie,
K. Kowalik-Bańczyk [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2, red. nauk. A. Wróbel,
Warszawa 2012, s. 533.
197
J. Maliszewska-Nienartowicz, Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym,
Toruń 2004, s. 121.
198
Zob. m.in. wyrok TSUE z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie C-269/97 Commission v. Council, ECR 2000,
s. I-2257, pkt 43.
199
M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa…, s. 99.
200
Ibidem, s. 67.
201
S. Biernat, Europejskie prawo administracyjne a europeizacja krajowego prawa administracyjnego
(zarys problematyki), Studia Prawno-Europejskie 2002, t. 6, s. 72.
202
M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa…, s. 249.
203
Zob. Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, red. A. Szymecka - Wesołowska, Warszawa 2013.
204
Dane za stroną: http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en (08.03.2019 r.).
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efektowne i sprawne wykonywanie usług, aby przedsiębiorcy mogli inwestować w rozwój
swoich firm, aby swobodnie rozwijały się nowe modele biznesowe i usługi, a także,
aby detaliczni sprzedawcy mogli bez znacznych utrudnień zakładać, prowadzić działalność
oraz dostarczać produkty do okolicznych krajów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
wprowadzono zasady wzajemnego uznania (mutual recognition) zgodnie, z którą każdy
produkt, który został legalnie dopuszczony do obrotu w jednym z państw członkowskich,
powinien zostać dopuszczony również w innym państwie członkowskim. Oczywiście takie
dopuszczenie jest możliwe, jeśli produkt został wytworzony oraz wprowadzony do obrotu
zgodnie z prawem. Warto podkreślić, że zasada ta wprowadzona została dzięki orzeczeniu
z 1979 r. w sprawie Cassis de Dijon205.
Orzeczenie to przyczyniło się do zmiany sposobu regulacji z metody pionowej na
poziomą (horyzontalną). Okazało się, że przedmiotem regulacji nie musi być każdy produkt
oddzielnie, ale problemy generalne wszystkich produktów (czy znacznej grupy produktów
żywnościowych). Według metody pionowej uregulowano np. metody przetwórcze żywności
mrożonej, etykietowanie żywności, sprawy dodatków do żywności, certyfikatów produktów,
które posiadają specjalny charakter206. M. Korzycka zauważa, że dzięki użyciu metody
pionowej możliwe jest określenie wszystkich norm jakościowych dla poszczególnych
produktów będących przedmiotem regulacji, a w przypadku metody horyzontalnej
przedmiotem zainteresowania ustawodawcy jest przede wszystkim bezpieczeństwo207.
Przyjmując takie założenie można stwierdzić, że na gruncie prawa europejskiego mamy dwie
sfery prawa żywnościowego- dotyczącej jakości albo bezpieczeństwa żywności dla zdrowia
i życia człowieka. Wydawane wcześniej regulacje miały na celu przede wszystkim zapewnić
swobodny przepływ środków spożywczych. Ochrona zdrowia konsumenta zeszła niestety na
drugi plan. Prawo było niespójne i nieprzejrzyste. Pojawiały się coraz częściej ze strony
żywności zagrożenia dla zdrowia człowieka. Reforma prawa żywnościowego była konieczna.
Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad przeglądem ustawodawstwa oraz analizą celów
prawa żywnościowego. Wśród celów zostały wskazane zostały m.in. zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia publicznego oraz ochrona konsumentów, swobodnego przepływu
towarów na jednolitym rynku, przypisanie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa
żywności poprzez systemy kontroli wewnętrznej HACCP wspierane przez skuteczne
mechanizmy kontroli urzędowej, zapewnienie spójności oraz racjonalności prawa tworzonego
po konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, oparcie prawodawstwa na analizie ryzyka
i dowodach naukowych (z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych), czy zapewnienie
konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego208.
Powyższe cele i ich analiza zostały przedstawione w Zielonej Księdze, która została
wydana w 1997. Trzy lata później powstała Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności,
w której zaproponowano, aby analiza ryzyka stanowiła podstawę tworzenia prawa
żywieniowego. Ocena ryzyka stanowi obecnie jedno z zadań powołanego wówczas Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
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B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law Handbook, Wageningen 2008, s. 235.
J. Paliwoda, Uwagi o prawie żywnościowym, Warszawa 1997, s. 43.
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Wspólna polityka handlowa
Rozważania dotyczące następnej dziedziny związanej z tematem żywności i wymienionej
w TFUE należałoby rozpocząć od analizy art. 206 i 207 TFUE. Przepisy te regulują bowiem
wspólną politykę handlową. Art. 207 TFUE stanowi, że „Wspólna polityka handlowa jest
oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych,
zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do
handlowych aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków
ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna
polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii”.
Przy wykonywaniu wyżej wymienionych kompetencji Unia Europejska zobowiązana jest do
realizacji celów postawionych w art. 206 TFUE tj. „harmonijnego rozwoju handlu światowego,
stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich
inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier”.
Analizowany art. 207 TFUE przywoływano jest bardzo rzadko w aktach prawnych dotyczących
żywności. Mimo to regulacje dotyczące polityki handlowej należą do istotnych regulacji,
w szczególności te, które przyczyniają się do zmniejszania barier w handlu międzynarodowym.
Należy podkreślić, że wspólna polityka handlowa opiera się na ujednoliconych zasadach.
Stąd wypływa wniosek, że jedynie Wspólnota została upoważniona do ustalenia zasad, które
powinny wykonywać państwa członkowskie. Wyraźnie wykluczona została równoległa
kompetencja państw członkowskich oraz Wspólnoty w tej dziedzinie. B. Jeliński stwierdza,
że w przeciwnym wypadku istniałoby wielkie niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie
poprzez zaspokajanie swoich interesów mogłyby udaremnić ochronę ogólnego interesu
Wspólnoty209.
Nie ulega wątpliwości, że w dziedzinie wspólnej zewnętrznej polityki handlowej
Wspólnota posiada kompetencję wyłączną. Oznacza to, że bez upoważnienia zawartego
w unijnym akcie prawnym wykluczone jest przyjmowanie aktów prawnych przez państwa
członkowskie. Praktyka pokazuje, że mimo to państwa członkowskie są w dalszym ciągu
aktywne w sferze polityki handlowej. Również Trybunał Sprawiedliwości zrelatywizował
swoje stanowisko. Uznał bowiem, że poszczególne państwa członkowskie mają prawo
do podejmowania działania na podstawie szczególnego upoważnienia udzielonego przez
Wspólnotę. Dzięki temu możliwe jest regularne przedłużanie obowiązywania starych umów
handlowych oraz zawieranie nowych z krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi
(oczywiście jeśli zapewniają poszanowanie prawa wspólnotowego oraz innych istotnych umów
międzynarodowych i nie utrudniają realizacji wspólnej polityki handlowej). Z chwilą
przystąpienia do Unii Europejskiej Polska przyjęła wszystkie instrumenty oraz zasady
zagranicznej polityki handlowej obowiązujące w handlu z krajami trzecimi,
jak również rozbudowany system umów z różnymi partnerami handlowymi niebędącymi
członkami UE. Przyjęcie instrumentów oraz zasad w ramach wspólnej polityki handlowej
(WPH) spowodowało istotne zmiany w imporcie z państw trzecich (mimo że krajowe przepisy
regulujące wymianę handlową z zagranicą zostały w znacznym stopniu dostosowane do
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wymogów WPH jeszcze przed wejściem do UE). Nastąpiły też małe zmiany w dostępie
polskich towarów do krajów spoza państw członkowskich210.
Wspólna polityka zdrowotna
Kolejnym przepisem, na podstawie którego wydawane są regulacje z zakresu prawa
żywnościowego jest art. 168 TFUE. Przepis ten jest jedynym przepisem tytułu XIV "Zdrowie
publiczne", który znajduje się w części trzeciej wspomnianego traktatu. Takie wyodrębnienie
ukazuje, że polityka zdrowotna jest samodzielną polityką unijną211. Artykuł określa
kompetencję Unii Europejskiej do podejmowania działań w sferze zdrowia publicznego,
wyznacza cele oraz wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane do ich realizacji.
Unia ma zachęcać do współpracy między państwami członkowskimi w obszarze zdrowia
publicznego oraz wspierać ich działania, w szczególności w celu zwiększenia
komplementarności usług zdrowotnych w regionach przygranicznych. Na państwach
członkowskich spoczywa natomiast obowiązek koordynowania własnych polityk oraz
programów. Obowiązek ten uszczegóławia przywilej Komisji do podjęcia każdej użytecznej
inicjatywy w celu jej wsparcia, o czym informuje Parlament Europejski. Natomiast w ust. 3 art.
168 TFUE został utrzymany obowiązek Unii, jak również państw członkowskich do sprzyjania
współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego z państwami trzecimi i organizacjami
międzynarodowymi. Kompetencja UE w tej dziedzinie ma charakter wspierający,
uzupełniający i koordynujący działania państw członkowskich. Będą to działania polegające
m.in. na przyjmowaniu zaleceń, rezolucji, konkluzji, opinii komunikatów, czy finansowaniu
działań państw członkowskich212. Jednakże analizowany przepis przyznaje również Unii prawo
do działań ustawodawczych, które zmierzałyby do zapewnienia wysokich standardów jakości
oraz bezpieczeństwa organów, substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i jej pochodnych, jak
również produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz do ochrony zdrowia publicznego
w dziedzinach fitosanitarnej i weterynaryjnej. Poza wskazanymi sytuacjami w art. 168 ust 4
TFUE, prawnie wiążące akty UE przyjęte na podstawie powyższego przepisu nie mogą
prowadzić do harmonizacji krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.
Należy zaznaczyć, że analizowany art. 168 TFUE zobowiązuje Unię i państwa członkowskie
do działania, wyznacza cele, ale niestety nie daje gwarancji, że wysoki poziom ochrony zdrowia
zostanie zapewniony, nie przyznaje prawa do ochrony zdrowia oraz opieki medycznej
w wymiarze indywidualnym. W związku z powyższym nie wywołuje skutku bezpośredniego.
Oczywiście na państwach członkowskich spoczywa główna odpowiedzialność za politykę
zdrowotną. Unia nie ma prawa powielać ich działań. Jednakże istnieją dziedziny, w których
same państwa członkowskie nie mogą działać w sposób skuteczny i efektywny.
Wówczas niezbędne są działania podejmowane już na szczeblu europejskim213.
Wspólna polityka rolna
Następną istotną regulacją prawa unijnego stanowiąca podstawę wielu regulacji z zakresu
prawa żywnościowego jest regulacja dotycząca wspólnej polityki rolnej. Do celów wspólnej
A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007.
M. Malczewska [w:] Traktakt…, red. A. Wróbel, s. 1048.
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polityki rolnej, zgodnie z art. 39 TFUE należy: „zwiększenie wydajności rolnictwa przez
wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne
wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, stabilizacja rynków, zapewnienie
odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, rozsądnych cen w dostawach dla
konsumentów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw. Zadania wyrażone w art. 39
TFUE łącznie z regułami określonymi w art. 43 TFUE, ustalają pozytywne oraz negatywne
kryteria oceny legalności wszelkich instrumentów mających zastosowanie w rolnictwie.
Treść art. 39 ust. 1 prezentuje idealistyczny wzorzec- rolnictwo powinno charakteryzować się
równowagą (zarówno w krótkim, jak i w długim okresie), będącą wynikiem działania albo
interwencji publicznej, albo sił rynku, które przynoszą korzyści producentom rolnym
i oczywiście konsumentom. W rezultacie przepis ten nie ma skutku bezpośredniego.
Postanowienie to nie daje żadnej gwarancji, że podmioty osiągną dochody i nie zapewnia
jakiegokolwiek marginesu zysków. Przepis natomiast nakłada na instytucje obowiązek dążenia
do równowagi. Może więc być zakwalifikowany jako „obligation de moyen” (zobowiązanie
starannego działania) dla Wspólnoty, jak i państw członkowskich214. Natomiast podstawę
prawną aktów, które podejmowane są w celu realizacji wspólnej polityki rolnej stanowi już
wspomniany art. 43. Dotyczy wszelkich środków odnoszących się do produktów w załącznika
nr 1 TFUE i mających na zadanie osiągnięcie wyżej wymienionych celów215. Działania UE
w zakresie struktur rolnych polegają w szczególności na harmonizacji działań krajowych.
Jednak nie przemawia to za argumentem, iż z punktu widzenia prawnego unijna polityka
strukturalna nie może przybrać formy innej (wychodząc poza koordynację polityki krajowej
państw członkowskich). Cele i zakres wspólnej polityki rolnej obejmują bowiem, wszelkie
działania niezbędne dla zorganizowania wspólnego rynku rolnego. Przed przyjęciem TFUE
uważano, że prawo do kształtowania oraz wdrażania wspólnej polityki rolnej wchodziło
w zakres wyczerpujących kompetencji Wspólnoty. Uważano więc, że to Wspólnota decyduje,
w jakim stopniu państwa pozostają kompetentne w zakresie struktur rolnych. Po przyjęciu
TFUE sytuacja istotnie się wyjaśniła. Bowiem zgodnie z art. 4 TFUE do kompetencji
dzielonych między UE a państwa członkowskie należy rolnictwo i rybołówstwo. Można zatem
stwierdzić, że stan regulacji danych materii rolnych jest wypadkową pewnych decyzji
politycznych, podejmowanych na szczeblu UE przez państwa członkowskie.
Zakończenie
Na pojęcie bezpieczeństwa żywności można patrzeć z różnych perspektyw. Aspekt prawny jest
jednak kluczowy z tego względu, że prawo ma zapewnić wypełnienie pojęć adekwatną treścią,
która odpowiada celom wyznaczonym przez ustawodawcę do realizacji. Należy zgodzić się
z M. Korzycką, że obecnie państwa członkowskie zostały w zasadzie pozbawione
samodzielnego wydawania regulacji prawnych w omawianym zakresie. Unijna regulacja
dotycząca prawa żywnościowego jest bardzo obszerna i nie pozostawia wiele swobody
państwom członkowskim216. Obecnie jednak powstają nowe narzędzia i metody
minimalizujące wystąpienie niebezpieczeństwa żywności. Produkowanie oraz sprzedaż
A. Jurcewicz [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t 1 (art.1-89), red. D. Miąsik,
N. Półtorak, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 665-677.
215
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żywności
w gospodarstwach rodzinnych wymaga innego spojrzenia. Ten obszar powinien być
regulowany szczegółowo przez prawo krajowe, oczywiście przy zachowaniu unijnego
standardu. Konieczne jest jednak dopasowanie wymogów do realiów produkcji i sprzedaży
żywności w drobnych gospodarstwach. Należy więc postulować pozytywne zmiany w prawie,
aby bezpieczeństwo żywnościowe było realnie zagwarantowane, a poziom bezpieczeństwa
żywności coraz wyższy.
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THE RELATION BETWEEN THE EU AND THE POLISH LAW IN THE FIELD OF FOOD SAFETY
Summary: Human life and health is inherently connected with food safety. Food is the subject of many scientific
studies, which constitute the source of legal regulations. Scientific statements are part of the risk analysis on which
the EU legislation is based. The sphere of food safety is a shared competence, which means that Member States
can assume competence if the EU decides not to do so. The aim of this work is to analyze the relations between
the EU law and the law of the Member States. The formal-dogmatic method applied here demonstrates strong
development of national safety standards today. Such a development of the legislation of the Member States
suggests that nowadays it is not only a unified law consisting of a number of EU regulations that ensure an
appropriate safety standard. In certain areas, safety can also be ensured by other methods worked out by the
Member States.
Keywords: Food safety, EU food law, internal market, agricultural policy.
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Monika Mazurek217
AFATYCZNE ZABURZENIA MOWY JAKO WYZWANIE
DLA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA: PRZYCZYNY,
DIAGNOSTYKA I NOWOCZESNE FORMY TERAPII
Streszczenie: Afazje to jedno z największych wyzwań dla współczesnej neuropsychologii i neurologii.
Zaburzenia mowy, szczególnie częste u osób starszych, destabilizują życie dziesiątków tysięcy pacjentów.
Afazja z definicji jest całkowitym lub częściowym zaburzeniem programujących czynności mechanizmów mowy
u osoby, która umiejętność tę już pełni nabyła. Wśród przyczyn wymieniamy udary mózgu, choroby
neurodegeneracyjne lub guzy mózgu. Najczęstszą postacią afazji jest afazja poudarowa. Współwystępuje z nią
często także osłabienie inteligencji i ogólnej sprawności poznawczej, a także depresja lub apatia. Przy terapii
afazji, uwzględniamy indywidualną sytuację chorego: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia. Często, oprócz
przywracania czynnością związanych z mową, terapia afazji obejmuje reorganizację życia chorego tak, aby łatwiej
radził sobie z dysfunkcją w codziennym funkcjonowaniu. Praca streszcza najważniejsze doniesienia dotyczące
genezy afazji oraz możliwe sposoby terapii schorzenia.
Słowa kluczowe: Afazja, mózg, starzenie się poznawcze, zaburzenia mowy.

