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SPIS STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

ART terapia antyretrowirusowa (antiretroviral therapy) 

APS doroczne badanie populacji Annual Population 

Survey 

CAWI wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 

strony WWW – metoda zbierania informacji w ilo-

ściowych badaniach rynku i opinii publicznej, w 

której respondent jest proszony o wypełnienie an-

kiety w formie elektronicznej (Computer-Assisted 

Web Interview) 

CCGs Zarząd Kliniczny (Clinical Commissioning 

Groups) 

CDC Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Center for 

Disease Control and Prevention) 

CRONEM Centrum Badawcze Narodowości, Etniczności i 

Multikulturowości (Centre of Research, on Natio-

nale, Ethnicity and Multiculturalism) 

DRD4 receptor dopaminy typu D4 (dopamine receptor 

D4) 

DSMI Model Rozwoju Wrażliwości Międzykulturowej 

(Developmental Model of Intercultural Sensitivity) 
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ECDC Europejskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Cho-

rób (Center for 

Disease Control and Prevention) 

FPA Towarzystwo Planowania Rodziny (Family Plan-

ing Association) 

GP lekarz podstawowego kontaktu (General Practi-

tioner) 

GUMCAD krajowy program testowania i badań przesiewo-

wych w kierunku chlamydii (National Chlamydia 

Screening Programme) i innych STI 

(Gennitourinary Medicine Clinic Activity Data-

base) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

HBV wirus zaplenia wątroby typu B (hepatitis B virus) 

HIV ludzki wirus niedoboru odporności (Human Immu-

nodeficiency Virus) 

HPA Agencja Ochrony Zdrowia (Health Protection 

Agency) 

HSV wirus opryszczki posplitej (herpes simplex virus) 

ICD-10 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (Interna-

tional Classification of Diseases) 

IDU dożylne przyjmowanie narkotyków (intravenous 

drug use) 
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MAO monoaminooksydza (monoamineoxidase) 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MIRIPS Wzajemne stosunki międzykulturowe w plurali-

stycznych społeczeństwach (Mutual Intercultural 

Relations In Plural Societies) 

MSM mężczyźni mający seks z mężczyznami (men who 

have sex with men) 

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

NGU nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (Non-

gonococcal urethritis) 

NHS CB Zarząd Krajowej Służby Zdrowia Zarząd (National 

Health Services 

Commissioning Board) 

NSP Narodowy Spis Powszechny 

ONS Brytyjski Urząd Statystyczny (Office for National 

Statistics) 

PEP profilaktyka po-ekspozycyjna (Post-Exposure 

Prophylaxis) 

PKD punkt konsultacyjno-diagnostyczny 

PreP profilaktyka przed-ekspozycyjna (Pre-Exposure 

Prophylaxis) 
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PZH Państwowy Zakład Higieny 

SES skala samooceny Rosenberga (Self-Esteem Scale) 

SRE edukacja seksualna (Sex and Relationship Educa-

tion) 

STI zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksual-

nych (Sexually 

Transmitted Infections) 

TDF/FTC leki antyretrowirusowe (tenofowir/emtrycytabine) 

UE Unia Europejska (European Union) 

UNAIDS Program Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania 

HIV i AIDS (United Nations Programme on HIV 

and AIDS) 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (World Health 

Organization) 
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1 WSTĘP 

Według danych brytyjskiego ONS (Office for National Statistics 

- Brytyjski Urząd Statystyczny), w Wielkiej Brytanii żyje obecnie około 

750 tysięcy Polaków [1]. Jest to jednocześnie kraj o jednym z najwyż-

szych wskaźników zakażeń chorobami przenoszonymi drogą kontaktów 

seksualnych (STIs; Sexually Transmitted Infections) w Europie [2, 3], w 

tym HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności; Human Immunodefi-

ciency Virus) [3, 4]. Emigranci w nowych realiach stają się podatni na 

wyalienowanie i zagrożenia związane z przebiegiem procesu akultura-

cyjnego, jak depresja, uzależnienia czy ryzykowne zachowania seksualne 

[5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

1.1 Emigracja i jej znaczenie dla życia seksualnego emi-

grantów 

 

1.1.1 Zjawisko emigracji poakcesyjnej 

 

1.1.1.1 Emigracja w ujęciu demograficznym 

 