Wstęp
Umiejętność mowy jest cechą wyróżniającą nasz gatunek. Posługując się językiem – zarówno
w aspekcie ekspresji jak i percepcji– ludzkość wykształciła możliwość szybkiej i sprawnej
komunikacji. Niestety, podobnie jak w przypadku innych procesów poznawczych, w niektórych
przypadkach mamy do czynienia z dysfunkcjami wspomnianego mechanizmu.
Zaburzenia związane z uszkodzeniem mózgu w wieku dojrzałym, charakteryzujące się
problemami z ekspresją lub percepcją mowy, noszą nazwę afazji. Problemy związane
z występowaniem afazji są nieustannym wyzwaniem dla neuropsychologii i neurologii.
Liczba osób cierpiących na afazję wzrasta. Przyczyną jest między innymi wydłużający
się średni wiek życia człowieka. Społeczeństwo się starzeje; wzrasta ryzyko chorób związanych
z wiekiem podeszłym. Jedną z nich jest naczyniowy udar mózgu, najczęściej będący przyczyną
afazji. Również zanieczyszczone środowisko i zatrucia toksynami mogą niekorzystnie wpłynąć
na części układu nerwowego związane z komunikacją językową. Wraz z postępem
cywilizacyjnym pojawia się ryzyko wypadków i urazów głowy, także mogących doprowadzić
do afazji. W zależności od przyczyny, pacjentowi zostaje dobrany odpowiedni sposób
rehabilitacji czynności językowych.
Historia diagnozowania zaburzeń afatycznych – przegląd literatury
Już w starożytnym Egipcie po raz pierwszy dotknięto tematyki problemów związanych
z ekspresją i rozumieniem mowy. U zarania naszej ery, w pismach ówczesnych medyków
pojawiały się opisy osób cierpiących na zaburzenia afatyczne218. Znaleźć możemy je między
innymi w pismach Pliniusza Starszego, opisującego przypadek człowieka po urazie głowy,
który nie potrafił już czytać ani pisać, nie wykazując jednocześnie innych zaburzeń
komunikacji. W średniowieczu często uważana była za wynik opętania. W okresie renesansu
Mgr, Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet
Jagielloński.
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K. Jodzio, Pamięć, mowa a mózg. Podejście afazjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2003.
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włoski medyk Antonio Guainerio opisał kilku pacjentów z afazją, mylących litery bądź
zapominających nazw. Według Guainerio, osłabienie pamięci wiązało się z nagromadzeniem
flegmy w komorach mózgu, co było odniesieniem do galenowskiej typologii temperamentu.
W wieku szesnastym i siedemnastym toczył się spór o powiązania deficytów językowych
z deficytami pamięci – o ile niektórzy twierdzili, że są one nierozłączne, o tyle kilku uczonych
postulowało ich rozdzielność. Pamięciowe podłoże afazji podkreślał również Gall,
autor frenologii, u podłoża wieku dziewiętnastego219. Pod koniec dziewiętnastego wieku
spekulacje uciął dynamiczny rozwój nauki. W 1874 roku Carl Wernicki zaprezentował
koneksjonistyczny model czynności mowy i jej zaburzeń. Według koncepcji
Wernickiego-Lichteima za czynność nadawania mowy odpowiada tak zwana okolica Broca
w lewym płacie czołowym; wykorzystuje ona pobudzenie konkretnych wyobrażeń ruchowych
zlokalizowanych tam słów. Inne wyobrażenia znajdują się w tylnej części płata skroniowego,
zwanej okolicą Wernickiego. W płacie Wernickiego znajdują się również wzorce słuchowe
wyrazów, które niezbędne są, aby prawidłowo zrozumieć mowę. O współczesnym okresie w
badaniach neuropsychologicznych zaburzeń mowy możemy mówić mniej więcej od połowy
dwudziestego wieku. Przyczyniło się ku temu wydanie w 1947 roku pozycji Aleksandra Łurii
pod tytułem „Afazja poudarowa”, rozbudowana diagnostyka obrażeń i urazów mózgu, a także
lepsza znajomość dynamiki zmian zachodzących w układzie nerwowym220. W latach 70.
dwudziestego wieku zaczęto także powszechnie stosować metodę tomografii komputerowej,
która pomogła lepiej poznać neuronalne korelaty afazji.
Klasyfikacja zaburzeń afatycznych
Wyróżnić można sześć podstawowych rodzajów afazji: afazję Broca, afazję Wernickiego,
anomię, afazję przewodzenia, transkorową afazję ruchową i transkorową afazję czuciową.
Afazja Broca polega na trudnościach w ekspresji mowy przy dość dobrze zachowanym
rozumieniu. Afazja Wernickiego charakteryzuje się zaburzeniami rozumienia przy
jednocześnie zachowanej płynności mowy. Anomię cechuje płynność wypowiedzi, lecz braki
leksykalne i zubożone słownictwo pacjenta. W afazji przewodzenia pacjent zachowuje
właściwą artykulację i gramatykę, ale ma trudności z powtarzaniem i pisaniem (agrafia).
Transkorowa afazja ruchowa zakłada umiejętność powtarzania, ale zaburzone odpowiadanie na
pytania i agrafię. Transkorowa afazja czuciowa z kolei charakteryzuje się zarówno agrafią, jak
i aleksją (zaburzenia czytania) i anomią221.
Pierwszą typologię afazji zaprezentowali jeszcze Wernicki i Lichteim. Podstawowym
podziałem był podział na afazje z zachowaną płynnością mowy i afazje z mową niepłynną.
Kolejnymi aspektami uwzględnianymi przy podziale były rozumienie i powtarzanie.
I tak afazje z zachowaną płynnością mowy i rozumieniem, określone zostały jako afazja
amnestyczna (zachowane powtarzanie) lub afazja przewodzenia (zaburzone powtarzanie).
Afazje z zachowaną płynnością mowy i upośledzoną czynnością rozumienia były określane
jako transkorowa afazja czuciowa (przy zachowanym powtarzaniu) lub afazja Wernickiego
(przy zaburzonym powtarzaniu). Osobną grupę stanowiły afazje z mową niepłynną;
Ibidem.
R. Sternberg, Psychologia poznawcza. przeł. E. Czerniawska, A. Matczak. Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, SA, Warszawa 2009.
221
M. Bitniok, Dysfunkcje mózgu a komunikacja językowa. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007.
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w przypadku zachowanego rozumienia mamy do czynienia z transkorową afazją ruchową
(zachowane powtarzanie) lub afazją Broca (zaburzone powtarzanie). W przypadku
upośledzenia czynności rozumienia, wyróżnia się transkorową afazję mieszaną (zachowane
rozumienie) i afazja totalna-całkowita (zaburzone rozumienie). Jak widać, typologia
Wernickiego-Lichsteina opierała się na trzech głównych aspektach mowy: płynności,
rozumienia i powtarzania. Obecnie istnieje kilkanaście typologii afazji: do najpopularniejszych
zaczynamy typologię Konorskiego (1971), Łurii (1976), Wesisenburga i McBride’a (1935),
Goodglassa i Kaplana (1979), Pąchalskiej (1999), Szumskiej (1982), Kądzielawy (1982)
czy Bitnioka (1993).
Diagnostyka zaburzeń afatycznych – cechy charakterystyczne zaburzenia
Kliniczny obraz zaburzeń afatycznych jest bardzo złożony. Towarzyszą mu różne objawy
zaburzeń językowych. Afazji często towarzyszy anomia222, czyli trudność ze znalezieniem
odpowiedniego słowa. Zaburzenie to dotyczy prawie wszystkich pacjentów afatycznych.
Anomia nie dotyczy budowy zdań – gramatyki, spójników i innych części mowy tworzących
zdanie. Odnosi się ona do nazw przedmiotów czy czynności, które niosą w zdaniu istotne
informacje. Anomia najczęściej pojawia się przy uszkodzeniach tylnych części okolicy
skroniowej. Przy uszkodzeniach przedniej części pojawiają się z kolei zaburzenia gramatyki
i syntaksy – zdanie jest zubożone, charakteryzuje je telegraficzny styl, opuszczane są niektóre
wyrazy. Innym objawem są zaburzenia artykulacji – często są jednak powiązane
z agramatyzmem, gdyż także występują przy uszkodzeniach pierwszej części okolicy
skroniowej. Również zaburzenia czytania i pisania często towarzyszą afazji223.
Zaburzenia pisania, czyli agrafia, zazwyczaj są bardziej zaawansowane niż deficyty oralne.
Jej cechami charakterystycznymi są zarówno zapominanie wzorca liter, niemożność ich
rozpoznania, jak i błędy gramatyczne, spowodowane na przykład opuszczaniem końcówek
fleksyjnych. Dodatkowo, w afazji Wernickiego może wystąpić ciąg nieczytelnego,
nonsensownego pisma. Rzadko zdarza się aby agrafia występowała bez towarzyszącej jej
afazji. Z kolei aleksja224, czyli zaburzenia czytania, pojawia się przy uszkodzeniach tylnych
części okolicy skroniowej. Charakteryzują ją zarówno zaburzenia rozpoznawania liter,
jak i całych wyrazów. W przypadku uszkodzenia przednich części okolicy skroniowej pojawia
się aleksja polegająca na braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Aleksja również rzadko
występuje w postaci izolowanej – niekiedy forma taka objawia się przy uszkodzeniach części
potylicznych mózgu. Zaburzenia liczenia, czyli akalkulia 225, polega zaś na nieumiejętności
rozpoznawania liczb i wykonywania na nich prostych operacji arytmetycznych.
Oprócz powyższych aspektów, afazji towarzyszą także często zaburzenia rozumienia
słuchowego, mogące występować przy uszkodzeniach lewej części okolicy skroniowej.
Zachowane jest tutaj rozumienie pojedynczych słów ale zniekształcony odbiór wypowiedzi.
Czasami dotyczą konkretnych obszarów językowych – na przykład rozpoznawania porównań,
dni tygodni, etc. Wiąże się to z peryferycznymi uszkodzeniami mózgowych obszarów mowy.
M. Maruszewski, Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. PWN, Warszawa 1966.
Ibidem.
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J. Seniów, Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych
dysfunkcji poznawczo-behawioralnych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2009.
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Ibidem.
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Osobnym zaburzeniem są parafrazje – to zniekształcenia słów przy zachowaniu poprawnej
artykulacji. Pacjent nie jest świadomy błędu, jaki popełnia. Na poziomie fonologicznym
dotyczą słów podobnych („róża zamiast „burza”), na poziomie semantycznym – słów z tej
samej kategorii znaczeniowej („książka” zamiast „zeszyt”).
Należy pamiętać, że po urazie lub udarze mózgu mogą wystąpić także inne zaburzenia,
odrębne od afazji, ale często współtowarzyszące, Jednym z nich jest apraksja czyli obniżona
sprawność w wykonywaniu ruchów. Przy apraksji manualnej, pacjent nie jest w stanie pokazać
lub powtórzyć konkretnej czynności, choć rozumie instrukcję (na przykład „otwórz zeszyt”).
Przy apraksji oralnej występują zaburzenia przy dmuchaniu, udawaniu kaszlu czy przełykaniu
śliny. Apraksje rzadko występują bez afazji. Z kolei agnozja226 polega na zaburzeniach
rozpoznawania bodźców zmysłowych i może być skutkiem uszkodzenia okolic asocjacyjnych.
Wyróżniamy więc agnozję wzrokową, słuchową lub dotykową, w zależności od zmysłu,
którego czynności rozpoznawania zostały upośledzone. Ciekawą formą agnozji wzrokowej jest
prozopagnozja czyli nieumiejętność rozpoznawania znajomych twarzy.
Afazja jako problem wieku dojrzałego: związki zaburzeń afatycznych z udarem mózgu
Afazja to dysfunkcja nabyta w wieku dojrzałym. Zawsze wywołuje ją czynnik uszkodzenia
mózgu, a efektem jest zaburzenie mechanizmów programujących mowy – całkowite lub
częściowe. Objawy afazji oraz stopień jej nasilenia mogą być różne, w zależności od rodzaju
uszkodzenia, jego lokalizacji, głębokości czy rozległości. Istnieje co najmniej kilka
niezależnych przyczyn afazji. Do najczęstszych należą: udary mózgu, urazy głowy, guzy
mózgu, choroby neurodegeneracyjne (afazja pojawia się na przykład w chorobie Alzheimera)
czy stany zapalne lub zatrucia toksynami (na przykład tlenkiem węgla).
Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu. Częstość jej występowania u pacjentów po
przebytym udarze mózgu waha się od 20% do 40%227. Często jednak zanika z czasem; według
badań Pedersena obejmujących 800 pacjentów poudarowych, z 38%, u których zdiagnozowano
afazję, schorzenie to utrzymało się jedynie u połowy; u pozostałych 19% afazja ustąpiła
samoistnie w wyniku mechanizmów neuroplastyczności kompensacyjnej mózgu. Oceny afazji
trzeba dokonać także pod kątem rodzaju udaru mózgu. Może być to krwotok mózgowy pod
wpływem zwiększonego ciśnienia krwi, rozrywającego ściany tętnic mózgowych, zakrzep
tętniczy lub zator mózgowy lub skurcz tętnic mózgowych, który może doprowadzić do
niedotlenienia tkanki mózgowej oraz znacznego upośledzenia jej czynności 228. Wśród chorych
z afazją poudarową, najczęstszym powodem jest udar niedokrwienny w obszarze unaczynienia
tętnicy środkowej. Najcięższe przypadki afazji dotyczą pacjentów z rozległymi uszkodzeniami
w pobliżu bruzdy Sylwiusza. Udary, które omijają tę okolicę, oszczędzając okolicę Broki
i Wernickiego, mają łagodniejszy przebieg i zwane są afazjami transkorowymi.
Do ich wspólnych cech zaliczamy na przykład zachowaną umiejętność powtarzania wyrazów.
Skutki afazji poudarowej możemy podzielić na trzy grupy229: zaburzenia rozumienia na
poziomie przetwarzania słuchowego, zaburzenia rozumienia na poziomie przetwarzania
Ibidem.
J. Seniów, Poudarowe ogniskowe zespoły poznawcze w kontekście rehabilitacji.
Metodyczno-Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach”, 2003, nr 20, s. 141-152.
228
Ibidem.
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Ibidem.
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fonologicznego i zaburzenia rozumienia na poziomie aktywacji leksykalnej. W pierwszym
przypadku problem dotyczy przede wszystkim percepcji mowy; należy pamiętać, że u chorych
z afazją nie występują problemy z podstawowymi zaburzeniami słuchu. Drugi przypadek
polega na problemach odpowiednim przetwarzaniem bodźców dźwiękowych.
Trzeci przypadek, związany z aktywacją leksykalną, dotyczy niemal wszystkich pacjentów
z afazją, choć w różnym stopniu230. Afazji poudarowej często towarzyszą także inne deficyty
neuropsychologiczne. Należą do nich: osłabienie inteligencji i ogólnej sprawności poznawczej,
deficyty pamięci, osłabienie uwagi oraz dysfunkcje wykonawcze (ograniczona świadomość
choroby czy zespół apatii)231.
Afazja jako wynik choroby neurodegeneracyjnej
Odmiennym rodzajem afazji są afazje związane z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Najpowszechniejszym przykładem jest afazja pierwotna postępująca232. Charakteryzują ją
progresywny charakter i powolny przebieg (od pięciu do jedenastu lat), w przeciwieństwie do
nagłego charakteru afazji poudarowej czy pourazowej. Afazja pierwotna postępująca
rozpoczyna się w wieku przedstarczym czyli przed ukończeniem sześćdziesiątego piątego roku
życia (choć zaobserwowano również przypadki zachorowań w wieku późniejszym).
Ma charakter izolowany i nie towarzyszą jej objawy demencji. Stan neurologiczny chorego jest
w normie. Początek choroby objawia się stopniowo. Aby stwierdzić afazję pierwotnie
postępującą, należy również uwzględnić długość trwania objawów (co najmniej dwa lata)
i wykluczyć powikłania mózgowe będące skutkiem innych chorób (na przykład schorzeń
układu krążenia). Przy tego rodzaju afazji stwierdza się ogniskowe zmiany zwyrodnieniowe
w półkuli dominującej dla mowy, pojawiające się w okolicy bruzdy Sylwiusza.
Choć nie towarzyszą jej zaburzenia pamięci ani innych intelektualnych symptomów demencji,
często zaobserwować można zmiany w osobowości – apatię i obniżony nastrój chorego.
Ogólne deficyty językowe występujące w afazji pierwotnie postępującej to przede wszystkim:
pogorszenie zdolności ekspresji językowej, ograniczenie fluencji słownej i anomia.
Zachowane jest rozumienie oraz poprawny przebieg procesów niewerbalnych. Występuje także
spowolnienie mowy i uboższe słownictwo pacjenta233. Obecnie, afazja pierwotnie postępująca
jest obiektem zainteresowań wielu neuropsychologów i lekarzy, jej wyróżnienie jako odrębnej
jednostki sugeruje bowiem potrzebę reorganizacji dotychczasowych typologii afazji.
Badania afazji pierwotnie postępującej przynoszą także korzyści polegające na lepszym
ogólnym zrozumieniu mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych. Ciągle wyzwaniem jest
właściwe ujęcie czynnika czasu w rozwoju afazji (w przypadku afazji pierwotnie postępującej
– odmienny, dłuższy przebieg), zebranie danych epidemiologicznych i dostosowana do tego
rodzaju schorzenia odpowiednia forma terapii.
Afatyczne zaburzenia mowy mogą wystąpić także jako składowe innych chorób
neurologicznych. Przykładem jest wariant korowy stwardnienia rozsianego: pojawiają się
zaburzenia płynności mowy, fluencji słownej i rozumienia mowy słyszanej.
D. Ryglewicz, D. Milewska, Epidemiologia afazji u chorych z udarem mózgu. „Udar Mózgu”, 2004, tom 6,
nr 2, s. 65-70.
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W chorobie Wilsona afazja może objawiać się powtarzaniem sylab i słów lub aleksją.
Przy chorobie Huntingtona jako jeden z objawów, wyróżnia się dyzartrię – ogólne zaburzenia
mowy ekspresyjnej. Nierzadko mowa pacjentów staje się niezrozumiała i bełkotliwa.
Dyzartria pojawia się także w chorobie Parkinsona. W chorobie Alzheimera afazja z reguły jest
jednym z pierwszych objawów schorzenia – pojawia się trudność z zapamiętywaniem
przypominaniem sobie słów, mieszanie wyrażeń, echolalie, bełkotliwość mowy,
zaś w końcowej fazie choroby mowa może zupełnie zaniknąć.
Współczesne metody leczenia zaburzeń afatycznych
Ze względu na różnorodność form zaburzenia, nie ma jednej konkretnej przyjętej teorii leczenia
afazji. Przy neurorehabilitacji pacjenta stosuje się raczej eklektyczne łączenie różnych
interwencji terapeutycznych234.
Do czynników decydujących o przebiegu terapii afazji należą: obraz kliniczny afazji
(forma, rodzaj uszkodzeń), etap zdrowienia pacjenta, charakter choroby (postępująca
w chorobach neurodegeneracyjnych, niepostępująca po urazach czy udarze mózgu),
towarzyszące jej ewentualnie zaburzenia poznawczo-behawioralne, oraz charakterystyka osoby
poddawanej leczeniu (jej wiek, ogólny stan zdrowia, możliwości, oczekiwania).
Ogólnie terapia afazji polega przede wszystkim na aktywizacji językowej (stymulacji
w zakresie komunikacji werbalnej), specyficznych ćwiczeniach usprawniających, łagodzących
objawy zaburzenia – fonologiczne, semantyczne i motoryczne, a także na utrwalaniu nabytych
już umiejętności. Według Whitwortha, do najważniejszych celów terapii afazji
należą: reaktywacja systemu neuronalnego (polegające na włączaniu struktur wcześniej
niezaangażowanych), ponowne uczenie się różnych sprawności językowych,
przeorganizowanie czynności językowych tak, aby uzyskać cel inną drogą, substytucja
utraconej czynności (na przykład poprzez stosowanie piktogramów) czy odmienna organizacja
życia, ułatwiająca pacjentowi funkcjonowanie z deficytami językowymi. W praktyce podstawą
terapii afazji stają się ćwiczenia językowe dobrane w zależności od deficytów pacjenta.
Wśród ćwiczeń najczęściej235 stosowane są: dobieranie nazw do desygnatów (w mowie
i piśmie), wyszukiwanie nazw według charakterystycznego desygnatu, kategoryzacje,
poszukiwanie cech wspólnych i odrębnych, wskazywanie desygnatów na podstawie definicji,
ocenianie czy sylaby i słowa brzmią tak samo czy inaczej, ocenianie czy słowa rymują się,
powtarzanie głośno usłyszanych nazw, tworzenie nazw z rozsypanki literowej czy sylabowej,
tworzenie związków frazeologicznych, uzupełnianie obrazków odpowiednimi nazwami,
uzupełnianie znanych przysłów, etc. Popularna jest także metoda HELPSS236 – tworzenie zdań
o różnej konstrukcji gramatycznej i treści w odniesieniu do historii przedstawionej na obrazku.
Stosuje się najczęściej w przypadku chorych z lekką afazją ruchową. Z kolei u chorych z afazją
Broca zazwyczaj używa się metody terapii melodyczno-intonacyjnej: chory wybija takt
podczas wypowiedzi, aby wzmocnić jej motoryczny aspekt.

J. Seniów, Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych
dysfunkcji poznawczo-behawioralnych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2009.
235
Ibidem.
236
Ibidem.
234

98

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Podsumowanie
Afazja stanowi poważny problem społeczny. W istotny sposób dezorganizuje zarówno życie
pacjenta, jak i osób w jego najbliższym otoczeniu. Jej pojawienie się w postaci objawu
towarzyszącego chorobie znacząco pogarsza rokowania. Szacuje się, że jedynie czterdzieści
osiem procent pacjentów z afazją otrzymuje szansę na skorzystanie z neurorehabilitacji.
Poprawa warunków chorych jest jednym z głównych celów Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu oraz programu POLKARD. Dynamiczny rozwój metod
neurorehabilitacji ma na celu poprawę życia chorych i usprawnienie ich codziennego
funkcjonowania. Badania nad afazją mają nie tylko istotne znaczenie w praktyce klinicznej, ale
także dla psychologii poznawczej – uzupełniają bowiem wiedzę o relacji język-poznanie.
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APHASIA AS A CHALLENGE FOR AGING SOCIETY: CAUSES, DIAGNOSTICS AND MODERN
FORMS OF THERAPY
Summary: Aphasia is one of the greatest challenges for neuropsychology and neurology. Speech disorders,
especially frequent in the elderly, destabilize the lives of thousands of patients. Aphasia, by definition, is a total
or partial disorder of the programming mechanisms of speech mechanisms in a person who has already acquired
the skill. Among the causes we mention are strokes, neurodegenerative diseases or brain tumors. The most common
form of aphasia is post-stroke aphasia. Often associated with it, weakness of intelligence and general cognitive
efficiency, as well as depression or apathy. In the therapy of aphasia, we take into account the individual situation
of the patient: his needs, possibilities and limitations. Often, in addition to restoring the speech-related activity,
aphasia therapy involves reorganizing the patient's life so that he can deal with dysfunction in everyday functioning
more easily. The work summarizes the most important reports regarding the genesis of aphasia and possible ways
of treating the disease.
Keywords: Aphasia, brain, aging, speech disorders.

99

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

100

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

Klaudia Nawrot237
STYL ŻYCIA JAKO ISTOTNY ELEMENT ZDROWIA
– ZACHOWANIA PROZDROWOTNE POLAKÓW
Streszczenie: Styl życia człowieka, w tym jego zachowania zdrowotne, ma istotny wpływ na jakość życia.
Coraz więcej osób podejmuje działania służące zdrowiu takie jak aktywność fizyczna czy też zmiana nawyków
żywieniowych. Z drugiej strony, nastąpił wzrost rozwoju chorób cywilizacyjnych. Siedzący tryb życia, praca
w stresującym środowisku oraz jedzenie „na szybko” są przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych.
Celem niniejszego rozdziału jest ocena zależności, jaka występuje pomiędzy poziomem wiedzy Polaków na temat
stylu życia, a podejmowanymi zachowaniami, które są związane ze zdrowiem. Badanie zostało oparte na analizie
danych statystycznych dotyczących zdrowia oraz prozdrowotnych zachowań mieszkańców Polski na podstawie
wyników badań sondażowych przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Wykorzystano
również dane z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown. Styl życia Polaków jest zróżnicowany
w zależności od wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz wieku.
Słowa kluczowe: Styl życia, zdrowie, dieta, aktywność fizyczna.

Wstęp
Coraz częściej media oraz różnego rodzaju przekazy reklamowe przekonują do zdrowego trybu
życia, uprawiania sportu i rekreacji. W raporcie pt. „New Developments in Global Consumer
Trends” zwrócono uwagę na dbałość o zdrowie, która przejawia się w coraz większej trosce
o kondycję fizyczną i psychiczną. Wśród zmian można wymienić stosowanie odpowiednich
diet, zmiany nawyków związanych z żywieniem przy równoczesnym zachowaniu
postaw: umiarkowanie i unikanie, znacznie częstsze korzystanie z profesjonalnych porad
dotyczących zdrowia, aktywność fizyczna, przyjmowanie suplementów diety, działania
redukujące stres, dbanie o wygląd zewnętrzny oraz o zdrowe otoczenie238. Celem niniejszego
rozdziału jest ocena zależności, jaka występuje pomiędzy poziomem wiedzy Polaków na temat
stylu życia, a podejmowanymi zachowaniami, które są związane ze zdrowiem. Zdrowie, ze
względu na swój interdyscyplinarny charakter, może być pojęciem różnorodnie
interpretowanym. Praktycznie niemożliwe jest znalezienie jednej, powszechnie akceptowanej
definicji. Jakość życia zależna jest od cyklu życia oraz jednostkowego sposobu radzenia sobie
ze zmianami, co uwypukla zmienny charakter pojęcia239. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO - World Health Organization) „zdrowie jest stanem pełnego dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie wyłącznie brakiem choroby
lub niedomagania (ułomności)240.
Definicja ta była przełomem w sposobie myślenia o zdrowiu oraz podkreśliła aspekt
wielowymiarowości i subiektywny charakter zdrowia241. W latach 70. XX wieku kanadyjski
Minister Zdrowia Lalonde zdefiniował grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia
ludności, czyli „pola zdrowia”. W ponad 50% zdrowie jest determinowane przez styl życia.
Mgr, Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet
Jagielloński.
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Pozostałe czynniki - czynniki biologiczno-genetyczne (ok. 20%), czynniki środowiskowe
(ok. 20%) oraz organizacji systemu ochrony zdrowia (ok. 10%) stanowią ważny,
ale nie kluczowy element w zachowaniu zdrowia i prewencji chorób242. Tzw. „raport Lalonda”
stał się bardzo wpływowy w środowisku medycznym. Na zdrowy styl życia jako determinant
zdrowia, składają się między innymi takie elementy jak prawidłowe i racjonalne odżywianie,
aktywność fizyczna, utrzymanie dobrych relacji międzyludzkich oraz właściwe radzenie sobie
ze stresem. Styl życia jest bezpośrednio związany z kulturą i przez nią jest kształtowany.
W zestawieniu ze zdrowiem, obecnie znajduje się w samym centrum zmian społecznych oraz
odgrywa w nich kluczową rolę243.
Zdrowe odżywianie kluczem do sukcesu
Jak zauważył Georg Simmel (2006) spożywanie posiłków jest formą strukturyzacji codziennej
aktywności, a więc wpływa na rytm dnia od rana, aż do nocy. Nie jest to tylko wybór
konsumpcyjny. Jedzenie jest podstawowym elementem stylu życia, a nie tylko sposobem
na zaspokojenie głodu czy zachowaniem zdrowotnym244. „Niechaj wasze pożywienie będzie
lekarstwem i lekarstwem waszym - pożywienie” - są to słowa ojca współczesnej medycyny
Hipokratesa. Prawidłowe odżywianie jest uznawane za jeden z najważniejszych czynników,
który wpływa na rozwój człowieka oraz pozwala na utrzymanie przez niego dobrego stanu
zdrowia. Istotne są także prawidłowe nawyki oraz zwyczaje żywieniowe, które w dużej mierze
kształtują się już w młodym wieku. Zarówno niedobory składników odżywczych jak i również
ich nadmierne spożycie niesie ze sobą negatywne konsekwencje zdrowotne245.
Prawidłowe odżywianie opiera się na dostarczaniu organizmowi wszystkich składników
pokarmowych niezbędnych do wzrostu i zachowania zdrowia, takich jak białko, węglowodany,
tłuszcze, witaminy oraz składniki mineralne. Węglowodany oraz tłuszcze są głównym źródłem
energii, która zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, ponieważ reguluje procesy
biochemiczne występujące w organizmie, odpowiada za utrzymanie funkcji fizjologicznych,
struktury oraz wzrostu organizmu246. Węglowodany powinny stanowić ok. 55% - 60%
dziennego zapotrzebowania kalorycznego247. Ok. 30% energii powinno pochodzić
z tłuszczów248. 2/3 wszystkich spożywanych tłuszczów powinny stanowić kwasy tłuszczowe
nienasycone249. Tłuszcze są istotne w diecie, ponieważ budują błony komórkowe oraz
rozpuszczają witaminy takie jak A, D, E i K, zwiększając ich przyswajalność. Białka pełnią
funkcje budulcowe w organizmie i są niezbędne do prawidłowego rozwoju i procesów wzrostu,
M. Wysocki, M. Miller, Paradygmat Lalonde’a, światowa organizacja zdrowia i nowe zdrowie
publiczne,”Przegląd Epidemiologiczny” 2003; 57: 505-12.
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ponieważ są głównym składnikiem budulcowym tkanek. Białko powinno dostarczać 5 - 15%
wartości energetycznej250. Istotnym elementem diety jest dostarczanie do organizmu
odpowiedniej ilości składników odżywczych (witamin oraz składników mineralnych)
pełniących funkcje regulujące oraz dostarczanych wraz z pokarmem, napojami lub poprzez
suplementację. Witaminy są odpowiedzialne za: pobudzenie systemu immunologicznego
organizmu, pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu komórek, tkanek i organów, zapewnienie
prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego oraz prawidłowy wzrost251. Do składników
odżywczych należą również składniki mineralne. Są to 22 pierwiastki chemiczne, jakie należy
codziennie dostarczać wraz z pokarmem252. Zdrowe odżywianie daje możliwość osiągnięcia
pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka, pomaga zachować sprawność oraz
wzmacnia odporność organizmu na choroby. Uwzględnia zapotrzebowanie organizmu
na pełnowartościowe produkty i składniki odżywcze. Wzrost poziomu życia, rozwój
cywilizacji oraz kolejne odkrycia naukowe powodują, że rośnie u ludzi refleksja na temat
jedzenia. Zwiększa się świadomość tego, co dla człowieka może być uznane za zdrowe.
W zdrowym ciele zdrowy duch
Aktywność ruchowa jest powszechnie uznawana za kluczowy oraz integralny element
składający się na zdrowy styl życia253. Pierwsze informacje o zorganizowaniu ćwiczeń
fizycznych w celu wzmocnienia zdrowia pojawiły się już 2500 lat przed naszą erą
w starożytnych Chinach254. Aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w okresie dzieciństwa
i młodości, ponieważ wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie. W wieku dorosłym
pozwala na zachowanie zdrowia i dobrej kondycji. Korzyści jakie niosą ze sobą różnego
rodzaju aktywności ruchowe to m.in. zwiększenie wytrzymałości mięśni, równocześnie
powodując obniżenie masy tłuszczowej, lepsza wydolność krążenia oraz obniżenie ciśnienia
tętniczego. Aktywność fizyczna sprzyja również redukcji stężenia cholesterolu i stabilizacji
gospodarki lipidowej, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka rozwoju miażdżycy255.
W połowie lat 90-tych w wydawnictwie WHO opublikowano stanowisko, w którym trzy
opiniotwórcze towarzystwa naukowe: European Society of Hypertension, European
Atherosclerosis Society oraz European Society of Cardiology omawiają, jakie są korzystne
efekty systematycznego treningu oraz podkreślają, że w odniesieniu do strategii zdrowia
publicznego zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa jest tak samo istotne jak leczenie
nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, czy też walki z nałogiem palenia
tytoniu256. Regularna aktywność fizyczna może mieć korzystny wpływ na ustąpienie
M. Jarosz, J. Charzewska, Białka. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja, red. M. Jarosz,
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symptomów depresji i lęku, ponieważ poprawia sprawność psychiczną oraz samopoczucie.
Dzieje się tak, gdyż podczas wysiłku zwiększa się stężenie endorfin (hormonów szczęścia)
we krwi257. Promocja zdrowia wskazuje na postępowanie, które umacnia stan zdrowia oraz
poprawia podstawowe wskaźniki morfo-funkcjonalne człowieka258. Aktywność fizyczna
została uznana jako istotny element i jest zlokalizowana u podstawy Piramidy Zdrowego
Odżywiania. Minimalna dawka aktywności fizycznej jest definiowana jako niezbędna dawka
ruchu wykonywanego w ciągu dnia lub tygodnia, konieczna ze względu na utrzymanie dobrego
poziomu oraz dobrego stanu psychofizycznego, a także prowadząca do uzyskania zakładanego
efektu. Zdrowy styl życia polega na utrzymaniu systematycznej, wszechstronnej aktywności
fizycznej, postępując według zasady 3 x 30 x 130. Oznacza to, że powinno się ćwiczyć co
najmniej 3 razy w tygodniu, przez minimum 30 minut, a tętno powinno być zbliżone do 130259.
Metodologia
Niniejsza część badawcza jest oparta na analizie danych statystycznych dotyczących zdrowia
oraz prozdrowotnych zachowań mieszkańców Polski na podstawie wyników badań
sondażowych przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 8-15 września 2016
roku. Zastosowano metodę wywiadów bezpośrednich (face-to-face), które były wspomagane
komputerowo (CAPI) na liczącej 901 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych
Polaków. Rozważania zostały także oparte na podstawie danych uzyskanych z raportu
z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
– Biura Prasy i Promocji „Badanie postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie
profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców Polski ze szczególnym uwzględnieniem
postaw Polek wobec raka szyjki macicy i raka piersi”260. Zastosowano metodę CARI - wywiady
telefoniczne wspomagane komputerowo.
Wyniki i dyskusja
Zdrowotne oraz prozdrowotne zachowania mieszkańców Polski
Z deklaracji respondentów uczestniczących w badaniach przeprowadzonych przez CBOS
„Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków”261 wynika, że hierarchia wartości cenionych
przez mieszkańców Polski jest stała, a zmiany obserwowane na przestrzeni ostatnich dziesięciu
lat są niewielkie. Wartość zdrowia znacznie częściej podkreślają Polacy z wyższym
wykształceniem, zamieszkujący miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców, a także od 100
tys. do mniej niż 500 tys. Ponad połowa Polaków (55%) wskazuje, że jest zadowolonych
ze swojej kondycji zdrowotnej i określa swój stan zdrowia jako co najmniej dobry. Jedynie 9%
badanych wyraziło niezadowolenie. Duży wpływ na ocenę stanu zdrowia ma wiek badanych.
M. Gruszczyńska i wsp., Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek
Polaków do własnego zdrowia, „Hygeia Public Health” 2015, 50(4): 558-565.
258
W. Siwiński, R. Rasińska, Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka,
„Pielęgniarstwo polskie” nr 2 (56) 2015.
259
J. Błasiak, Edukacja zdrowotna z edukacją zdrowia, skrypt akademicki, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych, 2012.
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Badanie postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców
Polski ze szczególnym uwzględnieniem postaw Polek wobec raka szyjki macicy i raka piersi, Kantar Millward,
Warszawa 2017.
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Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, CBOS, Warszawa, nr 138/2016.
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Osoby starsze, mające więcej niż 65 lat częściej oceniały stan swojego zdrowia jako taki sobie
(57%), a 18% ankietowanych ocenia negatywnie swoją kondycję. Najmłodsi ankietowani
w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat bardzo rzadko określali stan zdrowia jako zły lub
bardzo zły. Dzieje się tak, ponieważ wraz z wiekiem następują istotne zmiany w aparacie
ruchowym człowieka, prowadzące do obniżenia jego aktywności fizycznej262. U osób starszych
oznaką starzenia jest fizjologiczne słabnięcie organizmu, a także psychiczne zredukowanie
wielu potrzeb i zainteresowań263. Zdaniem respondentów działaniem, które w największym
stopniu wpływa na poprawę zdrowia ludzi jest właściwe odżywianie się. 48% Polaków
wskazało dietę jako kluczowy element stylu życia. Inni ankietowani jako działanie
prozdrowotne wskazali regularne wizyty u lekarza (30%) oraz unikanie stresujących sytuacji
(30%). Polacy wskazują także takie zachowania sprzyjające zdrowiu jak regularne uprawianie
gimnastyki (24%) lub inne formy aktywności fizycznej np. spacery, wycieczki rowerowe itp.
(27%).
Opinie ankietowanych dotyczące skuteczności działań prozdrowotnych w dużym
stopniu zależą od ich własnej kondycji zdrowotnej. Osoby, które oceniają swoje zdrowie jako
dobre lub bardzo dobre znacznie częściej niż te, które wyraziły niezadowolenie ze swojej
kondycji, wskazują, że odpowiednie odżywianie, regularne uprawianie sportu, a także aktywny
wypoczynek w czasie wolnym w największym stopniu służą poprawie zdrowia.
Osoby niezadowolone ze swojego zdrowia częściej zaznaczają regularne wizyty u lekarza.
Przekonanie o coraz większej popularności zdrowego stylu życia w Polsce systematycznie oraz
znacząco rośnie. Dwie trzecie dorosłych mieszkańców (64%) ocenia, że jest on bardzo
popularny. Jedynie 31% deklaruje, że dbanie o własne zdrowie nie jest najważniejsze.
Modę na zdrowie częściej wskazują osoby młodsze w wieku od 18 do 34 lat oraz ankietowani,
którzy dobrze oceniają swoją sytuację materialną. W porównaniu z badaniami z poprzednich
lat, coraz więcej respondentów (85%) uważa się za osoby dbające o własne zdrowie. Pomimo,
że zdecydowana większość mieszkańców Polski deklaruje, że dba o własne zdrowie,
rzeczywiste działania prozdrowotne ciągle nie są zbyt powszechne. Aż 88% badanych nie
uprawia żadnego sportu w sposób profesjonalny, 58% prawie nigdy nie uprawia aerobiku lub
nie wykonuje ćwiczeń gimnastycznych, a 37% nie wykonuje żadnych aktywności takich jak
bieganie, pływanie, jazda na rowerze itp. Ponadto 14% ankietowanych codziennie pije słodzone
napoje, 21% osób deklaruje, że minimum raz w tygodniu jada mniej niż trzy posiłki na dobę.
Minimalnie zmniejszyła się skłonność Polaków do zachowań antyzdrowotnych w porównaniu
z poprzednimi latami, a zdrowie ciągle utrzymuje się na czele najważniejszych wartości.
Styl życia - czyli co motywuje, a co zniechęca
Na podstawie raportu z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia – „Badanie postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie
profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców Polski”264 pojęcie zdrowego stylu życia
u badanych wywołało różne skojarzenia emocjonalne. Dla części osób jest to forma ruchu,
J. Bugajska, E. Łastowiecka, Analysis of total work inability in Poland in 2000 and 2001 according to age.
Disease diagnosis and occupation. Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2006; 12, s. 231–240.
263
L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994, s. 33.
264
Badanie postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców
Polski ze szczególnym uwzględnieniem postaw Polek wobec raka szyjki macicy i raka piersi, Kantar Millward,
Warszawa 2017.
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sport, właściwe dbanie o siebie, ograniczenie lub też całkowita eliminacja używek takich jak
papierosy i alkohol, regularne posiłki oraz spożywanie częściej warzyw, unikanie stresujących
sytuacji a także prawidłowy sen. Dla drugiej części osób styl życia można zawrzeć w jednym
słowie - dieta. Jest to coś negatywnego, wiąże się z ograniczeniem, nieustannymi
wyrzeczeniami i poświęceniem, brakiem przyjemności, męczeniem, modą oraz pieniędzmi.
Zdrowy tryb życia kojarzy się badanym głównie z dwoma obszarami: aktywnością
ruchową/sportową i sposobem odżywiania. Inne elementy, takie jak używki, zarządzanie
czasem, podatność na stres mogą być elementem składającym się na całość stylu życia, ale nie
są kluczowe w jego budowie. Na regularne uprawianie sportu i ćwiczenia fizyczne wskazuje
50% badanych. Co trzeci badany wskazał na jedzenie dużej ilości warzyw i owoców jako
element związany z dietą oraz nawykami żywieniowymi, a co czwarty na regularne spożywanie
posiłków. W przypadku autooceny badanych w kontekście zdrowego stylu życia 78% Polaków
twierdzi, że zdecydowanie lub raczej dba o swoje zdrowie, przy czym 28% zaznacza odpowiedź
„zdecydowanie tak”. U osób starających się żyć zdrowo, czyli osób wykształconych, młodych,
bez rodziny lub starszych z dorosłymi dziećmi, widocznie dominuje przekonanie, że styl życia
jaki prowadzą wpływa na zdrowie. Przeciwnie, niezdrowy tryb życia jest charakterystyczny dla
osób w wieku między 35 a 50 rokiem życia, które wychowują dzieci, są aktywne zawodowo
oraz zabiegane. Autoocena w aspekcie zdrowia również była zależna od wieku, sytuacji
zawodowej i rodzinnej, a także postaw prozdrowotnych. Określenie swojego stylu życia jako
„zdrowy” było dość trudne dla badanych, ponieważ pojęcie to wiąże się ze spełnieniem wielu
warunków. Ankietowani mieli obawy, że nie będą w stanie ich całkowicie spełnić.
Dlatego znacznie częściej używali takich zwrotów jak „Dbam o siebie”, „Staram się jeść
zdrowo”, „Staram się ruszać”. Dzieje się tak, ponieważ respondenci mają wiele słabości
i pokus, a także dodatkowo problemy z konsekwencją i determinacją w działaniu. Spora część
badanych odczuwa presję społeczną związaną ze zdrowiem. Im niższy był wiek badanych oraz
im wyższe wykształcenie posiadali, tym znacznie silniej ulegali presji oraz mieli większe
poczucie winy związane z łamaniem zasad zdrowego stylu życia.
Podsumowanie
Dzisiejsze tempo życia, nieustanny wyścig z czasem oraz epidemia chorób cywilizacyjnych
sprawiają, że coraz trudniej mówi się o własnym zdrowiu. Z jednej strony dla większości
mieszkańców Polski najważniejszą wartością jest zdrowie i obserwowany jest wzrost
świadomości dotyczącej dbania o siebie. Z drugiej strony wiele osób odżywia się niezdrowo
oraz prowadzi siedzący tryb życia. Motywacja do prowadzenia zdrowego stylu życia pojawia
się zazwyczaj, gdy niezdrowy tryb życia nie idzie w parze ze zdrowiem. Wynika to przede
wszystkim z problemów z kondycją, złego samopoczucia, braku energii oraz zachowania
atrakcyjnego wyglądu i poprawy samooceny. Styl życia Polaków jest zróżnicowany
w zależności od wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz wieku. Osoby wykształcone,
zamieszkałe w większych miastach oraz młodsze znacznie częściej na pierwszym miejscu
stawiają zdrowie oraz są zadowoleni z własnej kondycji zdrowotnej. Wskazują również,
że odpowiednie odżywianie, regularne uprawianie sportu, unikanie stresujących sytuacji
i aktywny wypoczynek w czasie wolnym działa pozytywnie. Osoby te mają wysokie poczucie
odpowiedzialności za własne zdrowie. Obecnie, społeczeństwo wywiera sporą presję związaną
ze zdrowiem. W konsekwencji, łamanie zasad zdrowego stylu życia wiąże się z większym
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poczuciem winy, przede wszystkim u osób młodych. Przeciwnie, osoby z mniejszych
miejscowości, niewykształcone oraz starsze, dużo częściej są niezadowolone z własnego
zdrowia, oraz deklarują wizyty u lekarza jako sposób na zapobieganie chorobom.
Pomimo mody na zdrowie, nadal rzeczywiste działania prozdrowotne nie są zbyt powszechne.
Wiele osób nie uprawia żadnego sportu, nie wykonuje żadnych aktywności oraz przyznaje się
do nieprzestrzegania zaleceń racjonalnego odżywiania. Georg Christoph Lichtenberg uważał,
że „Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę”265. Swoisty stan bierności doprowadza
do namnażania się coraz większej liczby chorób, co w dobie dzisiejszej cywilzacji jest
nieuniknione. Wynika to często z braku silnej woli. Istotną rolę pełni polityka prozdrowotna
i promocja prawidłowego stylu życia. Tylko systematyczne oraz długofalowe dbanie o siebie,
począwszy od najmłodszych lat, może przynieść oczekiwany efekt. Człowiek nie jest bezradny
wobec chorób cywilizacyjnych, jednak sam musi podjąć odpowiednie kroki służące własnemu
zdrowiu.
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LIFESTYLE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF HEALTH – PRO-HEALTH
BEHAVIOR OF POLES
Summary: The lifestyle of people, including their health behavior, has a significant impact on the quality of life.
More and more people are taking health measures such as physical activity or changing eating habits. On the other
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hand, there has been an increase in the development of civilization diseases. A sedentary lifestyle, working in a
stressful environment and eating "quickly" are the cause of serious health consequences. The aim of this chapter
is to assess the relationship that exists between the level of knowledge of Poles about lifestyle and the behaviors
that are related to health. The study was based on the analysis of statistical data on health and pro-health behavior
of Polish residents based on the results of surveys conducted by the Public Opinion Research Center. The data
from the study carried out by Kantar Millward Brown was also used. The lifestyle of Poles varies depending on
their education, place of residence and age.
Keywords: Lifestyle, health, diet, physical activity.
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Dominika Pokrywka266
STOSOWANIE DIET W CZASIE CIĄŻY
W CELACH PROZDROWOTNYCH
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych diet oraz ocena zasadności ich stosowania
w czasie ciąży. Na podstawie piśmiennictwa dokonano analizy korzyści oraz bezpieczeństwa stosowania tych diet.
Diety takie jak śródziemnomorska i dieta o niskim indeksie glikemicznym mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie
matki i dziecka. Nie zaleca się profilaktycznego stosowania diet eliminacyjnych (w tym diety bezglutenowej)
i nisko-węglowodanowych. Prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska jest bezpiecznym modelem żywienia
w ciąży. Istnieje konieczność prowadzenia edukacji żywieniowej kobiet w ciąży.
Słowa kluczowe: Dieta, ciąża, profilaktyka.