Rok 2004 i wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) to początek 

nowego etapu w historii migracji. Etap ten wiąże się ze znaczną swobodą 

w obrębie dostępu Polaków, już jako obywateli UE, do rynków pracy 

państw członkowskich. Względnie niskie wynagrodzenia nie zachęcały 

do pozostawania w kraju, zwłaszcza ludzi młodych. Polska stała się kra-

jem, w którym odpływ rodzimej ludności wyraźnie dystansuje napływ. 
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Główny Urząd Statystyczny (GUS), opierając się na wynikach Narodo-

wego Spisu Powszechnego (NSP), szacuje, że na koniec 2011 r. za gra-

nicami kraju przebywało 2 017 500 osób, które wyjechały czasowo lub 

na stałe po przystąpieniu do UE; stanowiło to ponad 5% ogólnej liczby 

ludności Polski szacowanej na 38 500 000 (ryc. 1) [11]. 

Ryc. 1: Różnica pomiędzy ogólną liczbą ludności Polski a liczbą osób rezydują-

cych w Polsce  

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych GUS z NSP ’11 [11]. 

Niemal 80% Polaków na emigracji to osoby pozostające poza Pol-

ską ponad 12 miesięcy. Miejscem docelowym są dla nich zazwyczaj za-

chodnie państwa UE, w tym Wielka Brytania (36% ogólnej liczby emi-

grantów poakcesyjnych), Niemcy (25%), a także Irlandia i Holandia (8% 

i 6%) [11], (ryc. 2). 
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Ryc. 2: Kierunki polskiej emigracji po 2004 r (%)  

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych GUS w ramach NSP ’11 

[11]. 

Emigruje nieco więcej kobiet niż mężczyzn (52% versus 48%). Ponad 

60% emigrantów to osoby pomiędzy 20 a 39 rokiem życia, 45% jest w 

związkach małżeńskich, 34% to single (ryc. 3). 

 

Ryc. 3: Stan cywilny polskich emigrantów poakcesyjnych 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych GUS w ramach NSP ’11 [11]. 
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1.1.1.2  Emigracja polska w Wielkiej Brytanii po 2004 r. 

 

Jak wspomniano powyżej, po przystąpieniu Polski do UE Wielka 

Brytania stała się głównym krajem docelowym dla polskich migrantów. 

W 2004 r. Polacy stanowili około 66% wszystkich imigrantów z krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej - członków UE w Wielkiej Brytanii [12]. 

Społeczność polska zwiększyła się w Wielkiej Brytanii siedmiokrotnie, 

z około 75 tysięcy w 2003 r. do 532 tysięcy w 2010 r. Polacy stanową 

tam drugą co do wielkości mniejszość narodową, za Hindusami, ale przed 

Irlandczykami, Pakistańczykami i obywatelami USA [13]. 

Według wyników NSP, w Wielkiej Brytanii w 2011 r. mieszkało 

532 tysiące Polaków, w Szkocji - 53 tysiące oraz w Irlandii Północnej – 

15 tysięcy. W samym Londynie zarejestrowano 146 tysięcy mieszkań-

ców polskiego pochodzenia (23% ogółu Polaków w Wielkiej Brytanii); 

stanowią oni największą grupę etniczną przed Hindusami i Irlandczy-

kami. Według raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) [14] 

kolejnymi skupiskami Polonii są: Manchester, Birmingham, Bradford, 

Leeds, Wolverhampton, Nottingham, Sheffiled, Coventry, Leicester, 

Swindon, Bristol, Edynburg, Glasgow, Northampton, Derby i Slough. 
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Ryc. 4: Liczebność emigrantów w Wielkiej Brytanii w latach 2008 - 

2012 (w tys.) według narodowości 

Źródło: Annual Population Survey (APS) - Office for National Statistics, 20.09.2013 

[13]. 

Dzięki ostatniej fali emigracji poakcesyjnej Polonia w Wielkiej 

Brytanii charakteryzuje się bardzo młodą strukturą wieku. Około połowa 

to osoby w wieku 25-34 lat; 86% jest w wieku produkcyjnym (16-64 lata) 

- jest to wyższy wskaźnik niż Brytyjczyków (65% w wieku produkcyj-

nym) [13] oraz - niż wskaźnik obserwowany w Polsce (70%) [15]. 
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Struktura zatrudnienia Polaków w Wielkiej Brytanii jest korzyst-

niejsza w porównaniu z Brytyjczykami: w drugim kwartale 2011 r. 