Wstęp
Ogólnie rozumiany zdrowy styl życia, w tym prawidłowa dieta, jest jednym z bardzo istotnych
czynników warunkujących prawidłowy przebieg ciąży. Urozmaicona i pełnowartościowa dieta
powinna zapewniać odpowiednią podaż składników odżywczych zarówno dla matki,
jak i rozwijającego się płodu. Prawidłowa dieta kobiety ciężarnej nie odbiega znacznie od
ogólnych zasad prawidłowego odżywiania, zgodnych z piramidą żywienia i aktywności
fizycznej dla osób dorosłych267. W związku ze wzrostem płodu oraz fizjologicznymi zmianami
w organizmie matki, istnieje konieczność zwiększenia podaży witamin z grupy B, żelaza,
wapnia, białek, tłuszczów, węglowodanów i innych. Niedostateczne spożycie tych składników,
może prowadzić do niedoborów u matki i ich powikłań, takich jak niedostateczny wzrost płodu
czy przedwczesne porody. Odpowiedni dobór produktów, odstępy czasowe między posiłkami
i wielkości porcji pozwalają m.in. na utrzymanie prawidłowej glikemii. W czasie ciąży
nieprawidłowa dieta, przyczynia się do zwiększenia ryzyka powstania cukrzycy ciężarnych.
Radykalne ograniczenie lub eliminacja węglowodanów przy pojawieniu się cukrzycy nie jest
wskazane i może przyczynić się do powstania niedoborów268. Pokrycie zapotrzebowania
na składniki odżywcze płodu jest całkowicie zależne od stanu odżywienia matki, na który
składają się rezerwy matki oraz takie spożycie składników odżywczych, które pokrywa
jej zapotrzebowanie. Zapewnienie prawidłowego odżywienia matki może zmniejszyć ryzyko
problemów zdrowotnych takich jak: poronienia i śmieć noworodkowa, niska masa
urodzeniowa, wcześniactwo oraz wady rozwojowe269.
Celem niniejszej pracy jest przestawienie wybranych diet oraz ocena zasadności ich
stosowania w czasie ciąży. Mając na uwadze fakt, że żywienie odgrywa bardzo ważną rolę
w okresie ciąży, niezwykle istotne jest bezpieczeństwo, korzyści oraz skutki uboczne
stosowanych modeli żywieniowych. Nierzadko kobiety dostają sprzeczne zalecenia dotyczące
żywienia, co skutkuje w błędach żywieniowych. Kobiety coraz bardziej zwracają uwagę na
Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny.
Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych, https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych
(14.04.2019).
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M. K. Horan, C. A. McGowan, Gibney ER., Maternal low glycaemic index diet, fat intake and postprandial
glucose influences neonatal adiposity--secondary analysis from the ROLO study. “Nutr J.” 2014 nr 1(13) s. 78.
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N. M. Nnam, Improving maternal nutrition for better pregnancy outcomes. Proc Nutr Soc. 2015;74(4),
s. 454-459.
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swoją dietę w czasie ciąży i mając dobre zamiary, często decydują się na stosowanie diet,
które w założeniu mają przyczynić się do zapewnienia optymalnych warunków dla przebiegu
ciąży i zdrowia dziecka. Nierzadko informacje, które pojawiają się w mediach, mogą nie być
zgodne z medycyną opartą na dowodach naukowych. Szczególnie newralgiczne są sytuacje,
w których pojawia się patologia w czasie ciąży i konieczna jest ingerencja dietetyczna.
Ogólne zalecenia dotyczące żywienia w czasie ciąży
Aktualny stan wiedzy umożliwia uniknięcie bardzo poważnych wad rozwojowych dziecka oraz
komplikacji okołoporodowych poprzez wprowadzenie diety bogatej w niezbędne składniki
pokarmowe w żywności oraz w suplementacji. Istotnym jest, aby ciężarna spożywała co
najmniej 5 posiłków dziennie, w regularnych odstępach czasu, które nie powinny być dłuższe
niż 3-4h oraz unikała podjadania pomiędzy posiłkami270. W celu dostarczenia wszystkich,
niezbędnych do prawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu składników odżywczych, dieta
ciężarnej powinna być urozmaicona i zawierać produkty z 5 wyróżnionych grup produktów
(produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i produkty mleczne, mięso i ryby, tłuszcze),
wykluczając cukier i słodycze271. Produkty zbożowe są głównym źródłem energii dla zdrowej
kobiety ciężarnej. Znaczną przewagę w spożyciu powinny stanowić produkty z pełnego
przemiału- razowe272. Do najczęściej spożywanych zbóż należą: pszenica, ryż, kukurydza, żyto,
jęczmień, gryka i proso. Oprócz dużej wartości kalorycznej w postaci węglowodanów są
źródłem: białka roślinnego, składników mineralnych (popiół) oraz witamin z grupy B273.
Białko stanowi podstawowy budulec dla tkanek matki i rozwijającego się płodu.
W poszczególnych okresach ciąży konieczne jest odpowiednie zwiększenie spożycia
produktów zawierających białko. Zaleca się umiarkowanie większe spożycie produktów
odzwierzęcych (mięso, ryby, jaja, nabiał) lub roślinnych w takiej kompozycji, aby zawierały
wszystkie niezbędne aminokwasy (strączki, zboża, tofu274. Niezwykle istotną kwestią jest
jakość spożywanych tłuszczów. O ile samo zapotrzebowanie na tłuszcz nie wzrasta drastycznie
w porównaniu do okresu sprzed ciąży, to warto zwracać szczególną uwagę na ich źródła.
Korzystny wpływ na przebieg ciąży, szczególnie na rozwój układu nerwowego, zauważa się
przy zwiększonym spożyciu jednonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, zawartych
m.in. w tłustych rybach morskich, oleju lnianym i tranie9. Wapń, jod i żelazo są pierwiastkami,
na których podaż należy zwrócić najwyższą uwagę. Niedostateczne spożycie żelaza może
przyczynić się do anemii pod koniec ciąży zarówno u matki, jak i noworodka. Żelazo znajduje
się zarówno w produktach zwierzęcych, jak również w roślinnych, jednak to te pochodzące
z mięsa (hemowe) charakteryzuje się nawet dwukrotnie wyższą przyswajalnością niż
pochodzenia roślinnego. Łączenie w posiłku produktów zawierających żelazo niehemowe
D. Szostak – Węgierek, Ogólne zasady prawidłowego żywienia się kobiet. W: Szostak - Węgierek D., Cichocka
A., Żywienie kobiet w ciąży. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015. s. 11.
271
H. Ciborowska, A. Rudnicka A.: Podział produktów spożywczych. W: Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetykażywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. 4, rozszerzone i uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL; 2014. s.169-171.
272
D. Szostak – Węgierek, Zasady żywienia kobiet ciężarnej w oparciu o 11 zasad zdrowego żywienia. W: Szostak
- Węgierek D., Cichocka A.: Żywienie kobiet w ciąży. Wyd. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015,
s. 13-25.
273
J. Gawęcki, M. Woźniewicz, Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych W: Gawęcki
J. Żywienie człowieka t.1. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010, s.339-366.
274
A. Wendołowicz, E. Stefańska, L. Ostrowska, Żywienie kobiet w okresie ciąży.
270

112

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

z witaminą C, zwiększa przyswajalność tego pierwiastka. Jest to na tyle istotny dla rozwoju
płodu pierwiastek, że zaleca się jego rutynową suplementację. Odpowiednie spożycie wapnia
w czasie ciąży może warunkować prawidłową mineralizację kośćca i zębów nawet w życiu
dorosłym. Najlepszą przyswajalnością wapnia charakteryzują się produkty mleczne, dlatego
powinny znajdować się w diecie przyszłych matek.
Stosowanie diety wegetariańskiej i wegańskiej w ciąży
Wegetarianizm i weganizm w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularne.
Ludzie decydują się na rezygnację ze spożycia mięsa zarówno ze względów zdrowotnych,
jak i etycznych. W związku z powyższym, coraz częściej dieta bezmięsna jest wyborem kobiet
w okresie ciąży. Prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska i wegańska jest uznana za
bezpieczny sposób odżywiania w okresie życia płodowego 275. Konieczna jest jednak
zwiększona czujność w odniesieniu do potencjalnych niedoborów. Wyeliminowanie z diety
mięsa i produktów odzwierzęcych wiąże się z ryzykiem niedostatecznej podaży witaminy B12,
której nawet krótkoterminowe niedobory w ciąży mogą niekorzystnie wpływać na przebieg
ciąży i skutkować zaburzeniami rozwoju zarówno w okresie życia płodowego, jak i w
dzieciństwie. Zaleca się włączenie żywności fortyfikowanej oraz suplementacji276. Mięso jest
również jednym z głównych źródeł żelaza w diecie. W okresie ciąży, również kobiety, które
stosują tradycyjną dietę, są narażone na niedobór tego pierwiastka, ze względu na intensywne
pobieranie tego pierwiastka przez płód. Dlatego wegetarianki i weganki, powinny zwrócić
szczególną uwagę na spożycie roślinnych źródeł żelaza (zbożowe produkty pełnoziarniste,
rośliny o intensywnym zielonym kolorze, orzechy), jego suplementację i częstsze badania
kontrolne277.
Mimo
ograniczenia
ilości
spożywanych
białek
zwierzęcych
(pełnowartościowych), nie zauważa się negatywnego wpływu tego rodzaju diety na masę
urodzeniową noworodków278. Wegetarianki i weganki częściej utrzymują prawidłową masę
ciała w czasie ciąży i po porodzie. Badania sugerują, że stosowanie zbilansowanej diety
wegetariańskiej i wegańskie zmniejsza ryzyko wystąpienia patologii ciąży jak preeklampsja,
cukrzyca ciążowa i przedwczesne porody. Niektóre badania sugerują niższe ryzyko rozwinięcia
nadciśnienia tętniczego w czasie ciąży. Natomiast nieprawidłowa podaż składników
odżywczych, może zwiększyć ryzyko depresji poporodowej 279. Produkty spożywane przez
wegetarianki charakteryzują się wysoką zawartością kwasu foliowego, dlatego rzadziej
dochodzi do jego niedoboru w ciąży. Korzyści wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej,
mogą wynikać głównie z dużego spożycia żywności pochodzenia roślinnego, a nie samego
ograniczenia mięsa280.. Dlatego, warto zalecać kobietom ciężarnym zwiększenie ilości
D. Snow, Vegetarian Diet During Pregnancy: Assessment and Support, “MCN Am J Matern Child Nurs.”
2017, nr 42(5), s. 297.
276
D. Snow, Vegetarian Diet During Pregnancy: Making Sure Vitamin B12 Intake is Adequate, “Am J Matern
Child Nurs.” 2018 nr 43(1) s. 53.
277
C. S. Gautam, L. Saha, K. Sekhri, P. K. Saha, Iron deficiency in pregnancy and the rationality of iron
supplements prescribed during pregnancy “Medscape J Med.” 2008 nr 10(12) s. 283.
278
W. J. Craig, A. R. Mangels, American Dietetic Association, Position of the American Dietetic Association:
vegetarian diets, “J Am Diet Assoc.” 2009 nr 109(7) s.1266-1282.
279
G. Sebastiani, A. Herranz Barbero, C. Borrás-Novell i in., The Effects of Vegetarian and Vegan Diet during
Pregnancy on the Health of Mothers and Offspring, “Nutrients.” 2019 nr 6;11(3) s. 557.
280
F. Pistollato, S. Sumalla Cano, I. Elio, Plant-Based and Plant-Rich Diet Patterns during Gestation: Beneficial
Effects and Possible Shortcomings, “Adv Nutr.” 2015 nr 6(5) s. 581–591.
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spożywanych warzyw i owoców. Prawidłowa dieta wegetariańska może być nie tylko
bezpiecznym, ale również korzystnym modelem żywieniowym w czasie ciąży.
Natomiast nieprawidłowe jej stosowanie, skutkujące w niedoborach składników odżywczych
oraz niewystarczająca suplementacja mogą być niebezpieczne dla przebiegu ciąży.
Znaczenie indeksu glikemicznego w ciąży
Indeks glikemiczny (IG) produktu określa się na podstawie tempa z jakim wzrasta stężenie
glukozy we krwi po spożyciu produktu w odniesieniu do produktu referencyjnego. Produktami
z wysokim indeksem glikemicznym są m.in. oczyszczone produkty węglowodanowe.
Niski IG będzie charakteryzował warzywa, szczególnie świeże, tłuszcze oraz orzechy281.
Dieta znajduje swoje zastosowanie głównie w dietoterapii cukrzycy, jednak coraz częściej
jednak jest wykorzystywana w celach profilaktycznych. Aby nie dopuścić do gwałtownych
wzrostów glukozy, wykorzystuje się produkty o niskim IG lub tak komponuje się posiłki,
aby miały stosunkowo niski ładunek glikemiczny. Glukoza jest podstawowym źródłem energii
dla płodu, dlatego zmiany w stężeniu glukozy (zbyt niskie i zbyt wysokie stężenia) we krwi
będą miały niekorzystny wpływ na jego rozwój. Stosowanie diety z niskim indeksem
glikemicznym może mieć pozytywne efekty zdrowotne w czasie ciąży, szczególnie u pacjentek
z cukrzycą ciążową, gdzie pozwala na uniknięcie stosowania insuliny282 oraz obniża glikemię
poposiłkową283. Mogą również pozytywnie wpływać na profil lipidowy284. Stosowanie w ciąży
diety bogatej w produkty z wysokim indeksem glikemicznym, sprzyja rozwinięciu dużej w
stosunku do wieku płodu masy ciała oraz rozwinięcia makrosomii285. U noworodków matek
cukrzycowych częściej występują wady wrodzone, narażone są na obrażenia w czasie porodu
(większy obwód klatki piersiowej od obwodu głowy), częściej mają problemy oddechowe po
urodzeniu, nasiloną żółtaczkę, hipoglikemię i zaburzenia jonowe.
Dieta wysokowęglowodanowa z wysokim indeksem glikemicznym wiąże się z niższą
beztłuszczową masą ciała u noworodka oraz przyczynia się do tendencji do tycia w przyszłym
życiu286. Stosowanie diety z niskim IG ogranicza ryzyko otyłości centralnej u noworodków 287.
Kobiety będące w grupie ryzyka powinny zwrócić szczególną uwagę na indeks glikemiczny
produktów i kompozycję posiłków288. Prawidłowo dobrana dieta zapobiega nadmiernemu

Indeks glikemiczny – niski, średni, wysoki – który lepszy? https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowegozywienia/indeks-glikemiczny-----niski--sredni--wysoki-----ktory-lepszy- (14.05.2019).
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J. Wei, W. Heng, J. Gao, Effects of Low Glycemic Index Diets on Gestational Diabetes Mellitus:
A Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials, “Medicine (Baltimore)” 2016 nr 95(22).
286
N. V. Kizirian, T. P. Markovic, R. Muirhead, i in., Macronutrient Balance and Dietary Glycemic Index
in Pregnancy Predict Neonatal Body Composition “Nutrients.” 2016 nr 8(5), s. 270.
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przyrostowi masy ciała w ciąży, szczególnie pacjentek z cukrzycą ciążową 289 i wystąpieniu
powikłań związanych z cukrzycą matki u noworodka290. Interwencja dietetyczna polegająca na
obniżeniu ładunku glikemicznego posiłków, może przynieść szczególne korzyści
przy istniejącej cukrzycy ciążowej, u kobiet z grup ryzyka cukrzycy ciążowej,
przy insulinooporności oraz u pacjentek z nadwagą lub otyłością. Posiłki o niskim IG mogą
obniżać stężenie glukozy w ciągu dnia i ograniczać jej wahania291.
Dieta śródziemnomorska
Dieta śródziemnomorska (DSM) charakteryzuje się wysokim spożyciem warzyw i owoców,
pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz tłuszczów nienasyconych, przy ograniczonym
spożyciu mięsa i jego przetworów. Ważną rolę odgrywają źródła nienasyconych kwasów
tłuszczowych, takie jak oliwa z oliwek, orzechy oraz tłuste ryby morskie. Założenia diety
śródziemnomorskiej nie odbiegają od zasad prawidłowego żywienia i można ją stosować,
wykorzystując ogólnodostępne produkty spożywcze. Jest to dieta uznana za wzorcowy model
żywieniowy i jest doceniana ze względu na swoje prozdrowotne działanie292.
Korzyści jej stosowania zauważa się w profilaktyce chorób układu sercowonaczyniowego, zespołu metabolicznego oraz nadwagi i otyłości293. Liczne badania udowodniły,
różnorodne korzyści wprowadzenia takiego modelu żywieniowego w czasie ciąży.
Sugeruje się, że stosowanie diety śródziemnomorskiej w ciąży, może uchronić noworodka
przed rozwinięciem astmy i atopowego zapalenia skóry294. Odżywianie się zgodnie z zasadami
diety śródziemnomorskiej potencjalnie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób alergicznych
u dzieci, jednak konieczne jest prowadzenie dalszych badań295. Zauważa się również mniejsze
otłuszczenie,mniejsze stężenie leptyny i niższe wartości ciśnienia tętniczego u dzieci kobiet,
które prowadziły taką dietę296. Stosowanie diety już w początkowych okresach ciąży, może
zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej, przedwczesnych porodów oraz nieprawidłowej
masy ciała u noworodków297. Badania sugerują, że warto stosować się do założeń DSM jeszcze
289
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przed ciążą, aby osiągnąć najlepsze efekty profilaktyczne298. U ciężarnych z nadwagą
i otyłością, sposób odżywiania zgodny z dietą śródziemnomorską może być szczególnie
korzystny, ponieważ może zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu 299. Odpowiednia podaż
błonnika pokarmowego w diecie zwiększa uczucie sytości, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej
masy ciała300. Ponieważ DSM w ciąży jest korzystna zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego
się płodu warto rozważyć, wprowadzenie edukacji kobiet ciężarnych na temat jej stosowania.
Stosowanie diet eliminacyjnych
W latach 80’tych kobietom ciężarnym i karmiącym zalecano unikanie w diecie produktów
będących źródłem alergenów, oraz późniejsze wprowadzanie tych produktów do diety
noworodków. Dieta eliminacyjna przez wiele lat była zalecana kobietom ciężarnym w celu
zmniejszenia ryzyka rozwinięcia alergii pokarmowej i atopowego zapalenia skóry u dziecka.
W świetle obecnych badań naukowych, eliminacja z diety źródeł alergenów nie jest skuteczna
w prewencji atopowego zapalenia skóry (AZS), natomiast może wiązać się z nieprawidłową
masą urodzeniową noworodków oraz zwiększonym ryzykiem przedwczesnych porodów.
Najlepszą prewencją rozwoju AZS jest prowadzenie zdrowej i zbilansowanej diety w ciąży301.
Nie zauważa się również związku między prewencyjną eliminacją alergenów w diecie matki,
a rozwinięciem alergii pokarmowej u potomstwa302 Sugeruje się jednak konieczność
prowadzenia dalszych badań dotyczących tego zagadnienia. Na ten moment nie zaleca się
profilaktycznej eliminacji alergenów w ciąży303. U matek będących alergikami eliminacja
produktów na które są uczulone jest uzasadniona. Podobnie u dzieci z alergią pokarmową
- dieta eliminacyjna może przynieść efekty po identyfikacji alergenu 304. W przypadkach,
gdy eliminacja jest konieczna, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią podaż
składników odżywczych z innych źródeł. Natomiast bezpodstawne stosowanie takich diet,
niesie ryzyko powstania niedoborów żywieniowych.
Dieta bezglutenowa
Założeniem diety bezglutenowej (DBG) jest całkowita eliminacja produktów zawierających
gluten oraz produktów spożywczych, które na etapie produkcji mogły zostać zanieczyszczone
glutenem. Gluten jest białkiem roślinnym występującym w powszechnie spożywanych
zbożach: pszenicy, jęczmieniu i życie oraz zanieczyszczonym owsie. Eliminacja produktów
zawierających gluten wiąże się z ryzykiem niedostatecznej podaży witamin i składników
298
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mineralnych: witaminy D, witamin B9 i B12, wapnia, żelaza, cynku, magnezu oraz selenu.
Osoby będące na DBG stosują głównie zboża i pseudozboża bezglutenowe: ryż, grykę,
kukurydzę i inne305. Wskazaniami do stosowania diety bezglutenowej jest choroba trzewna
(celiakia) czyli trwała nietolerancja glutenu u osób predysponowanych genetycznie oraz
nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Prawidłowo prowadzona DBG u ciężarnej z celiakią
może korzystnie wpływać na przebieg ciąży306. Eliminacja z diety produktów zawierających
gluten u kobiet chorujących na celiakię zmniejsza częstotliwość poronień307.
Spożywanie glutenu przez ciężarną z celiakią może przyczyniać się do niskiej masy
urodzeniowej, poronień oraz niedokrwistości308]. Natomiast profilaktyczna eliminacja glutenu
z jadłospisu ciężarnej nie wpływa na ograniczenie ryzyka wystąpienia celiakii u dziecka 309.
Należy zadbać o odpowiednią podaż i suplementację kwasu foliowego ze względu
na eliminację wielu produktów zbożowych310. Wyłączenie glutenu z diety jest konieczne
w przypadku wskazań medycznych takich jak celiakia. Prowadzenie DBG u zdrowych
ciężarnych wydaje się być ryzykowne i nie przynosi korzyści profilaktycznych.
Dieta o obniżonej zawartości węglowodanów
W ciąży udział energetyczny węglowodanów w diecie powinien wynosić 55-60%.
Kwestią dyskusyjną jest wprowadzenie diety o obniżonym udziale węglowodanów u kobiet
z cukrzycą ciążową. Przy obniżonej zawartości węglowodanów (do 40% energii) konieczność
stosowania insuliny u ciężarnych z cukrzycą występowała z taką samą częstotliwością.
Badania wskazują, że stosowanie diety niskowęglowodanowej, bogatej w białka i tłuszcze
zwierzęce, może zwiększać ryzyko rozwinięcia cukrzycy ciążowej 311. To jakość produktów
węglowodanowych zdaje się mieć wyższe znaczenie w profilaktyce cukrzycy ciążowej niż ich
udział procentowy w diecie312. Natomiast stosowanie diet niskowęglowodanowych może
zwiększać ryzyko wad cewy nerwowej u dzieci kobiet, które nie stosowały suplementacji
kwasem foliowym przed ciążą313. Prawdopodobnie jest to związane z ograniczoną podażą
folianów z produktów zbożowych. Ograniczenie spożycia produktów zbożowych może wiązać
się z niedostatecznym spożyciem błonnika, co sprzyja zaparciom, które są częstym problemem
ciężarnych. Kobiety stosujące dietę o obniżonej zawartości węglowodanów, charakteryzują się
mniejszym przyrostem masy ciała w ciąży. Stosowanie takiej diety nie wpływało na ryzyko
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makrosomii, śmierci okołoporodowej, nadciśnienia w ciąży czy cesarskiego cięcia314.
Obniżenie udziału węglowodanów w diecie ciężarnej wydaje się nie przynosić korzyści
profilaktycznych i terapeutycznych, dlatego stosowanie takiej diety jest nieuzasadnione
w znacznej większości przypadków.
Dieta ketogeniczna w ciąży
W diecie ketogenicznej(DK) wprowadza się modyfikacje udziału energetycznego białek,
węglowodanów i tłuszczów. Głównym źródłem energetycznym jest tłuszcz (nawet 90%),
kosztem białka i węglowodanów 315. Udział węglowodanów jest drastycznie ograniczony,
a powinny być one głównym źródłem energii dla ciężarnej. Stosunek zawartości tłuszczów do
zawartości węglowodanów i białek wynosi 3:1 bądź 4:1. We krwi osób stosujących
DK stwierdza się zwiększone stężenie ciał ketonowych: D – 3-hydroksymaślanu, acetonu oraz
acetooctanu316. Wskazań do stosowania diety ketogenicznej jest niewiele. Korzyści mogą
odczuć m.in. dzieci w padaczką lekooporną, gdzie konwencjonalne metody leczenia nie są
efektywne. W ostatnich latach DK staje się coraz bardziej popularna, ludzie stosują ją bez
wskazań medycznych, oczekując pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie.
Badań dotyczących stosowania DK w okresie ciąży i są prowadzone najczęściej na modelu
zwierzęcym. Stosowanie diety ketogenicznej w ciąży, może powodować zmiany w budowie
mózgu i opóźnienie rozwoju fizjologicznego płodu317. Potencjalnie, może również dojść
do zmian w rozwoju narządów wewnętrznych, które w skrajnych przypadkach będą prowadzić
do ich dysfunkcji318. Skutki uboczne takie jak: odwodnienie, hipoglikemia, nadmierna ketoza,
kwasica metaboliczna i zaburzenia gospodarki elektrolitowej, mogą negatywnie wpłynąć na
przebieg ciąży319. Stosowanie diety jest związane z eliminacją dużej grupy produktów, co może
sprzyjać niedoborom. Potencjalne korzyści może przynieść stosowanie diety ketogenicznej
u ciężarnych z padaczką, które nie mogą być leczone konwencjonalnie. Konieczne są jednak
dalsze badania nad skutecznością i bezpieczeństwem DK w takich przypadkach320. DK nie jest
zalecana dla kobiet ciężarnych. Potencjalne skutki uboczne mogą zagrażać zdrowiu
rozwijającego się płodu.
Podsumowanie
Dieta kobiety ciężarnej pełni bardzo ważną rolę w przebiegu ciąży. Zasady prawidłowego
żywienia w okresie ciąży zostały opracowane tak, by zapewnić optymalne warunki dla
przebiegu ciąży. Odstępstwa od diety tradycyjnej mogą mieć zarówno pozytywny,
314
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jak i negatywny wpływ na zdrowie matki i dziecka. Wydaje się być zasadnym wprowadzenie
edukacji żywieniowej matek w zakresie prawidłowego odżywiania się w czasie ciąży oraz
prowadzenia ewentualnej suplementacji. Nieuzasadnione wprowadzanie bardzo restrykcyjnych
diet, takich jak dieta ketogeniczna, może być niebezpieczne dla przebiegu ciąży.
Potencjalne niedobory wynikające z eliminacji poszczególnych produktów lub grup
produktów, mogą nieść za sobą ryzyko wystąpienia patologii ciąży oraz zaburzeń rozwoju
dziecka nie tylko na etapie ciąży, ale również w wieku dziecięcym.
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THE USE OF DIETS DURING PREGNANCY FOR HEALTH PURPOSES
Summary: The aim of this study is to present selected diets and evaluate the legitimacy of their use during
pregnancy. Based on the literature, an analysis of the benefits and safety of these diets has been made. Diets such
as the Mediterranean diet and low glycemic index diets can have a beneficial effect on the health of mothers and
children. Preventive use of elimination and low-carb diets is not recommended. A well-balanced vegetarian diet
is a safe model of nutrition during pregnancy. There is a need to provide nutritional education for pregnant women.
Keywords: Diet, pregnancy, prevention.
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Aleksandra Sobczyk-Kubiak321
DIALOG MOTYWUJĄCY JAKO NARZĘDZIE PRZYWRACANIA
WOLNOŚCI DECYDOWANIA O SOBIE U OSÓB UZALEŻNIONYCH
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie niezwykle obiecującej metody pracy z klientem uzależnionym
jakim jest dialog motywujący. Metoda ta wywodzi się z sokratejskiej metody dialogicznej zwanej majeutyczną.
Polega na wywoływaniu w kliencie motywacji do zmiany, za pomocą pokazywania mu rozbieżności pomiędzy
jego sytuacją aktualną a pożądaną, a następnie umiejętne wspieranie go w tej zmianie. Praca metodą dialogu
motywującego opiera się na trzech zasadach: okazywaniu empatii, rozwijaniu ambiwalencji i wspieraniu
sprawczości klienta. Podstawowe pojęcia, za pomocą których opisywana jest metoda dialogu motywującego to:
wiosła, zjawisko ambiwalencji, zjawisko oporu, język podtrzymania, język zmiany i język zobowiązania.
Kluczowym wydaje się zrozumienie, że ambiwalencja zawsze poprzedza decyzję o zmianie. Dialog motywujący
zastosowany jako integralny element terapii poznawczo-behawioralnej jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi
do pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.
Słowa klucze: dialog motywujący, metoda majeutyczna, dialogiczność, uzależnienia, Sokrates

Wstęp
Uzależnienia różnego rodzaju, behawioralne, chemiczne czy społeczne są plagą XXI wieku.
Człowiek, którego dotyka uzależnienie, doświadcza przymusu brania substancji/zachowania
i to ten przymus, niezależnie od kosztów, jakie powoduje, wyznacza tor życia, determinuje
decyzje i wyznacza priorytetowe wartości, które są realizowane i które są przedmiotem dążeń
jednostki. Nie ma tu mowy zatem o wolności wyboru, występuje głębokie zniewolenie na wielu
różnych płaszczyznach funkcjonowania. Od zmian fizjologicznych począwszy, poprzez
zmiany w psychice, funkcjonowaniu społecznym i zawodowym – aż do zmian i zniewolenia
w sferze duchowości człowieka uzależnionego. Duchowości, rozumianej jako zdolność
do zrozumienia samego siebie i poznania prawdy o sobie322. Każde uzależnienie, niezależnie,
czy jest to uzależnienie od substancji chemicznej, czy od zachowania, ma element uzależnienia
psychicznego i to w umyśle, fizjologii mózgu i rozhamowaniu niektórych ośrodków, np. tych
odpowiedzialnych za system nagród, należy upatrywać zarówno mechanizmu patologii,
jak i szansy i nadziei na wyzdrowienie. Jak wskazuje ks. Marek Drzewiecki – „ciało
pozostawione własnej spontaniczności staje się rodzajem nowotworu, który podporządkowuje
sobie pozostałe sfery ludzkiej rzeczywistości i zniewala daną osobę. Człowiek skupiony
jedynie na swojej cielesności pozbawia się szansy na to, by zrozumieć całego siebie
i by odpowiedzialnie kierować własnym życiem. Z konieczności poddaje się wtedy dyktaturze
ciała”323.
Uzależnienie jest bowiem taką chorobą ciała, psychiki i duszy, którą można i trzeba
poddać leczeniu i terapii. Podstawowym warunkiem jest tu decyzja i chęć uzależnionego,
jednak nie należy wierzyć, że chora w taki sposób osoba da sobie radę sama ze swoim nałogiem,
i że wystarczy do tego deklaracja chęci. Ponieważ uzależnienie zniekształca sposób
Mgr, doktorantka Uniwersytet Łódzki.
M. Drzewiecki, 2004, „Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej”, https://opoka.org.pl/biblioteka
/I/IP/alkoholowa_duchowa.html dostęp na dzień 7.05.2019.
323
M. Drzewiecki „Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej”, 2004, https://opoka.org.pl/biblioteka/I
/IP/alkoholowa_duchowa.html dostęp na dzień 7.05.2019.
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postrzegania rzeczywistości oraz hierarchię potrzeb, zaburzony również zostaje podstawowy
mechanizm decydowania – wola. Potrzebna jest profesjonalna pomoc terapeutyczna oraz grupa
wsparcia społecznego, w której chory będzie mógł wprowadzać z życie nowe decyzje
i kształtować swoje zdrowe nawyki i powoli ową wolność decydowania o sobie odzyskiwać.
Aby przywrócić uzależnionej jednostce wolność wyboru oraz uwolnić ją ze szponów nałogu,
konieczne jest przede wszystkim podjęcie przez nią terapii zarówno psychologicznej,
jak i w wielu wypadkach farmakologicznej.
Terapeuta uzależnień ma do wyboru sporo narzędzi oddziaływania na trawiony
uzależnieniem umysł. Jednym z najbardziej obiecujących jest dialog motywujący.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie tej metody, jej zalet i potencjału
oraz ograniczeń, jakie niesie ze sobą jej stosowanie.
Dialog motywacyjny to rodzaj rozmowy perswazyjnej. Ma zastosowanie nie tylko
w terapii uzależnień, ale także w coachingu, szeroko pojętym rozwoju osobistym oraz
w pedagogice i resocjalizacji, jest także narzędziem chętnie wykorzystywanym przez
menadżerów w celu zmotywowania pracowników.
Metody dialogiczne Sokratesa
Jego geneza sięga wieku V p.n.e., czasów, w których żył jeden z największych filozofów, jakich
wydała ludzkość, Sokrates. Sokrates stworzył metodę dialogowania zwaną metodą
majeutyczną. To metoda takiego prowadzenia dialogu, która miała skłonić interlokutora do
pogłebionej refleksji dotyczącej automotywacji oraz własnego postępowania, a precyzując
– motorów nim kierujących oraz samopoznania.
Sokrates, wielki mędrzec, filozof i nauczyciel, preferował w nauczaniu metody
dialogiczne. Można wyróżnić w jego działalności krzewienia myśli i nauki dwa okresy:
pierwszy z nich można nazwać retorycznym, gdyż polegał on na zbijaniu w rozmowie
argumentów przeciwników za pomocą ironii324. Punktem przełomowym okazał się wyrok
delfickiej wyroczni, z którego Sokrates dowiedział się, że jest uznany za najmądrzejszego
człowieka na świecie325. Głęboki namysł nad tym zdumiewającym komunikatem doprowadził
Sokratesa do następujących wniosków: to świadomość własnej niewiedzy (maksyma „wiem,
że nic nie wiem”) sprawiła, że zasłużył na miano najmądrzejszego. Podjął więc decyzję,
że resztę swojego żywota spędzi na poszukiwaniu i poznaniu prawdy326. Aby tego dokonać
stworzył
skomplikowaną
metodę
dialogowania
zwaną
metodą
sokratejską.
Współcześnie najlepiej znane jej odmiany to metoda elenktyczna i majeutyczna,
współpracujące ze sobą na różnych etapach argumentowania i perswazji327.
Metoda elenktyczna, stosowana jest na początku rozmowy, aby zburzyć struktury
poznawcze interlokutora, wykazać niespójności w jego komunikatach bazując
na sprzecznościach i lukach w rozumowaniu. Jej celem miało być „oczyszczenie umysłu”
z błędnych założeń, spowodowanie, że pod naporem argumentów rozmówca przyzna się
do własnej niewiedzy, otworzy się na nowe koncepcje oraz na ewentualna zmianę, uzna
jej zasadność. Po takim przygotowaniu struktur myślowych rozmówcy, przychodził czas
I. Krońska, Sokrates, Warszawa, 2001.
Platon, Dialogi, Warszawa, 1993.
326
Ibidem.
327
I. Krońska, Sokrates …, op. cit.
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na zastosowanie metody majeutycznej, zwanej „położniczą”, która miała za zadanie odkryć
potencjał rozmówcy i go uświadomić. Proces ten przypominał „narodziny” nowej idei, a sam
Sokrates nie stawiał się w pozycji eksperta, mistrza, a jedynie towarzysza, który wspomagał
„przyjście” tej nowej idei na świat328. Sokrates uważał, że człowiek, dochodząc do najgłębszej
prawdy o sobie, swoich przekonaniach i motywacjach odzyskuje siebie, „budzi się” do życia,
nadaje sens istnieniu oraz odkrywa i zyskuje wewnętrzną spójność, co pomaga mu podejmować
dobre decyzje329.
Założenia filozoficzne, będące podstawą metody majeutycznej, przedstawiają się
następująco:
− ludzie nie są źli, tylko, aby czynić dobro, brakuje im wiedzy;
− ktoś, w kim kiełkuje nowa idea, potrzebuje odpowiedniego poprowadzenia poprzez
refleksję nad sobą, aby wydobyć tę ideę na powierzchnię („urodzić” w nomenklaturze
sokratejskiej);
− postępowanie ludzkie wyznacza posiadana w danym momencie wiedza;
− każdy ma dobre intencje, brakuje tylko wystarczającej wiedzy o tym, co w danym
momencie jest najlepsze;
− życie człowieka jest w stanie zmienić tylko jego gotowość do odkrycia prawdy i dotarcie
do prawdziwej wiedzy330.
Obydwie metody polegają na umiejętnym zadawaniu odpowiednich pytań i sposobie
argumentowania, co miało pomóc w uchwyceniu sedna problemu i jego dogłębnym
przeanalizowaniu.
Dialog motywujący
Już sama nazwa tego narzędzia wskazuje, że jest to rodzaj rozmowy o perswazyjnym
charakterze, podobnie jak miało to miejsce w przypadku sokratejskich metod dialogowania.
Metoda ma na celu wzmocnienie własnej motywacji klienta. Sensowność zastosowania tej
techniki w przypadku uzależnienia wynika z dwóch przesłanek:
1. w uzależnieniu zawsze występuje kryzys tożsamości – osoba, której dotyczy
uzależnienie przeżywa silną niespójność między tym, kim chce być i jakiego „siebie”
pamięta z okresu „przed uzależnieniem”, a jakim jest teraz – to poczucie powoduje
cierpienie, a zniekształcona przez nałóg osobowość niesie ryzyko utracenia autonomii
na rzecz choroby;
2. osobie uzależnionej brakuje wiedzy i motywacji do tego, aby zaklęty krąg uzależnienia
przerwać, odczuwa ona jedynie cierpienie związane z kryzysem sprawczości
oraz niemoc331.
Przesłanki powyższe wydają się być spójne z założeniami wystosowanymi przez
Sokratesa, z tą różnicą, że dialog motywujący zdaje się wzmacniać rozbieżności, które już
w kliencie powstały, aby zaprząc je do pracy nad motywacją, nie ma tu potrzeby wytwarzania
328

Ibidem.
Za: T. Krawczyńska-Zaucha, Filozoficzne źródła coachingu: metoda majeutyczna Sokratesa, Coaching Review,
1(9), 2017, s. 42-55.
330
Platon, Dialogi, Warszawa 1993.
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J. Wciórka, Obudzenie nadziei i przywracanie dialogu w procesie zdrowienia, [w:] red. J. M. Jaraczewska, M.
Adamczyk-Zientara, Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie, Warszawa 2015.
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nowych. Ponadto, jak wskazuje Wciórka (2015), w umyśle osoby dotkniętej uzależnieniem,
dialog toczy się na trzech płaszczyznach: w sferze intrapersonalnej, czyli, mówiąc inaczej
między dwoma strukturami jednej osobowości, między „sobą a sobą” - „sobą” uzależnionym,
chorym, a „sobą” zdrowym. Kolejna płaszczyzna prowadzenia dialogu to sfera interpersonalna,
czyli wszystkie komunikaty wystosowywane i odbierane z otoczenia. Może również toczyć się
równolegle dialog „transgraniczny”, pomiędzy tymi dwoma sferami jako płaszczyzna
dla metarefleksji332. Wydaje się więc zasadne, aby do procesu zdrowienia i odzyskiwania woli
i wolności włączyć metodę dialogowania, która wydaje się być skuteczniejsza, a na pewno
bardziej obiecująca, niż metoda bezpośredniego konfrontowania.
Miller i Rollnick (2014) rozpatrują definicję dialogu motywującego w trzech aspektach:
1) Dialog motywujący to oparty na współpracy styl rozmowy, służący umocnieniu u osoby
jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany333;
2) Dialog motywujący to skoncentrowany na osobie sposób pomagania w odniesieniu
do powszechnego problemu ambiwalencji wobec zmiany334;
3) Dialog motywujący to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób
komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma on
w zamierzeniu umocnić osobistą motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego
celu przez wydobycie i zbadanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze
akceptacji i współczucia335.
Struktura dialogu motywującego
Skuteczność i efektywność przeprowadzanego dialogu motywującego zależy od kilku ważnych
czynników. Istotnym jest, aby terapeuta wyzbył się zapędów autorytarnych, aby dialog
odbywał się w atmosferze akceptacji, z poszanowaniem autonomii klienta i decyzji,
jakie w danym momencie podejmuje. Terapeutów pragnących pomagać swoim uzależnionym
klientom na tej właśnie drodze, obowiązują trzy zasady pracy (za Andrew, 2015):
1) Po pierwsze, wyrażanie empatii przez zdolność odczuwania doświadczeń (np. bólu lub
przyjemności) drugiej osoby, tak jak ona je przeżywa; umiejętność usłyszenia i poczucia
nawet tego, czego klient nie mówi wprost; skupianie się na znaczeniu, jakie mają
przeżycia klienta dla niego samego.
2) Po drugie, rozwijanie ambiwalencji przez poszukiwanie i poznawanie wewnętrznych
przekonań i uczuć klienta na temat tego, jakie znaczenie ma wprowadzenie zmiany
dla niego samego; w szczególności poznanie ważnych dla niego wartości i tego, jak
postrzega siebie, wydobycie rozbieżności między jego obecnym postępowaniem a
wartościami, które są dla niego ważne; podkreślenie tej wewnętrznej sprzeczności.
3) Po trzecie, wspieranie poczucia sprawczości przez podtrzymywanie wiary klienta w jego
zdolność do kontrolowania własnych zachowań i wpływania na własne życie336.
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Ibidem.
WR. Miller, S. Rollnick, Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie, Kraków, 2014 s. 12.
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Ibidem, s. 21.
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Ibidem, s. 24.
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S. Andrew, Dialog motywacyjny w terapii uzależnień behawioralnych, [w:] red. J. M. Jaraczewska,
M. Adamczyk-Zientara, Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie, Warszawa 2015,
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W trakcie dialogu motywującego dąży się do osiągnięcia następujących celów:
budowanie więzi, rozwiązywanie ambiwalencji oraz umacnianie osoby klienta.
Budowanie więzi służy zaangażowaniu klienta we własny proces, aby mógł się poczuć
bezpiecznie i nawiązać odpowiednio silną relację terapeutyczną. Rozwiązywaniem
ambiwalencji nazywa się proces, który polega na uwidocznieniu różnic, między stanem
oczekiwanym a stanem rzeczywistym u klienta oraz wzmocnienia tych różnic, tak, aby były
one wyraźnie dla klienta widoczne i aby stały się dobrą podwaliną do wzbudzenia w sobie
motywacji do zmiany. Na tym etapie pracy terapeuta powinien okazywać wiarę w to, że klient
ma możliwości do przeprowadzenia pożądanej zmiany. Umacnianie klienta to etap, w którym
odpowiedzialnością terapeuty jest takie prowadzenie rozmowy o marzeniach,
celach i dążeniach klienta, aby był on gotowy podążyć w kierunku zmiany. Oznacza to,
że terapeuta powinien być wyczulony na wszystkie, nawet niewielkie oznaki chęci zmiany
u klienta i angażować go w rozmowę o nich, aby wzmocnić i wywołać chęć do zmiany337.
W tym miejscu należy omówić podstawowe pojęcia, jakie są używane w dialogu
motywującym. Należą do nich: wiosła, zjawisko ambiwalencji, zjawisko oporu i język
podtrzymania, język zmiany i język zobowiązania. „Wiosła” to pytania otwarte,
odzwierciedlenia, dowartościowania oraz podsumowania – ich stosowanie motywuje klienta,
buduje więź i poczucie bezpieczeństwa. Ambiwalencja – to inaczej „stan umysłu,
w którym doświadczamy współwystępujących, ale sprzecznych uczuć, myśli lub działań
odnośnie do czegoś. To dylemat rozbieżności „chcę to zrobić, ale… (obawiam się, że nie dam
rady, nie wyjdzie mi, itp.)”. Rozbieżności możemy rozwijać na obu krańcach” 338. To bardzo
ważny moment w całym procesie, ponieważ klient, który dotarł do tego miejsca zauważył
rozbieżność i jest nimi zaniepokojony, a to znaczy, że zaprzestał stosowania mechanizmów
uzależnienia typu racjonalizacja czy zaprzeczanie, które podpowiadają mu wbrew
rzeczywistości i logice, że jego życie wygląda wystarczająco dobrze. To najważniejszy moment
na drodze do zmiany. Zmianę zawsze poprzedza ambiwalencja. Jednak opór i język
podtrzymania to również może być postać ambiwalencji. Klient już widzi rozbieżności, ale
jeszcze nie jest gotowy, aby je zaakceptować. Okazuje to stosując język podtrzymania
(w swych wypowiedziach klient opisuje szczegółowo, dlaczego zmiana jest niemożliwa,
albo że jej koszty byłyby większe niż spodziewane zyski. Opór klienta może wyrażać się
poprzez przerywanie, zapominanie, mówienie nie na temat, milczenie. Są to sygnały
dla terapeuty, aby zastosować odpowiednie techniki wspomagające klienta, takie jak
podtrzymywanie ambiwalencji, wzmacnianie języka zmiany. Dobrą reakcją terapeuty na opór
jest zastosowanie odzwierciedlenia, zaakceptowanie oporu i wątpliwości klienta i okazanie mu
zrozumienia, „stanie po stronie negatywów”, co może się okazać strategią prowokującą klienta
do podkreślania drugiego bieguna ambiwalencji.
Język zmiany to deklaracje klienta – mniej lub bardziej otwarte lub stanowcze, o jego
gotowości do przeprowadzenia zmiany. Aby wzmocnić język zmiany można: zadawać pytania
otwarte o zmianę, używać skalowania, zadawać pytania o skrajności (np. o najbardziej
negatywną konsekwencję nie podjęcia zmiany). Natomiast używany przez klienta język
zobowiązania niesie informację o tym, że klient naprawdę jest blisko podjęcia działań.
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To poszukiwanie rozwiązań, dopytywania, eksperymentowanie z metodami zmiany,
wizualizacje i widzenie „siebie” w nowej sytuacji, już po zmianie339.
Dialog motywujący jest narzędziem bardzo skutecznym w terapii uzależnień, obecnie
uważa się, że należy do najskuteczniejszych, wpisując się w nurt terapii poznawczobehawioralnej340. W Polsce od 2010 roku wchodzi w skład obowiązkowych szkoleń
terapeutyczny PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Również w zakresie uzależnień behawioralnych wyniki przeprowadzonych badań są nader
obiecujące, pozytywne efekty odniesiono stosując dialog motywujący w terapii patologicznego
hazardu341, uzależnienia od internetu i innych uzaleznień behawioralnych342 a także
uzależnienia od alkoholu. Ponadto badania mające na celu sprawdzenie skuteczności łączenia
metody dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej wskazały jednoznacznie,
że pozytywne i znaczące efekty uzyskano w zakresie poprawy jakości życia, zmniejszenia
poziomu leku i zmniejszenia nasilenia depresji nawet 36 miesięcy po zastosowania
intrewencji343. Porównując interwencję za pomoca dialogu motywującego i TPB uzyskano
wprawdzie podobne efekty terapeutyczne, ale dialog motywujący okazał się bardziej
efektywny, ponieważ trwał krócej i potrzeba było mniej sesji dla osiągnięcia podobnego efektu
terapeutycznego344. Umiejscawia to połączenie dialogu motywującego oraz TPB na samym
szczycie oddziaływań terapeutycznych możliwych do zastosowania w przypadku klienta
uzależnionego, oporującego, słabo zmotywowanego do zmiany czy podjęcia leczenia.
Podsumowanie
Uzależnienia to poważny problem zarówno osobisty, jak i społeczny. Potrzebne są skuteczne
metody pomagające osobom dotkniętym przez nałóg na powrót do zdrowia.
Dialog motywujący wydaje się być bardzo skutecznym, atrakcyjnym, tanim i stosunkowo
prostym do zastosowania narzędziem, którego efektywność jest współmierna do ilości
zastosowanych sesji. Metoda dialogu motywującego doskonale wpisuje się w mechanizm
samego uzależnienia, które upośledza system motywacyjny, zniekształca osobowość
i percepcję, ogranicza osobistą wolność do decydowania jednostki. Ponadto jest to metoda
uniwersalna, przydatna w pracy w innych sektorach terapeutycznych i rozwojowych,
jak np. coaching. Należy zatem rekomendować ją do zastosowania w jak najszerszym spektrum
oddziaływania na człowieka w jego dążeniu do zmiany i poznania samego siebie.
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MOTIVATING DIALOGUE AS A TOOL FOR RECOVERY OF FREEDOM TO DECIDE
ABOUT THE PERSON ADDICTS
Summary: The aim of the article is to present a very promising method of working with an addictive
client which is a motivational dialogue. This method is derived from the Socratic method of dialogue
called majeutyczna. It involves calling in the client the motivation to change, by showing him the
discrepancy between his current and desired situation, and then skilfully supporting him in this change.
Work using the motivational dialogue method is based on three principles: showing empathy,
developing ambivalence and supporting client's agency. The basic concepts by which the method of
motivational dialogue is described are: oars, the phenomenon of ambivalence, the phenomenon of
resistance, the language of support, the language of change and the language of commitment. The key
seems to be understanding that ambivalence always precedes the decision to change. The motivational
dialogue used as an integral part of cognitive-behavioral therapy is one of the most effective tools for
working with addicts and their families.
Keywords: Motivational dialogue, the majeut method, dialogue, addictions, Socrates.
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Magdalena Wolska345
ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA A OCHRONA ZDROWIA LUDZKIEGO
Streszczenie: Żywność ekologiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród producentów
rolnych jak i konsumentów. Taki stan rzeczy wynika z coraz większej świadomości w społeczeństwie dotyczącej
zdrowego stylu życia, który nieodzownie wiąże się ze zbilansowaną dietą i zdrową żywnością. W pierwszej części
artykułu wyjaśniono pojęcie rolnictwa ekologicznego w oparciu o stanowisko doktryny jak również definicje
legalne, a następnie przedstawiono rys historyczny mający na celu zaprezentowanie jak kształtowało się rolnictwo
ekologiczne w Polsce i na świecie. Następnie przedmiotem analizy były przepisy prawne, których celem jest
zagwarantowanie jak najwyższej jakości produktów ekologicznych, a w konsekwencji ochrona zdrowia ludzi.
Kolejne sekcje wyjaśniały główne cele i zasady rolnictwa ekologicznego w oparciu o przepisy prawa oraz literaturę
przedmiotu.
Słowa kluczowe: Żywność ekologiczna, bio, organiczna, rolnictwo ekologiczne.