84,6% Polaków w wieku od 16 do 64 lat było zatrudnionych, zaś Brytyj-

czyków - 70,4%. Stopa bezrobocia wśród osób powyżej 16 roku życia 

urodzonych w Polsce wyniosła w tym samym okresie 5,5% [15], zaś 

wśród obywateli Wielkiej Brytanii - 7,8% [14]. 

Polscy migranci przybyli po otwarciu granic UE pracują zazwy-

czaj na niskopłatnych stanowiskach. Jak podaje raport Centre of Rese-

arch, on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM) [16] 

do najpopularniejszych sektorów zatrudnienia Polaków należą: produk-

cja przemysłowa, usługi związane z hotelarstwem i żywieniem, rolnictwo 

i przetwórstwo żywności, handel, służba zdrowia i budownictwo. Blisko 

trzy czwarte Polaków przybyłych w ostatnim czasie pracuje na stanowi-

skach nie wymagających kwalifikacji. Wzrasta liczba młodych emigran-

tów z niskim wykształceniem lub też bez wykształcenia kierunkowego. 

Jak sugeruje Łukasiewicz (2008) [17] społeczeństwo polskie w 

Anglii można podzielić na trzy klasy: do pierwszej należą osoby, które 

zajęły pełne miejsce w nowej strukturze i korzystają ze wszystkich dóbr 

brytyjskiej gospodarki. Należą tu osoby z wysokimi kwalifikacjami za-

wodowymi, biegłą znajomością języka angielskiego, co zapewnia im 

pracę o wysokich zarobkach i odpowiedni standard życia. Do drugiej 

grupy należą osoby wykonujące proste, ogólnodostępne prace, często z 

wykorzystaniem wyuczonego wcześniej zawodu na przykład pomoc na 

budowie, remonty, praca w restauracji. Należą tu też osoby bez kwalifi-

kacji, bez wcześniejszego przygotowania do wyjazdu, nieznające języka. 
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Do drugiej grupy coraz częściej można zaliczyć też imigrantów z wyż-

szym wykształceniem, którzy podejmują proste prace. Wśród brytyjskiej 

Polonii są oni złośliwie nazywani „magistrami na zmywaku”. Osoby na-

leżące do tej grupy wynajmują zwykle mieszkania, ich zarobki są zdecy-

dowanie niższe niż osób z pierwszej grupy. Ostatnią grupę stanowią 

osoby z marginesu społecznego, szukające zazwyczaj pracy nielegalnej, 

o zarobkach poniżej średniej krajowej. Są tu też osoby bezdomne, nie 

znające języka, którym brak kwalifikacji zawodowych, często uzależ-

nione od alkoholu lub środków psychoaktywnych. 

Zgodnie z badaniami CRONEM ponad połowa Polaków oceniła 

pobyt w wielokulturowym Londynie jako doświadczenie pozytywne i 

wzbogacające (wykazywali postawę od entuzjastycznej po pozytywną) 

[16]. 

Jak podaje „Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą” spo-

rządzony przez MSZ, mimo znaczącego stopnia wewnętrznej integracji 

wychodźstwa polskiego, socjologowie brytyjscy nie uważają polskich 

wspólnot za getta etniczne, wskazują natomiast na ich zwartość i odmien-

ność. Podkreśla się jednocześnie zbyt mały udział wspólnoty polskiej w 

głównym nurcie życia gospodarczego, politycznego, społecznego oraz 

kulturalnego, a także w brytyjskiej administracji oraz sektorze opieki 

społecznej [14]. 

Polki stanowią obecnie, po Brytyjkach, największą grupę wśród 

rodzących kobiet w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. urodziło się 21 156 pol-

skich dzieci, sześciokrotnie więcej niż w 2005 r. (tab. 1) [18].  



 

 

 

 

18 

Tab. 1: Liczba urodzeń dzieci, których matkami są Polki zamieszkujące  

w Wielkiej Brytanii w latach 2005-2012 

 

Rok 
Liczba urodzeń Polek za-

mieszkujących w Wielkiej 

Brytanii 

% wszystkich urodzeń w 

Wielkiej Brytanii 

2005 3 403 0,5 

2006 6 620 1,0 

2007 11 952 1,7 

2008 16 101 2,3 

2009 18 159 2,6 

2010 19 762 2,7 

2011 20 495 2,8 

2012 21 156 2,9 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Office for National Statistics: 

Childbearing of UK and non - UK born women living in the UK – 2012, Census data 

[18]. 