Wstęp
Problematyka zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania zyskuje w ostatnich latach
coraz bardziej na popularności, wskutek czego rośnie również zainteresowanie zdrową
żywnością. Wśród wielu licznych produktów dostępnych na rynku, niejednokrotnie trudno jest
ocenić ich jakość lub rzeczywiste walory prozdrowotne. W celu zapewnienia konsumentom
możliwości dokonywania świadomego wyboru oraz nabywania produktów, których wysoka
jakość istotnie przesądza o ich szczególnych właściwościach, na terenie Unii Europejskiej
zdecydowano się na stworzenie jednolitych warunków produkcji ekologicznej, systemu
certyfikacji oraz charakterystycznego logo w postaci ekoliścia, dzięki którym produkty
spożywcze, wytworzone przy pomocy ekologicznych metod, cechujące się wysoką jakością,
były łatwo rozpoznawalne i posiadały gwarancję jakości.
Produkcja metodami ekologicznymi stanowi tak doniosłe zagadnienie, iż stała się ona
przedmiotem licznych regulacji prawnych zarówno w obszarze prawa unijnego jak również
prawa krajowego. Należy również podkreślić, iż istnieje wiele różnych organizacji
i stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowego trybu życia, żywności ekologicznej oraz
zrzeszających producentów rolnych zajmujących się produkcją metodami ekologicznymi.
Pojęcie rolnictwa ekologicznego
Rolnictwo ekologiczne nazywane jest również rolnictwem biodynamicznym, organicznym lub
biologicznym. Zgodnie z motywem pierwszym Rozporządzenia Rady nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych346 (zwanego dalej
Rozporządzeniem), „Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania
gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,
wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie
wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą
wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu
substancji naturalnych i naturalnych procesów”. Pojęcie rolnictwa ekologicznego nie posiada
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mgr, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
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zatem legalnej definicji - zamiast tego definiowane jest poprzez opis metod wykorzystywanych
podczas produkcji ekologicznej.
Zbliżoną definicję rolnictwa ekologicznego przedstawiła Małgorzata Korzycka,
której zdaniem rolnictwo ekologiczne to „(…) system gospodarowania o zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stanowi ono alternatywę dla rolnictwa konwencjonalnego
i opiera się na stosowaniu naturalnych metod i nieprzetworzonych technologicznie środków
produkcji pochodzenia biologicznego i mineralnego”347. Obydwie definicje kładą nacisk
na dwa elementy cechujące produkcję ekologiczną: ogólny system gospodarowania
i zarządzania gospodarstwem rolnym oraz zastosowanie naturalnych metod produkcji,
których używanie ma zadanie zachowywać różnorodność biologiczną oraz wpływać korzystnie
na środowisko.
Aby jednak producent rolny mógł posługiwać się określeniem „ekologiczne”
oraz unijnym logo żywności ekologicznej (tzw. ekoliść) w odniesieniu do wyprodukowanej
przez siebie żywności, konieczne jest uzyskanie przez niego certyfikatu rolnictwa
ekologicznego. Sam przebieg certyfikacji może nieznacznie różnić się na terenach
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce podmiotami
odpowiedzialnymi za nadawanie certyfikatu żywności ekologicznej są prywatne podmioty
nazywane jednostkami certyfikującymi, których zadaniem jest weryfikacja czy gospodarstwo
ubiegające się o nadanie certyfikatu rzeczywiście spełnia odpowiednie kryteria.
Taka konstrukcja prawna w zakresie certyfikacji „(…) tworzy dobrowolny system jakości
o charakterze publicznym”348.
Rys historyczny
Idea rolnictwa ekologicznego sięga lat 20 XX wieku. Pierwsze podstawy metod produkcji
rolnej, którą dzisiaj można określić mianem ekologicznej zostały opracowane przez
austriackiego przyrodnika i filozofa R. Stainera349. Natomiast w Polsce za prekursora rolnictwa
ekologicznego uważa się S. Karłowskiego, który w latach 30 XX wieku w Szelejewie założył
pierwsze gospodarstwo rolne produkujące metodami ekologicznymi350. Niestety wybuch
wojny, a następnie późniejsza intensyfikacja produkcji rolnej nie stanowiły warunków
sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego.
Inaczej natomiast wyglądał rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie stanów
zjednoczonych, gdzie J. Rodale już w roku 1942 opracował metodę organiczną (organic
farming), w oparciu o którą w późniejszych latach opierano amerykańskie rolnictwo
ekologiczne. Podstawowe założenia tej metody opierały się na nowych metodach
agrotechnicznych, wśród których wymienić można stosowanie właściwego następstwa roślin
oraz odpowiedni płodozmian, spulchnianie gleby i wykorzystywanie nawozów zielonych351.
W Europie ponowne zainteresowanie na szeroką skalę rolnictwem wykorzystującym
naturalne metody produkcji nastąpiło dopiero w latach 70 XX w., za sprawą masowych
M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 351.
M. Korzycka, P. Wojciechowski, Prawo żywnościowe; [w:] Prawo rolne; P. Czechowski, Wolters Kluwer,
Warszawa 2017, s. 587.
349
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protestów przeciwko postępującej industrializacji oraz degradacji środowiska352.
Wówczas rolnictwo ekologiczne zaczęło być postrzegane nie tylko przez pryzmat działań
mających na celu ochronę środowiska, ale przede wszystkim przez wzgląd na ochronę zdrowia
ludzi.
Na skutek wzrostu zainteresowania rolnictwem ekologicznym wśród konsumentów oraz
producentów rolnych w roku 1972 powstała Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa
Ekologicznego (ang. IFOAM)353. W Polsce natomiast pierwszą organizacją zajmującą
się rolnictwem ekologicznym było Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami
Ekologicznymi EKOLAND, które było efektem zorganizowania cyklu wykładów
poświęconych produkcji żywności metodami ekologicznymi, jakie miały miejsce w Warszawie
w roku 1984. Zdarzenie to zapoczątkowało wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym
w efekcie czego w roku 1990 Stowarzyszenie nadało 27 atestów. Kolejnym etapem rozwoju
rolnictwa ekologicznego w Polsce było powstanie pierwszej jednostki kontrolnej Agro Bio Test
oraz utworzenie w roku 1997 Zespołu ds. Rolnictwa Ekologicznego przy ówczesnym
Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które obecnie funkcjonuje pod nazwą
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi354.
Źródła prawa regulujące rolnictwo ekologiczne
Wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną zarówno wśród producentów rolnych jak i
wśród konsumentów spowodował konieczność uregulowania produkcji żywności metodami
ekologicznymi na gruncie prawa. Obok rosnącej popularności produktów organicznych
przesłanką mającą kluczowe znaczenie dla konieczności usankcjonowania tej gałęzi produkcji
żywności była ochrona zdrowia ludzkiego. Z tego względu prawodawca na szczeblu Unii
Europejskiej zdecydował się uregulować produkcję żywności metodami ekologicznymi.
Źródła prawa dotyczące żywności ekologicznej znajdują swe podstawy na gruncie
unijnego prawa pierwotnego (traktatowego) tj. prawa o najwyższej randze, które następnie
zostało doprecyzowane na szczeblu rozporządzenia. Nadanie przepisom dotyczącym rolnictwa
ekologicznego rangi aktu prawnego o charakterze rozporządzenia oznacza, iż ma ono
najszerszy zasięg (ogólny), skutkiem czego wiąże onno w całości oraz jest stosowane w sposób
bezpośredni przez wszystkie państwa będące członkami Unii Europejskiej.
W trakcie realizowania postanowień rozporządzeń Państwa Członkowskie zobowiązane są
do bezpośredniego ich wykonywania, a ingerencja w treść przepisów jest wykluczona.
Kraje unijne mają obowiązek doprecyzowywać (ale nie zmieniać lub ingerować w treść
przepisów unijnych) regulacje w taki sposób, aby możliwe było ich stosowanie
w poszczególnych państwach.
Główną podstawą unijnych regulacji z tego zakresu jest art. 39 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący Rolnictwa i Rybołóstwa oraz Wspólnej
Polityki Rolnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast podstawowym aktem
prawnym regulującym produkcję żywności metodami ekologicznymi jest Rozporządzenie
Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (zwane dalej Rozporządzeniem) w sprawie
J. Tyburski, Z. Szwejkowski, K. Glińska-Lewczuk, Rolnictwo ekologiczne jako metoda ochrony środowiska,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 187.
353
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produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie
(EWG) nr 2092/91355. Warto jednocześnie podkreślić, iż niniejsze rozporządzenie od dnia
1 stycznia 2021 roku zostanie zastąpione nową regulacją tj. Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 834/2007356. Jednakże na potrzeby niniejszej pracy postanowienia nowego rozporządzenia
nie będą podlegały analizie.
W polskim porządku prawnym podstawowym aktem regulującym produkcję żywności
ekologicznej jest ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym357. Polska ustawa
w zakresie definicji legalnych odsyła do definicji zawartych w Rozporządzeniu, natomiast
pozostałe jej przepisy doprecyzowują i realizują postanowienia Rozporządzenia.
Przywołane akty prawne stanowią jedynie wybrany wycinek obszernego ustawodawstwa
zarówno na gruncie prawa unijnego jak i krajowego, jednakże zawierają one podstawowe
założenia i postanowienia odnoszące się do ochrony zdrowia ludzkiego w świetle produkcji
żywności metodami ekologicznymi.
Podstawowe założenia produkcji żywności metodami ekologicznymi
W zakresie produkcji ekologicznej, zgodnie z brzemieniem motywu pierwszego
Rozporządzenia, wyróżnić można dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony dostarcza ona
produktów na specyficzny rynek, kształtowany poprzez popyt na pewne konkretne produkty,
cechujące się szczególnymi właściwościami, w tym zwłaszcza właściwościami o korzystnym
wpływie na zdrowie człowieka. Oprócz tego rolnictwo ekologiczne jest działaniem w interesie
publicznym, ponieważ w znaczący sposób przyczynia się do ochrony środowiska, jak również
dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.
Nadrzędnym celem produkcji ekologicznej jest dostarczanie na rynek towarów
charakteryzujących się pewnymi określonymi cechami takimi jak wysoka jakość, specyficzne,
naturalne metody produkcji etc, dzięki czemu żywność ekologiczna może wywierać pozytywny
wpływ na zdrowie. Zależność między zdrowiem człowieka, a jego dietą została rownież
podkreślona w motywie dziesiątym preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności358, zgodnie z którym „Społeczeństwo jest
zainteresowane zależnością zdrowia od diety i wyborem właściwej diety dostosowanej do
potrzeb indywidualnych”. Jednym ze sposobów na utrzymanie właściwej diety jest spożywanie
odpowiednich,
zdrowych
produktów,
niezawierających
sztucznych
substancji.
Do takich właśnie produktów zalicza się żywność ekologiczna.
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Innym aktem związanym z ochroną zdrowia, w tym również poprzez odpowiednie
żywienie, jest Biała Księga, Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych
związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością359. Zgodnie z jej postanowieniami
„Wybór zdrowych produktów spożywczych przez konsumenta wiąże się z koniecznością
zapewnienia mu możliwości takiego wyboru”360. Aby jednak taki wybór mógł zostać
dokonywany, konieczne jest funkcjonowanie na rynku zdrowej żywności, która jednocześnie
dawałaby się w łatwy sposób odróżnić od żywności konwencjonalnej. Funkcję tą w odniesieniu
do żywności ekologicznej pełni ekoliść, którego symbol gwarantuje, iż dany produkt został
wyprodukowany przy użyciu metod ekologicznych. Oprócz tego, ważnym elementem
produkcji żywności metodami ekologicznymi jest zaufanie konsumentów co do wysokiej
jakości żywności ekologicznej, którą ma za zadanie zapewnić restrykcyjny system certyfikacji.
Główne zasady produkcji ekologicznej
Produkcja ekologiczna opiera się na szeregu zasad, do których przestrzegania zobligowani są
producenci posiadający certyfikat produkcji metodami ekologicznymi. W oparciu o przepisy
art. 4 Rozporządzenia wyróżnić można cztery ogólne zasady produkcji metodami
ekologicznymi.
Pierwsza z nich opiera się na odpowiednim zaprojektowaniu procesów biologicznych
i zarządzaniu nimi przy zastosowaniu wewnątrzsystemowych zasobów naturalnych. Oznacza
to, iż przy produkcji ekologicznej wykorzystywane są żywe organizmy i mechaniczne metody
produkcji, dzięki czemu produkcja na gruntach rolnych, zarówno roślin, zwierząt jak
i akwakultury, odbywa się zgodnie z zasadami zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych.
Dodatkowo, metody produkcji żywności ekologicznej opierają się przede wszystkim na ocenie
ryzyka oraz zastosowaniu środków ostrożności oraz środków zapobiegawczych, w sytuacji,
kiedy takie działanie jest niezbędne. Ostatnim, a zarazem mającym kluczowe znaczenie dla
ochrony zdrowia ludzkiego elementem odpowiedniego zaprojektowania procesów
biologicznych w gospodarstwach ekologicznych jest wykluczenie stosowania GMO
(ang. genetically modified organism), jak również produktów wytworzonych z GMO lub przy
ich użyciu. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie konieczność zastosowania produktów
leczniczych weterynaryjnych. Takie sformułowanie przepisu powoduje, iż żywność
ekologiczna nie zawiera w sobie organizmów genetycznie modyfikowanych.
Druga zasada wiąże się z ograniczeniem stosowania środków zewnętrznych. Posiada ona
trzy wyjątki, które mogą mieć zastosowanie pod pewnymi rygorami, w sytuacji, gdy środki
wewnętrzne są wymagane albo jeśli nie istnieją odpowiednie sposoby i metody zarządzania.
Muszą one jednak ograniczać się do środków, które również pochodzą z produkcji
ekologicznej; są substancjami naturalnymi albo substancjami będącymi pochodnymi substancji
naturalnych; należą do wolno rozpuszczalnych nawozów mineralnych. Takie uregulowanie
problematyki wyjątków od zasady zastosowania środków zewnętrznych ma na celu
zapewnienie wysokiej jakości produktów ekologicznych, dzięki czemu nawet w sytuacji,
gdy postanowienia niniejszej zasady nie mogą być w pełni zrealizowane, to nadal produkt
spełnia wysokie standardy i cechuje się wyższą jakością od żywności konwencjonalnej.
359