Dane dotyczące rynku pracy oraz wzrastająca liczba urodzeń 

wśród Polek w Wielkiej Brytanii wydają się wskazywać na trwały 

charakter tej migracji. 
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1.2 Akulturacja 

 

1.2.1 Akulturacja oraz koncepcja „szoku kulturowego” 

 

 
Zjawisko akulturacji doczekało się wielu definicji (tab.2) 

 

Tab. 2: Definicje dotyczące zjawiska akulturacji na podstawie piśmiennictwa 

Akulturacja to: Autor/Źródło: 

Proces zmian kulturowych zachodzący w następ-

stwie długotrwałej i bezpośredniej konfrontacji od-

miennych systemów kulturowych. Prowadzi to do 

stopniowych zmian w jednym lub wszystkich 

wchodzących w interakcję systemach. Przekształ-

cenia polegają na adaptacji obcych treści do własnej 

kultury, eliminacji niektórych treści rodzimych, a 

także modyfikacji pozostałych elementów i tworze-

niu treści synkretycznych. 

Popularna Encyklopedia 

Powszechna [19] 
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Proces zmian kulturowych, jakie zachodzą w wy-

niku bezpośredniej i długotrwałej konfrontacji od-

miennych systemów kulturowych, które prowadzą 

do stopniowych zmian w jednym lub wszystkich 

wchodzących w interakcję systemach. W przy-

padku migrantów jest to szeroko pojęta przemiana 

wzorów kulturowych, dokonująca się pod wpły-

wem uczestnictwa w różnych formach życia spo-

łeczno-kulturalnego kraju osiedlenia; przejmowa-

nie przez jednostkę lub grupę kultury innej grupy 

etnicznej. 

Definicja Międzynarodo-

wej Organizacji do Spraw 

Migracji [20] 

Definicja Word : A – B – C akulturacji (affective, 

behavioral, cognitive) porządkuje różne nurty ba-

dawcze w obrębie tej dziedziny. Podejście typu A – 

afekt – zawiera teorie stresu oraz radzenia sobie z 

trudnościami akulturacyjnymi. Kontakt międzykul-

turowy jest tu rozpatrywany w kategoriach stresu 

psychologicznego. Mają tu zastosowanie psycholo-

giczne teorie stresu. Teorie uczenia się kulturowego 

należą do podejścia typu B. Zwraca się w nich 

uwagę na początkowe deficyty i proces nabywania 

kompetencji kulturowych. Teorie typu C dotyczą 

zagadnień dynamiki tożsamości u osób wchodzą-

cych w kontakt międzykulturowy przez długi czas. 

Ward C. (2001) [21] 
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Wynik bezpośredniej transmisji kulturowej lub mo-

gącej mieć przyczyny nie-kulturowe, na przykład 

ekologiczne lub demograficzne modyfikacje wy-

wołane zderzeniem się kultur. Może być też konse-

kwencją przyjęcia obcych wzorów zachowania jako 

własnych, jak również może stanowić reaktywne 

dopasowanie sposobu życia jed- 

nostki. 

Berry S. (2006) [22] 

Według Terence, akulturacja psychologiczna od-

nosi się do zmian zachodzących w jednostce jako 

uczestnika kontaktu kulturowego – czyli podlega 

bezpośredniemu wpływowi kultury zewnętrznej, co 

może inicjować zmiany w jej tożsamości kulturo-

wej. W psychologii akulturację rozpatrywano głów-

nie z punktu widzenia medycznego, uważając, że 

jednostki, które nie poradziły sobie w nowej sytua-

cji zmiany kulturowej – załamały się i w związku z 

tym konieczna jest pomoc medyczna. 

Terence G. (1967) [23] 

W antropologii akulturacja oznacza zmiany w spo-

łeczeństwach tradycyjnych, które się dokonały pod 

wpływem kontaktu z osobami z kultur państw za-

chodnich, w socjologii natomiast rozumiana jest 

jako zmiany zachodzące w jednostce, po osiedleniu 

się w innym społeczeństwie. 

Boski P. (2009) [24] 



 

 

 

 

22 

Pierwsze wieloaspektowe spojrzenie na akulturację, 

ujmujące wszystkie wymienione wyżej perspek-

tywy przedstawili Tesk i Nelson. Według nich akul-

turacja powoduje zmiany instytucjonalne, zmiany 

we wzorach zachowań, normach, i co najważniej-

sze, może też wpływać na zmiany wartości. Jest to 

wielowymiarowy i ilościowy model akulturacji, 

oparty na dwóch głównych konstrukcjach – świado-

mości kulturowej i etnicznej lojalności. Zgodnie z 

tym modelem, kulturowa świadomość reprezento-

wana jest w ukrytej wiedzy na temat kultury pocho-

dzenia i kultury goszczącej. Składają się na nią: 

znajomość języka obu kultur, wiedza o znaczących 

wydarzeniach historycznych, które wpływały na 

kulturę, rozumienie sztuki, muzyki, znajomość 

norm i wartości danej kultury. Wszystkie te ele-

menty wpływają na zachowanie jednostek. Jeśli 

osoba posiada większą wiedzę na temat dziedzictwa 

kulturowego kraju pochodzenia, według tego mo-

delu - charakteryzuje się mniejszym poziomem 

akulturacji, jeśli jej poziom wiedzy na temat kultury 

goszczącej jest wyższy wówczas łatwiej podlega 

procesowi akulturacji. 

Perez P. (2003) [25]. 

 

 

 

Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli (tab.2) - w literaturze 

psychologicznej (Ward, 2001) rozróżnia się dwa rodzaje przystosowania 

się do nowej kultury: psychologiczne i socjo-kulturowe. Pierwsze odnosi 

się do życia wewnętrznego jednostki i obejmuje poczucie własnej warto-

ści, kulturową i własną tożsamość, pozytywne zdrowie psychiczne, sa-
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tysfakcję z nowego kontekstu kulturowego. Drugi rodzaj dotyczy dosto-

sowania się do nowego kontekstu kulturowego, umiejętności radzenia so-

bie z problemami dnia codziennego, zdolności do pokonywania proble-

mów w życiu zawodowym czy rodzinnym. 

 

1.2.2 Modele akulturacji 

 

Procesowi akulturacji podlegają uchodźcy, emigranci, mniejszości 

narodowe, studenci zagraniczni, pracownicy na kontraktach międzynaro-

dowych. Ważnym zadaniem stojącym przed nowo przybyłymi jest psy-

chologiczna adaptacja, na którą składa się tzw. kulturowe uczenie się 

(”culture learning”) oraz kulturowe wyparcie (”culture shedding”). ”Cul-

ture learning” polega na uczeniu się nowego repertuaru zachowań ade-

kwatnego do kulturowego kontekstu kraju osiedlenia, metodą prób i 

błędów lub poprzez obserwację zachowań członków nowego społeczeń-

stwa. Ważne jest, aby obok umiejętności posługiwania się obowiązują-

cym językiem, nabyć umiejętność rozumienia sygnałów niewerbalnych, 

przekazów i symboli obowiązujących w danej kulturze. Natomiast ”cul-

ture shedding” polega na wyparciu tych zachowań, które nie odpowia-

dają kodowi kulturowemu w danym kraju oraz uczeniu się w ich miejsce 

nowych zachowań, wartości. To, co do tej pory uznawane było za istotne, 

w nowych okolicznościach może nabrać całkowicie odmiennego znacze-

nia. Patologia, mogąca się pojawić w procesie akulturacji, wynika z sil-

nego stresu akulturacyjnego, odrzucania nowej kultury; w konsekwencji 

mogą wystąpić objawy psychosomatyczne [21]. 
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Poniższy model procesu akulturacji, oparty na wynikach badań 