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0279&from=PL,
na dzień: 28.02.2019 r.).
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Kolejna zasada związana jest ze ścisłym ograniczeniem stosowania środków z syntezy
chemicznej do wyjątkowych przypadków. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisów,
prawodawca unijny zastosował w tym wypadku jeszcze wyższy rygor niż miało to miejsce
w odniesieniu do poprzedniej zasady, bowiem możliwość użycia środków syntezy chemicznej
została ograniczona do wyjątkowych przypadków, a zatem odstępstwo od tej zasady może mieć
miejsce jedynie w bardzo nietypowych sytuacjach. W celu doprecyzowania tychże
okoliczności, przepisy Rozporządzenia w art. 4 lit. c pkt (i) - (iii) wymieniają enumeratywny
katalog wyjątków, w których odstępstwa mogą mieć miejsce, tj. gdy: nie istnieją odpowiednie
praktyki zarządzania, a jednocześnie środki zewnętrzne, które omawiane były przy okazji
poprzedniej zasady, są niedostępne na rynku albo też gdy stosowanie wspominanych wyżej
środków zewnętrznych, przyczynia się do wywierania niedopuszczalnego wpływu na
środowisko. Konstrukcja ta zezwala zatem stosowanie środków, które w zwykłych
okolicznościach uznane byłyby za niedopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy nie jest możliwe
zastosowanie odpowiednich środków, a zatem producent nie może stosować ich w sposób
dowolny, a jedynie w konkretnych, wyjątkowych, wskazanych przez prawodawcę sytuacjach.
Ostatnią ogólną zasadą obowiązującą podczas produkcji rolnej metodami ekologicznymi
jest możliwość dostosowywania w razie potrzeby, w ramach Rozporządzenia, stosowania
ogólnych zasad stanu sanitarnego, regionalnych różnic klimatycznych i warunków lokalnych,
stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych. Takie sformułowanie przepisu implikuje
dużą elastyczność podczas wykonywania postanowień Rozporządzenia, zważywszy,
iż wymienione określenia mają charakter nieostry i nie posiadają definicji legalnych, przez co
mogą podlegać różnej interpretacji.
System urzędowej kontroli żywności w produkcji ekologicznej
W Polsce funkcje kontroli nad gospodarstwami produkującymi żywność metodami
ekologicznymi zostały powierzone podmiotom prywatnym tj. jednostkom certyfikującym.
Taki model wymaga jednak, aby nad tymi podmiotami prywatnymi sprawowany był nadzór
i kontrola przez podmioty wyznaczone przez Państwo Członkowskie. Wskutek takiego
uregulowania systemy kontroli wyodrębnić można „(…) dwa szczeble, tj. kontrolę
przeprowadzaną przez zatwierdzone podmioty prywatne wobec przedsiębiorców oraz kontrolę
przeprowadzaną przez organy urzędowej kontroli wobec prywatnych podmiotów
kontrolujących”361. Konkludując, gospodarstwa produkujące żywność metodami
ekologicznymi podlegają kontroli jednostek certyfikujących, które natomiast objęte są
systemem kontroli urzędowej kontroli żywności.
W obecnym stanie prawnym, urzędowa kontrola żywności podlega przepisom
Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności
z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt362 i jedynym przepisem odnoszącym się do produkcji ekologicznej był
motyw 9 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z którym wymagania tegoż rozporządzenia
powinny być wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić specyfikę produkcji ekologicznej.
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P. Wojciechowski, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 134.
Dz. Urz. UE L 191/1 z 30.4.2004 r.
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Pomimo tak lapidarnego sformułowania, należy stwierdzić, iż kontrola produkcji żywności
ekologicznej zawiera się w urzędowej kontroli żywności.
Należy przy tym podkreślić, iż z dniem 14 grudnia 2019 r., rozporządzenie z 2004 r.
zostanie zastąpione nowym, w którym kwestia produkcji żywności ekologicznej została
unormowana w zdecydowanie szerszym zakresie. Przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych
i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia
roślin i środków ochrony roślin (…)363 expressis verbis przesądzają, iż produkcja ekologiczna
mieści się w zakresie urzędowej kontroli żywności, co znalazło swe odzwierciedlenie już w art.
1 ust. 2 lit. i), zgodnie z którym „Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu weryfikacji zgodności z przepisami przyjętymi na
szczeblu Unii lub przez państwa członkowskie w celu stosowania prawodawstwa Unii
w obszarach: (…) produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych”.
Kolejna zmiana prawodawstwa unijnego, polegająca na rozbudowywaniu
i uszczegóławianiu przepisów dotyczących produkcji żywności metodami ekologicznym
najpełniej świadczy o tym jak istotne jest to zagadnienie. Podstawowym aspektem, dla którego
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do skonstruowania tak
skomplikowanego i rozbudowanego systemu kontroli jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
To właśnie troska o te wartości stanowi kluczową przesłankę, dla której produkcja żywności
metodami ekologicznymi stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania prawodawcy
unijnego, co w efekcie skutkuje doprecyzowywaniem oraz rozbudowywaniem stosownych
przepisów prawa. Celem tychże regulacji jest zapewnienie konsumentom produktów o jak
najwyższej jakości, wzrost ich zaufania do produktów sygnowanych logo ekoliścia, a przez to
ochrona i życia i zdrowia.
Warto w tym miejscu jednocześnie przytoczyć dane pochodzące z Biura Analiz
Europarlamentu, Eurostatu i Eurobarometru dotyczące tego, co Europejczycy myślą na temat
żywności organicznej364. Na podstawie przeprowadzanego badania należy stwierdzić,
że Europejczycy mają pozytywny stosunek do żywności produkowanej metodami
ekologicznymi, 72% respondentów uważa, iż ma ona lepszą jakość od żywności
konwencjonalnej, a przy tym jest bezpieczniejsza (70%). Oprócz pozytywnej oceny samych
produktów rolnictwa ekologicznego, badani wskazywali również na dodatnie cechy samego
procesu produkcji żywności organicznej. Respondenci wskazywali na ograniczone
zastosowanie pestycydów, nawozów i antybiotyków w trakcie produkcji (79% badanych) oraz
Pełna nazwa aktu prawnego to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia
15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu
zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE)
nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz
dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady
89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady
92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), Dz. Urz. UE L 95/1 z 7.4.2017 r.
364
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180404STO00909/infografika-nowe-surowszezasady-dla-zywnosci-ekologicznej-w-ue, (dostęp na dzień: 14.03.2019 r.).
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na stosowanie lepszych dla środowiska praktyk (78%). Dodatkowo ankietowani zwracali
uwagę na to, iż produkcja rolna z zastosowaniem metod ekologicznych zachowuje wyższe
standardy dobrostanu zwierząt365.
W oparciu o wyniki niniejszych badań można skonkludować, iż żywność ekologiczna
w Europie odbierana jest jako produkt wyższej jakości, który jednocześnie jest bezpieczniejszy
od żywności konwencjonalnej, a przy tym metody produkcji są bardziej przyjazne
dla środowiska jak również dla zwierząt.
Zakończenie
Produkcja żywności metodami ekologicznymi jest zagadnieniem bardzo obszernym,
które dotyka wielu płaszczyzn: od problematyki prawnej, przez kwestie technologiczne
związane z produkcją rolną i produkcją żywności aż po ochronę zdrowia i życia ludzi.
Jednakże to właśnie ochrona zdrowia stanowi nadrzędną przesłankę decydującą o doniosłości
badanej problematyki. Zdrowie jest dla każdego człowieka jednym z najważniejszych dóbr
jakie posiada, dlatego też jego ochrona powinna stanowić priorytet, zarówno w wymiarze
jednostkowym jak i całego społeczeństwa. Jednym z kluczowych elementów dbałości
o zdrowie - obok aktywności fizycznej - jest zbilansowana, właściwie dobrana dieta, na którą
powinny składać się przede wszystkim wysokiej jakości produkty spożywcze, niezawierające
sztucznych substancji. Odpowiedzią na takiego rodzaju zapotrzebowanie jest właśnie żywność
ekologiczna, która dzięki rozbudowanemu systemowi certyfikacji i restrykcyjnym przepisom
ma stanowić gwarancję dobrego i zdrowego żywienia.
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ORGANIC FOOD AND PROTECTION OF HUMAN HEALTH

Summary: Organic food is becoming increasingly popular among both agricultural producers and consumers.
This state of affairs results from the growing awareness in a healthy lifestyle that is necessarily associated with
a balanced diet and healthy food. The first part of the article explains the concept of organic farming based on the
position of doctrine as well as legal definitions and then presents a historical outline to show how organic farming
developed in Poland and in the world. Then the subject analyzes were legal provisions, which aim is to guarantee
the highest quality of organic products, and consequently to protect human health. The following sections
explained the main goals and principles of organic farming based on the law and source literature.
Keywords: Organic products, bio, organic food, organic farming.
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Anna Woropaj-Hordziejewicz366, Klaudia Wojciechowska367
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W ŚWIETLE
REGULACJI PRAWNYCH
Streszczenie: W związku z postępem społecznym i cywilizacyjnym, pojęcie zdrowia, jak i jego ochrony podlega
nieustannym modyfikacjom. W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, państwo odgrywa
dominująca rolę w organizacji systemu ochrony zdrowia. Przedmiotem prawa wyrażonego w Art. 68 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej jest bowiem dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, który to winien być równy dla wszystkich uprawnionych do niego obywateli, niezależnie od ich
sytuacji materialnej i życiowej. Organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce podlega nieustającym
modyfikacjom oraz reformom. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia powstała centrala NFZ oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Ustawa określiła
obowiązki organów władzy publicznej w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, zaś jej postanowienia, z których
najistotniejsze było to, że każdy ubezpieczony ma prawnie zagwarantowany dostęp do świadczeń na zasadach
równości oraz ciągłości.
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia, prawo konstytucyjne, prawo do ochrony zdrowia, prawa człowieka,
prawa socjalne

1. Pojęcie oraz cele systemu ochrony zdrowia
W związku z postępem społecznym i cywilizacyjnym, pojęcie zdrowia, jak i jego ochrony
podlega nieustannym modyfikacjom. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World
Health Organization,WHO) „zdrowie jest pełnią dobrostanu fizycznego, psychicznego
i społecznego, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania”. Powyższa definicja jest bardzo
istotna w kontekście samego systemu ochrony zdrowia w Polsce, gdyż wyraźnie akcentuje
znaczenie ogólnego dobrostanu jednostki, a co za tym idzie jej funkcjonowanie w odniesieniu
do spersonalizowanych czynników kontekstowych.
W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, państwo odgrywa
dominująca rolę w organizacji systemu ochrony zdrowia. Przedmiotem prawa wyrażonego
w Art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest bowiem dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to winien być równy dla wszystkich
uprawnionych do niego obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej i życiowej 368.
Powyższy przepis pełni fundamentalną rolę w odniesieniu do zagwarantowania indywiduom
prawa do ochrony zdrowia. Stanowi on swojego rodzaju gwarancję Państwa wobec jego
obywateli w kwestii dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących jeden z filarów
ochrony zdrowia społeczeństwa369. Co więcej, Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego zalicza
„zdrowie” do tkz. „dóbr osobistych” jednostki, a także klasyfikuje je jako przedmiot ochrony
prawa cywilnego „niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”370.
Ogólny wzrost świadomości społecznej w zakresie przysługujących im praw wymusza
dostosowanie wszystkich dziedzin życia, w tym polityki zdrowotnej, do zachodzących
Mgr, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej.
Kierownik Kliniki: prof. dr. hab. n. med. Marek Synder.
367
Mgr, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika
Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Niedzielski.
368
Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
369
A. Surówka, Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka
i obywatela, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3, s. 94.
370
Art. 23 Ustawy z dnia 23.04.1994 Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.
366
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przemian i oczekiwań obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pozostałych
społeczeństw państw należących do Unii Europejskiej371.
Współcześnie możemy uznać, że najbardziej ogólnym celem systemu ochrony zdrowia
jest realizacja postulatów służących poprawie stanu zdrowia społeczeństwa lub, co najmniej,
stosowanie działań prewencyjnych, tak aby ten się nie pogarszał. Wydajny system ochrony
zdrowia winien jednak również zapewniać mikro- i makroekonomiczną efektywność
wykorzystywanych zasobów. W praktyce oznacza to, że powinien zarówno zapewniać
skuteczność kliniczną dostarczanej opieki oraz satysfakcję pacjentów jak również
długookresową stabilność finansową. W związku z powyższym możemy uznać, że ochrona
zdrowia stanowi integralny element społeczno-ekonomicznej polityki każdego państwa.

Rysunek 1. Ochrona zdrowia w odniesieniu do elementów polityki społeczno ekonomicznej
Źródło: S. Poździoch, Strategie działania w dziedzinie zdrowia publicznego, (w:) Zdrowie publiczne, A. Czupryna,
S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk (red.), Vesalius, Kraków 2000, s. 28.

System opieki zdrowotnej powinniśmy zatem określić jako uporządkowany, spójny zespół
czynników i warunków, który został stworzony w celu realizacji potrzeb zdrowotnych danego
społeczeństwa372. By lepiej zrozumieć istotę takiego systemu, konieczne jest wyodrębnienie
trzech sfer oddziaływania polityki zdrowotnej, którymi są:
1. służba zdrowia (stanowiąca trzon systemu),
2. instytucje finansujące oraz administrując,
3. jak również działania z obszaru zdrowia publicznego373.
2. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce – rys historyczny
Organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce podlega nieustającym modyfikacjom oraz
reformom. Jeszcze w 1989 system ten należał w całości do państwa. Wówczas był on bowiem
przez państwo zarządzany oraz finansowany, a także stanowił jego ogólną własność.
S. Grabowska, M. Urbaniak, Prawne podstawy realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2014, Nr 5 (21)/2014, s. 95-106.
372
M.D. Głowacka, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, [w:] Zarządzanie zakładem
opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, M. D. Głowacka (red.), Poznań 2004, s. 12.
373
S. Poździoch, System zdrowotny, [w:] Zdrowie publiczne, A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,
W. C. Włodarczyk (red.), Kraków 2000, s. 127-128.
371
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Jako pierwszą istotną reformę czasów współczesnych możemy uznać tę z 1991 roku,
która stanowiła relokacja organów administracyjnych oraz większości usług zdrowotnych
z Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej na szczebel województw oraz gmin.
Niewiele później, gdyż już w połowie lat 90. XX wieku, zostały podjęte w Polsce pierwsze
próby funkcjonowania Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w oparciu o zawarty
z dystrybutorem środków finansowania kontrakt. Z kolei na początku 1999 roku jako jedną
z czterech, wprowadzono szeroką reformę całego systemu ochrony zdrowia.
Przekształcono wówczas budżetowe zakłady opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej. Każda z powstałych jednostek posiadała osobowość prawną i miała
prawo samodzielnie i w sposób samofinansujący się, prowadzić działalność usługową
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wspomniane świadczenia były wówczas
kontraktowane przez nowopowstałe 16 Kas Chorych (po jednej dedykowanej dla każdego
z województw) oraz specjalną Kasę Chorych dla służb mundurowym.
Niestety w związku z niedostosowaniem ówczesnych reform do strategii i mechanizmów
finansowych, wystąpiły znaczące zaniedbania w zakresie jakości oraz dostępności świadczeń
zdrowotnych. Stąd też doszło do naruszenia Artykułu 68 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej374 zakładający równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. W konsekwencji
spowodowało to niezadowolenie społeczeństwa z systemu opieki zdrowotnej oraz konieczność
przeprowadzenie kolejnej reformy. Dlatego też zaledwie po trzech latach funkcjonowania,
kasy chorych zostały zastąpione przez finansowanie i zarządzenie centralne,
czyli funkcjonujący do dnia dzisiejszego Narodowy Fundusz Zdrowia 375. Zgodnie z ustawą
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
powstała centrala NFZ oraz 16 oddziałów wojewódzkich376. Ustawa określiła obowiązki
organów władzy publicznej w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, zaś jej postanowienia,
z których najistotniejsze było to, że każdy ubezpieczony ma prawnie zagwarantowany dostęp
do świadczeń na zasadach równości oraz ciągłości, a także wolnego wyboru
świadczeniodawców, były następstwem konieczności realizacji Artykułu 68 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem systemu ochrony zdrowia.
Elementy systemu ochrony zdrowia
System opieki zdrowotnej powinien być zawsze ukierunkowany na zaspakajanie potrzeb
zdrowotnych społeczeństwa377. Poziom i stopień realizacji niniejszych potrzeb powinien
znajdować odzwierciedlenie w ilości i jakości realizowanych świadczeń oraz usług
medycznych i jest on zdeterminowany przez szereg elementów składowych takich, jak m.in.:
− baza materialna, stanowiąca rodzaj i rozmieszczenie instytucji medycznych i zakładów
opieki zdrowotnej;
− dostępność niezbędnej, nowoczesnej aparatury medycznej i nowoczesnych technologii
dla ww. placówek;
374

Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
S. Golinowska S. Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012, Warszawa, 2012.
376
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153, ze zm.,
uchylony z dniem 1 kwietnia 2003 r).
377
M. Kluczyńska, J. Grzywacz, System finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w świetle
doświadczeń niemieckich, „Zeszyty naukowe PWSZ w Płocku”, Nauki ekonomiczne, t. XXII, 2015.
375
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− kwalifikacje personelu medycznego, jak również personelu pomocniczego,
pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych;
− środki finansowe przekazywane na bieżące finansowanie systemu ochrony zdrowia oraz
nowe bądź odtworzeniowe inwestycje.
Działania systemowe winny zawsze zmierzać do poprawy zdrowia populacji lub co najmniej
do utrzymywania go na niepogarszającym10. Zadanie to, w dziedzinie opieki zdrowotnej,
co do zasady realizowane jest przez szereg różnych zakładów i jednostek organizacyjnych,
w tym:
1. zakłady lecznictwa zamkniętego, takie jak szpitale, sanatoria i prewentoria oraz
2. zakłady lecznictwa otwartego, czyli ambulatoryjnego, wśród których możemy
wymienić m.in. przychodnie ogólne i specjalistyczne.
Podstawowe zadania zakładu opieki zdrowotnej to zatem udzielanie świadczeń zdrowotnych
i promowanie zachowań zdrowotnych w środowiskach społecznych. Należy dodać,
że świadczenie zdrowotne zgodnie z Artykułami 1–3 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej,
z dnia 30 sierpnia 1991 r.378, definiuje się jako działania ukierunkowane na utrzymywanie,
przywracanie, ratowanie, ochronę i kompensację zdrowia. Świadczeń zdrowotnych mają prawo
udzielać wyłącznie profesjonaliści legitymujący się wykształceniem medycznym, prawem
wykonywania zawodu oraz spełnianiem określonych odrębnymi przepisami wymogów,
które to określają kryteria realizacji zadań zawodowych przez poszczególne grupy zawodowe
jak również odnoszą się do przejawiania pożądanych zachowań i postaw379.
Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
Zasady organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce determinowane są przede
wszystkim przepisami rangi konstytucyjnej. Jak już wspomniano w artykule, zgodnie
z Artykułem 68 Ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim obywatelom,
niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne mają obowiązek zapewnić równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Z przywołanego
wyżej przepisu jednoznacznie wynika, iż podstawowym źródłem finansowania tej ochrony
zdrowia winny być publiczne zasoby finansowe. Warunki i zakres udzielania niniejszych
świadczeń określają ustawy. Podstawy prawne organizacji i finansowania ochrony zdrowia
wynikają bowiem przede wszystkim z Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej
Finansowanych ze Środków Publicznych380 oraz Ustawy o Działalności Leczniczej381.
Polski system zdrowotny wzorowany jest na rozwiązaniach organizacyjno-finansowych
proponowanych w modelu Bismarcka. W związku z powyższym jest on oparty w szczególności
o powszechne obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniu

Art. 1–3, w myśl ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, z dnia 30 sierpnia 1991 r.
M. Gold, The Changing US Health Care System: Challenges for Responsible Public Policy, The Milbank
Quarterly, 77 (1), 1999.
380
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135.
381
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
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379

144

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

powszechnemu podlegają prawie wszystkie grupy zawodowe i społeczne
w Polsce382, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia jest to aż ok. 98% obywateli.
Jak wspomniano wyżej podstawą finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia jest
obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi 9% wynagrodzenia
osobistego tejże jednostki. Składka ubezpieczeniowa pobierana jest wraz z innymi
zobowiązaniami publiczno-prawnymi i odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia
za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoby prowadzące własną
działalność gospodarczą są obowiązane do uiszczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
w tej samej wysokości, jednak podstawa jej wymiaru może zostać pomniejszona (nie może być
jednak mniejsza niż 75% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw prywatnych w czwartym kwartale roku poprzedzającego, włącznie
z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
Osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą lub ubezpieczające się dobrowolnie,
obowiązane są zgłosić się samodzielnie do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Dla rolników z kolei składki na ubezpieczenie społeczne pobierane są w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a następnie część z tych składek
odpowiadająca składce na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana jest do NFZ383.
Co do zasady drugim, głównym źródłem publicznego zasilania systemu ochrony zdrowia
w środki finansowe jest budżet państwa384 7. Z budżetu państwa finansowane jest bowiem m.in.:
− ratownictwo medyczne,
− wysokospecjalistyczne procedury (takie jak przeszczepy),
− działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
− administracja służby zdrowia oraz inwestycje.
Na ogół najmniejsze wpływy finansowe w kontekście systemu ochrony zdrowia pochodzą
od jednostek samorządu terytorialnego, które to przeznaczają środki publiczne w głównej
mierze na inwestycje, składki na ubezpieczenie i świadczenia dla osób nie objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym, profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowia oraz programy
zdrowia publicznego. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że środki finansowe pochodzące
z budżetu państwa oraz samorządów terytorialnych nie są trwałym strumieniem przychodów
sektora zdrowotnego. Ich wysokość bowiem podlega zmiennym regulacjom zależnym
od decyzji władz centralnych oraz samorządowych. Ponadto należy również zaznaczyć, iż
udział środków pochodzących z budżetu państwa nie ma aż tak wielkiego znaczenia jak koszty
ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Istotnym źródłem finansowania publicznej ochrony zdrowia w Polsce są również
prywatne środki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia. Z prywatnych funduszy
ubezpieczony partycypuje w kosztach leków, określonych badań laboratoryjnych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego. U stomatologa np. bezpłatne jest wykonanie tylko określonych zabiegów
M. Kolwitz, Polski System Ochrony Zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony
zdroawia innych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2010,
Nr. 56 (3)/2010, s. 131-143.
383
D. Ślęzak, P. Żuratyńsk, K. Nadolny, M. Robakowska, A. Kalis, Ochrona zdrowia w Polsce, „Diagnostyka
Laboratoryjna” 2017, Nr 53 (2)/2017, s. 107-112.
384
P. Lenio, Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech, „Prawo Budżetowe Państwa
i Samorządu” 2018, 1(6)/2018.
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z wykorzystaniem określonych materiałów dentystycznych. Wówczas, jeżeli ubezpieczony
chce otrzymać usługę lub materiały na wyższym poziomie, jest on zmuszony do pokrycia ich
z własnych środków. Dopłaty obowiązują także w lecznictwie uzdrowiskowym
(m.in. za zakwaterowanie i wyżywienie) oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Ponadto ubezpieczony może również zostać obciążony kosztami wybranych usług transportu
specjalistycznego (tj. sanitarnego).
Zakończenie
System ochrony zdrowia w Polsce ma za zadanie realizację celów statutowych. Są nimi równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej obywateli, bez względu na ich sytuację majątkową.
Poziom i stopień realizacji niniejszych potrzeb powinien znajdować odzwierciedlenie w ilości
i jakości realizowanych świadczeń oraz usług medycznych. Według danych Polskiej Izby
Ubezpieczeń czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne od ponad dwóch lat
systematycznie rośnie i na przełomie lat 2018 i 2019 wynosił on średnio aż 3,8 miesiąca.
Wspomniane finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia winny zapewnić dostępność
oraz ciągłość świadczonych na rzecz pacjentów usług.
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POLISH HEALTH CARE SYSTEM IN THE CONTEXT OF LEGAL REGULATIOS
Summary: In connection with social and civilization progress, the concept of health as well as its
protection is subject to constant modifications. In Poland, as in other European Union countries, the
state has a significant role in context of health care system organization. The subject of law is expressed
in Article 68 of Constitution of the Republic of Poland where the access to health care services financed
from public funds, should be equal for all entitled citizens, regardless of their material and life situation.
The organization of the healthcare system in Poland is a subject of constant modifications and reforms.
Pursuant to the Act of 23 January 2003 regarding Universal Insurance in the National Health Fund, NFZ
headquarters and 16 voivodship branches were established. The Act specified the duties of public
authorities in the scope of providing health care, where the most important is that every insured person
has legally guaranteed access, which should be equal and continuity.
Keywords: Polish health care, health.
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Monika Zająkała 385
ROLA ZIÓŁ W DIECIE CZŁOWIEKA
Streszczenie: Odpowiednio skomponowana dieta pozwala na profilaktykę chorób i zachowanie zdrowia. Ważnym
jej elementem są zioła, które działają nie tylko profilaktycznie, ale również są pomocne w codziennych
dolegliwościach. Rośliny zielarskie są różnie postrzegane przez konsumentów. Dla niektórych osób to jedynie
dodatek podnoszący walory smakowe potraw, dla innych są alternatywą dla chemicznych leków na powszechne
schorzenia. Celem niniejszej pracy była analiza produkcji ziół oraz ich znaczenia dla diety człowieka.
Przeprowadzona ankieta pozwoliła na potwierdzenie tezy, że zioła pełnią ważna rolę w diecie człowieka.
Ankietowani uznali, że zioła mogą pomóc w leczeniu wielu chorób, jednak nie zastąpią całkowicie leków
pochodzenia chemicznego. Osoby biorące udział w badaniach wskazały polowe uprawy ekologiczne jako
najbardziej pożądane źródło surowców zielarskich. Ankieta pozwoliła poznać najczęściej stosowane przez
Polaków gatunki ziół, zarówno na cele przyprawowe, jak i lecznicze.
Słowa kluczowe: Zioła, dieta, żywienie, suplementy.

Wstęp
Zioła pełnią ważną rolę dla zdrowia ludzi. Przeznaczane są na cele przyprawowe i lecznicze.
Biorąc pod uwagę dane dotyczące sprzedaży ziołowych suplementów i leków cieszą się one
coraz większym zainteresowaniem konsumentów, a dzięki zawartości substancji aktywnych
stanowią alternatywę dla farmaceutycznych suplementów.
W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie konsumentów roślinami
zielarskimi, czego efektem jest rozwój branży zielarskiej i rolnictwa. Ziołolecznictwo budzi
jednak wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji. Postawy wobec fitoterapeutyków
są bardzo zróżnicowane. Część osób widzi w ziołach bardzo duży potencjał leczniczy.
Inni natomiast traktują te rośliny jedynie jako dodatek do diety, podwyższający walory
smakowe. W pracy dokonano przeglądu najważniejszych informacji dotyczących produkcji
ziół, roli występujących w nich substancji czynnych, a także ich wpływu na dietę i zdrowie
ludzi. Podjęto również badania ilościowe o charakterze pilotażowym, których celem było
określenie roli ziół w diecie człowieka na podstawie ankiety.
Produkcja ziół
Produkcja ziół w Polsce opiera się głównie na uprawach polowych, z których rocznie uzyskuje
się około 16 tysięcy ton surowców zielarskich. Uprawy prowadzone są w oparciu
o system ekologiczny lub konwencjonalny, wykorzystujący w produkcji środki ochrony roślin
oraz nawozy sztuczne. Znaczenie roślin zbieranych ze stanu naturalnego w przemyśle
zielarskim drastycznie spada i utrzymuje się na poziomie około 4 tysięcy ton.
Pozyskiwanie ziół przez zbieractwo charakteryzuje głównie województwo podlaskie.
Surowce zielarskie w dużej mierze są eksportowane. Polska, obok Holandii i Niemiec
znajduje się w czołówce państw, z których zioła trafiają nie tylko do Europy, ale również
na inne kontynenty386.
Mgr inż., Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
386
T. Rokicki, M. Wiluk, Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (2016),
tom 16 (XXXI), z. 2, s. 269-278.
385
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Od wielu lat, pomimo zauważalnego trendu zmniejszenia roli zbieractwa trwa dyskusja
na temat wyższości właściwości roślin pozyskiwanych ze stanu naturalnego nad surowcami
pozyskiwanymi z kontrolowanych upraw polowych. Każdy z sposobów pozyskiwania ma
swoje zalety, lecz obarczony jest także ryzykiem. Zarówno rolnicy, jak i osoby zajmujące się
zbieractwem za cel stawiają sobie jakość pozyskiwanego materiału roślinnego.
Wyznaczają ją następujące kryteria:
− udział związków aktywnych,
− skażenie metalami ciężkimi,
− porażenie przez patogeny chorobotwórcze,
− pozostałości środków ochrony roślin,
− zanieczyszczenie chwastami i gatunkami obcymi.
W przypadku upraw polowych jakość surowca zależy przede wszystkim od zachowań
rolnika, a szczególnie stosowania chemicznych środków do produkcji, jako głównego czynnika
kształtującego skład chemiczny roślin. Bezpieczeństwo ziół pochodzących z plantacji
rolniczych zapewniają liczne kontrole terenowe, badania laboratoryjne wyprodukowanych
surowców, konieczność przestrzegania przepisów krajowych i unijnych dotyczących wysokiej
kultury rolnej oraz ograniczenie rejestracji chemikaliów na tę grupę roślin. Uprawy polowe
pozwalają na produkcję większej ilości surowców, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.
Zioła ze stanu naturalnego wolne są od celowych i świadomych zabiegów chemicznych,
jednak w większym stopniu narażone są na skażenia naturalne. Często rosną przy skrajach dróg,
miedzach oraz torach kolejowych, przez co mogą kumulować niebezpieczne substancje,
między innymi ze spalin. Zbiór takich roślin na użytek własny niesie ryzyko braku wiedzy
o składzie chemicznym, decydującym o ich walorach leczniczych i przyprawowych.
Rolnictwo ekologiczne jest przyszłością tej gałęzi rolnictwa, ponieważ łączy potencjał
towarowej produkcji rolnej oraz ideę życia zgodnego ze środowiskiem naturalnym,
a więc i zbieractwa. Fitoterapia, która zyskuje coraz szersze grono odbiorców jest szansą
na wykorzystanie potencjału ziół- ich leczniczych właściwości oraz cennego źródła dochodów
dla rolników387.
Wykorzystanie ziół i ich oddziaływanie
Polscy rolnicy uprawiają ponad 50 gatunków ziół, o szerokim spektrum wykorzystania.
Stanowią one surowiec do produkcji leków, kosmetyków i suplementów diety. Są niezastąpioną
przyprawą. Z powodzeniem służą do aromatyzowania dań oraz alkoholi.
Znajdują zastosowanie jako doskonały dodatek paszowy dla zwierząt i pozwalają
na uzyskiwanie miodów wysokiej jakości. Przemysł zielarski wykorzystuje różne części roślin,
co daje rolnikom duże szanse powodzenia w uprawie. Do przerobu trafiają liście lub całe ziele,
kwiaty, korzenie lub owoce (nasiona)388.
Znane i przekazywane z pokolenia na pokolenie właściwości ziół powodują, że Polacy
od stuleci wybierają je do leczenia codziennych dolegliwości- głównie trawiennych.
O potencjale ziół jako leku decyduje zawartość substancji czynnych: olejków eterycznych,
glikozydów, flawonoidów, antocyjanów, kumaryn, saponin, goryczy czy alkaloidów.
N. Mikołajczyk-Grzelak, Produkcja roślin zielarskich w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2008, tom X, z. 4, s. 270-273.
388
J. Newerli - Guz, Uprawa roślin zielarskich w Polsce, Roczniki Naukowe (2015), tom XVIII, z. 3, s. 268-274.
387
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Cennymi gatunkami olejkowymi są kminek zwyczajny, szałwia lekarska, mięta pieprzowa,
lubczyk ogrodowy, rumianek pospolity, arcydzięgiel. Rośliny posiadają zdolność kumulowania
olejków na skutek przemian wewnątrz i na zewnątrz komórek. Zazwyczaj są bezbarwne,
lotne i rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalnikach. Cechuje je silny aromat.
Wykorzystywane są w aromaterapii, przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym.
Bardzo często traktowane są jako lek wykrztuśny, przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny.
Olejki wykazują często działanie antyseptyczne, pobudzające procesy trawienne oraz
przeciwbólowe. Coraz częściej stosowane są w leczeniu nowotworów. Glikozydy posiadają
zdolność usuwania toksyn z organizmu, flawonoidy zawarte w dziurawcu pomocne są przy
problemach z oddawaniem moczu, natomiast znajdujące się w ostropeście są niezastąpionym
środkiem na choroby wątroby. Barwniki (antocyjany) wspomagają wzrok. W substancje
te bogaty jest czarny bez oraz malwa czarna. Zawarte w lubczyku i arcydzięglu kumaryny
działają uspokajająco i wzmacniająco na układ krążenia. Ważną rolę pełnią także saponiny,
które posiada lukrecja oraz aloes. Mogą być materiałem do produkcji hormonów.
Ponadto znajdują zastosowanie w leczeniu hemoroidów oraz stanów zapalnych.
Gorycze występujące w ziołach stymulują trawienie i łaknienie. Alkaloidy znajdują
zastosowanie w produkcji leków uspokajających i nasennych, przeciwbólowych
oraz rozkurczowych. Substancje czynne pełnią szereg ważnych roli pozwalają na zastosowanie
ich we współczesnej medycynie389.
Metody badawcze
Celem sprawdzenia roli ziół w diecie człowieka przeprowadzono badanie ankietowe, które
objęło grupę 40 respondentów w wieku 18-64 lat, zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie
powiatu bydgoskiego i świeckiego w województwie kujawsko- pomorskim. Badanie miało
charakter pilotażowy, stanowiący przyczynek do właściwych, rozbudowanych badań
naukowych. Dla przejrzystości uzyskanych informacji ankietowanych podzielono na 4 grupy
wiekowe:
− 18-25 lat
− 26-35 lat
− 36-50 lat
− powyżej 50 roku życia.
Kwestionariusz obejmował 18 pytań, w tym 5 otwartych. W pierwszej części badania
ankietowani wskazywali informacje o sobie: płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz poziom
wykształcenia. Kolejne pytania dotyczyły roli ziół w diecie człowieka. Ankietowani udzielali
odpowiedzi na następujące pytania zamknięte z możliwością wyboru 2 odpowiedzi (tak, nie):
− Czy według Pani\ Pana zioła pełnią ważną rolę w diecie człowieka?
− Czy w Pani\ Pana diecie występują zioła?
− Czy według Pani\ Pana rośliny zielarskie mogą być pomocne w leczeniu różnych chorób?
− Czy według Pani\ Pana preparaty ziołowe mogą zastąpić chemiczne leki?
− Czy według Pani\ Pana zbieranie ziół na własny użytek wymaga wiedzy dotyczącej
działania poszczególnych gatunków?
− Czy według Pani\ Pana ziołowe suplementy diety powinny być reklamowane w środkach
masowego przekazu?
389

G. Hołubowicz- Kliza, Polowa uprawa ziół, IUNG, Puławy 2012, s. 3-8.
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W kolejnej części ankiety zadaniem respondentów było wskazanie jednej z dwóch możliwości:
− Czy według Pani\ Pana lepszym źródłem pozyskiwania ziół są zbiory ze stanu
naturalnego czy rośliny z plantacji polowych?
− Czy według Pani\ Pana polowa uprawa ziół powinna oparta być na metodach
ekologicznych czy rolnictwie konwencjonalnym (tj. z zastosowaniem nawożenia
mineralnego i środków ochrony roślin)?
− Czy zioła według Pani\ Pana częściej wykorzystywane są na cele lecznicze czy
przyprawowe?
Ponadto ankietowani w pytaniach otwartych wskazywali gatunki ziół, formy w jakich je
spożywają, schorzenia, na które w ich ocenie pomagają zioła oraz informacje, gdzie znajdują
dane dotyczące działania ziół na organizm człowieka.
− Proszę wskazać maksymalnie dwa gatunki ziół, które Pani\ Pan używa jako przyprawę.
− Proszę wskazać maksymalnie dwa gatunki ziół, które Pani\ Pan używa jako antidotum
na codzienne dolegliwości.
− Proszę podać na jakie dolegliwości najczęściej stosuje Pani\ Pan zioła?
− Proszę wskazać w jakiej formie najczęściej wprowadza Pani rośliny zielarskie do diety
(np. jako przyprawa, herbaty ziołowe, syropy, olejki eteryczne, suplementy diety,
leki roślinne).
− Proszę podać skąd czerpie Pani\ Pan wiedzę na temat właściwości poszczególnych
gatunków?
Po przeprowadzeniu anonimowych badań dane zestawiono i opracowano statystycznie
posługując się arkuszem kalkulacyjnym.
Analiza danych i wyniki
W tabeli 1 zestawiono cechy charakterystyczne dotyczące ankietowanych osób.
Tabela 1. Zestawienie cech osób ankietowanych
Cecha
Płeć

Wiek

Miejsce
zamieszkania
Wykształcenie

Liczba
Kobieta
22
Mężczyzna
18
18-25
7
26-35
14
36-50
10
Powyżej 50
9
Wieś
27
Miasto
13
Zawodowe
5
Średnie
24
Wyższe
11
Źródło: opracowanie własne

Udział
procentowy [%]
55,0
45,0
17,5
35,0
25,0
22,5
67,5
32,5
12,5
60,0
27,5

Większość respondentów stanowiły kobiety (55,0%). Ankietowani w przedziale
wiekowym 26-35 lat stanowili najliczniejszą grupę, zaś 67,5% osób biorących w badaniach
zamieszkiwało tereny wiejskie. Wśród uczestników ankiety 24 osoby posiadały wykształcenie
średnie, natomiast wyższe 11 osób.
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92,5 % osób biorących udział w ankiecie wskazało, że zioła pełnią ważną rolę w diecie
człowieka. Osoby, które uznały, że rośliny te nie są istotne dla żywienia człowieka miały
18- 25 lat, byli to mężczyźni, pochodzący z terenów miejskich. Ponadto dwóch mężczyzn z tej
grupy wiekowej oraz jedna kobieta powyżej 50 roku życia zadeklarowała, że w ich diecie nie
występują zioła. 87,5% ankietowanych uznało, że rośliny zielarskie mogą być pomocne
w leczeniu różnych chorób. Co ciekawe, takiej odpowiedzi udzielili wszyscy, którzy wskazali
wieś, jako swoje miejsce zamieszkania. Bez względu na miejsce zamieszkania, 90% osób
posiadających wykształcenie wyższe udzieliło odpowiedzi, że preparaty ziołowe nie mogą
zastąpić chemicznych leków. Tego zdania było także 19 ankietowanych z wykształceniem
średnim i zawodowym. Jedynie 27,5% wszystkich osób biorących udział w badaniu uważało,
że zioła mogą stać się alternatywą dla chemicznych substancji leczniczych.
Wszyscy ankietowani uznali, że zbieranie ziół na własny użytek wymaga wiedzy dotyczącej
właściwości pozyskiwanych gatunków. 27 osób, w tym 15 kobiet oraz 12 mężczyzn popierają
reklamę, jako formę rozpowszechniania ziołowych suplementów diety w środkach masowego
przekazu. Opinię tę wyraziły głównie osoby mające 36-50 lat oraz starsze.
Według większości respondentów (62,5%) lepszym źródłem pozyskiwania ziół są rośliny
z plantacji polowych. Zdanie to wyraziły głównie osoby młodsze- w grupie wiekowej od 18 do
36 lat odpowiedź tę wskazało 72% ankietowanych. Pozostałe osoby biorące udział w badaniu,
uznały, że zioła ze stanu naturalnego są konkurencyjniejszym surowcem. Ankieta potwierdziła,
że konsumenci preferują rośliny zielarskie pochodzące z upraw ekologicznych.
Zdanie to wyraziły wszystkie osoby mieszkające w mieście oraz 66,7% mieszkańców wsi.
Jedynie 22,5% uczestników, w tym 4 kobiety oraz 5 mężczyzn zadeklarowało, że uprawa ziół
powinna być oparta na konwencjonalnych zasadach, z zastosowaniem nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin. Zgodnie z opiniami osób, które odpowiadały na pytania ankietowe
zioła częściej wykorzystywane są na cele przyprawowe niż lecznicze. Różnica jednak nie była
duża. 55% ankietowanych (głównie posiadających wykształcenie średnie) uznało, że zioła
trafiają głównie do przemysłu przyprawowego, natomiast 45% (głównie z wykształceniem
wyższym) wskazało cele lecznicze. W kolejnej części ankiety respondenci wskazali gatunki
ziół, które używają jako przyprawę. Były to:
− majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.),
− tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.),
− kminek zwyczajny (Carum carvi L.),
− lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale L.),
− czarnuszkę siewną (Nigella sativa L.),
− kolendra siewna (Coriandrum sativum L.),
− koper ogrodowy (Anethum graveolens L.),
− bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.),
− lebiodka pospolita, zwyczajowo oregano (Origanum vulgare),
− bylica draganek, zwyczajowo estragon (Artemisia dracunculus L.),
− cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.),
− rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis).
Najczęściej wymienianymi gatunkami były: majeranek ogrodowy, koper ogrodowy,
bazylia pospolita oraz kminek zwyczajny.
Jako antidotum na codzienne dolegliwości ankietowani wymienili następujące rośliny
zielarskie, które stosują w różnych dolegliwościach:
153

ZDROWY STYL ŻYCIA JAKO KAPITAŁ XXI WIEKU

− mięta pieprzowa (Mentha piperita L.),
− melisa lekarska (Melissa officinalis L.),
− szałwia lekarska (Salvia officinalis L.),
− babkę płesznik (Plantago afra L.),
- jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea (L.) Moench),
− rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.),
− pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.),
− dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.),
− lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.),
− mniszek lekarski (Taraxacum officinale),
− babka lancetowata (Plantago lanceolata L.),
− babka płesznik (Plantago afra L.).
Blisko 80% ankietowanych wskazało w ankiecie miętę pieprzową, ponad 60% rumianek,
natomiast 47,5% lipę drobnolistną.
Respondenci za najważniejsze schorzenia, na które stosowane są zioła uznali choroby
związane z zaburzeniami układu pokarmowego i oddechowego. Rośliny te stosowane
są głównie na problemy trawienne: bóle brzucha i żołądka oraz kolki u dzieci.
Ponadto ankietowani zioła traktują jako lek na ból gardła, kaszel oraz stany zapalne, głównie
dziąseł. Prawie połowa osób biorących udział przyznało, że zioła stosuje w sytuacjach
stresowych, jako środek uspokajający lub usypiający. 17,5% osób (płci żeńskiej) za schorzenia,
które leczą ziołami wskazało choroby skóry oraz problemy słabych włosów i paznokci.
Rośliny zielarskie do diety człowieka wprowadzane są według 65% ankietowanych
w formie herbat jako przyprawy (60%) oraz w formie leków i suplementów (80%). Informacje
na temat właściwości ziół badani czerpią z Internetu (85%), telewizji (60%) oraz literatury
leczniczej i rolniczej (35%).
Zakończenie
Zioła pełnią ważną rolę w diecie człowieka. Potwierdzają to wyniki badania ankietowego,
w którym zdanie to wyraziło 92,5% pytanych osób. Ponadto 87,5% respondentów
zadeklarowało, że zioła mogą być pomocne w leczeniu.
Rozwój fitoterapii jest wynikiem wielu prac naukowych. Poznanie składu chemicznego
poszczególnych gatunków roślin oraz właściwości substancji czynnych pozwala
na wykorzystywanie surowców zielarskich do produkcji leków i suplementów diety.
Ankietowani uznali jednak, że wyroby te nie zastąpią zupełnie chemicznych terapeutyków.
Pozyskiwanie ziół na własny użytek wymaga wiedzy, co potwierdziło 100% respondentów.
Informacje czerpią oni głównie z Internetu, telewizji, rzadziej z czasopism o tematyce rolniczej
i zielarskiej. Ankietowani uznali, że ziołowe suplementy diety mogą być reklamowane,
co w istotny sposób rozpowszechni produkt.
Obecnie zioła pozyskiwane są z plantacji polowych oraz w mniejszym stopniu ze stanu
naturalnego. Znaczenie zbieractwa maleje dzięki coraz lepiej poznanym technologiom
produkcji roślin zielarskich w warunkach kontrolowanych. Większość osób biorących udział
w badaniach (62,5%) wskazało, że uprawy polowe są konkurencyjniejszym sposobem
produkcji surowca. Jednocześnie blisko 75% ankietowanych uznało, że preferują zioła
uprawiane w oparciu o system ekologiczny, eliminujący nawożenie i chemiczną pielęgnację.
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Zioła znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, lecz głównie trafiają
do produkcji wyrobów leczniczych i przyprawowych. Ponadto wykorzystywane są spożywcze,
kosmetyczne, gorzelnicze i paszowe. Wśród dwóch najważniejszych sektorów,
według ankietowanych więcej surowców trafia do produkcji przypraw niż leków.
Zgodnie z danymi ekonomicznymi, wartość rynku preparatów leczniczych pochodzenia
naturalnego kilkukrotnie przewyższa wartość rynku przyprawowego.
W Polsce uprawia się ponad 50 gatunków, a ponad dwukrotną ilość różnych ziół można
zbierać ze stanu naturalnego. Wśród tych gatunków respondenci wskazali, że na cele
przyprawowe najczęściej stosują majeranek ogrodowy, koper ogrodowy, bazylię pospolita oraz
kminek zwyczajny. W leczeniu codziennych dolegliwości (głównie niestrawności i chorobach
układu oddechowego) stosują zaś miętę pieprzową, rumianek i lipę drobnolistną. Blisko połowa
ankietowanych przyznała, że zioła są doskonałym antidotum na problemy z bezsennością
i nerwowością, co tłumaczy wskazywanie melisy w ich diecie.
Zioła jako element diety mogą być wprowadzane na wiele sposobów. Zgodnie
z wynikami ankiety najpopularniejszymi są herbaty, przyprawy oraz fito terapeutyki w postaci
leków, suplementów i syropów.
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ROLE OF HERBS IN A HUMAN DIET
Summary: A properly composed diet allows for the prevention of diseases and health. An important element
are herbs that work not only prophylactically, but are also helpful in everyday ailments. Herb plants are differently
perceived by consumers. For some people, they are only an addition increasing the taste values of dishes, for others
they are an alternative to chemical drugs for common diseases. The aim of this work was to analyze the production
of herbs and their importance for human diet. The survey made it possible to confirm the thesis that herbs play an
important role in the human diet. The respondents decided that herbs can help in the treatment of many diseases,
but they do not completely replace drugs of chemical origin. People involved in the research indicated field organic
farming as the most desirable source of herbal raw materials. The survey made it possible to get to know
the species of herbs most often used by Poles, both for spicy and healing purposes.
Keywords: Herbs, diet, nutrition, supplements.
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