Lazarusa i Folkman dotyczących stresu oraz wzbogacony o model zapro-

ponowany przez Berry’ego (Ward, 2001), łączy w sobie teorie stresu, ra-

dzenia sobie z nim, kulturowego uczenia się w jedno spojrzenie na akul-

turację. Uwypuklony został w nim także poziom mikro i makro oraz roz-

różnienie na przystosowanie społeczne i psychologiczne. Model ten scala 

w jedno trzy podejścia do akulturacji: behawioralne, poznawcze i afek-

tywne. Międzykulturowe przejście jest opisane jako ważne wydarzenie 

życiowe, zawierające trudne do przewidzenia zmiany, a także wymusza 

konieczność zastosowania nowych form kontaktu kulturowego. Do-

świadczenia te jednostka może interpretować jako motywujące, ale moż-

liwe jest również odebranie ich jako dezorientujące czy mylące. W po-

czątkowej fazie jednostki radzą sobie dobrze i efektywnie z nową sytua-

cją, mimo wielu nowych wzorców zachowań społecznych. Reakcja jed-

nostki w okresie radzenia sobie ze stresem i nabywania nowych kompe-

tencji społecznych może być afektywna, behawioralna lub poznawcza. 

Na poziomie mikro istotna jest zarówno charakterystyka jednostki, jak i 

sytuacji. Ważną rolę odgrywają tu czynniki wpływające na proces akul-

turacji, takie jak: kompetencje językowe, osobowość, tożsamość kultu-

rowa, wsparcie społeczne, dystans kulturowy i inne [21]. 
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Ryc. 5: Model procesu akulturacji według Ward i wsp., 2001 [21] 

Proces akulturacji zależny jest od wielu czynników, często utrud-

niających migrantowi przystosowanie się do nowej kultury. Należą do 

nich: nieznajomość języka, nieznajomość kultury kraju przyjmującego, 
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nieznajomość reguł i zasad panujących w danym środowisku społecz-

nym, brak wsparcia społecznego, dystans kulturowy, uprzednie doświad-

czenia, polityka państwa przyjmującego. Znajomość języka pozwala le-

piej poznać zasady i reguły panujące w danym społeczeństwie. Według 

Chutnik (2007), brak kompetencji językowych może wywoływać silne 

negatywne emocje i wpływać na negatywny stosunek do kraju przyjmu-

jącego [5]. O znaczeniu kompetencji językowych mówi hipoteza Sapira 

– Whorfa. Według niej język przez nas używany mniej lub bardziej 

wpływa na sposób naszego myślenia [21]. 

W strukturze języka zapisane są takie elementy jak hierarchia, 

normy, stosunki społeczne i kwestie związane z płcią. Język, którym się 

posługujemy wpływa na nasze spojrzenie na świat. Hipoteza ta mówi o 

tym, że różnica w języku jest równa różnicy w sposobie myślenia. Brak 

znajomości języka powoduje, że jednostki często przez wiele lat pozo-

stają tylko w otoczeniu własnej grupy kulturowej, nie poznają obycza-

jów, tradycji, historii państwa kultury goszczącej, nie biorą też udziału w 

życiu społecznym. Długość pobytu w danym kraju nie ma tu znaczenia. 

Według Chutnik (2007) świadczy to o izolacjonistycznych tendencjach 

danej jednostki bądź grupy oraz o małej skłonności do integracji [4]. 

Wsparcie społeczne jest jednym z podstawowych narzędzi w radzeniu 

sobie ze stresem. Ma ono wpływ na zdrowie psychiczne i adaptację 

emigrantów. Utrzymywanie kontaktu z rodakami w kraju lub na emigra-

cji są istotne dla kondycji psychicznej jednostki, to one stanowią wspar-

cie społeczne. Wyrażają i potwierdzają tożsamość kulturową. Wraz ze 

wzrostem wsparcia społecznego rośnie poczucie dobrej kondycji fizycz-

nej i psychicznej. Wpływa to jednocześnie na lepszą adaptację psycholo-

giczną. Utrzymywanie kontaktów z bliskimi stanowi też podstawę 
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wsparcia emocjonalnego. Ważne stają się także kontakty z przedstawi-

cielami kultury przyjmującej, którzy dostarczają użytecznych informacji, 

rad i przyczyniają się tym samym do adaptacji społeczno-kulturowej 

[25]. 

Dystans kulturowy jest terminem określającym stopień zróżnico-

wania porównywanych kultur. Im więcej różnic między kulturą pocho-

dzenia i kulturą przyjmującą, tym trudniejsza jest adaptacja. Potwierdze-

nie tego zjawiska odnajdujemy w badania Furnhama i Bochnera przepro-

wadzonych w latach 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Badając zagra-

nicznych studentów wykazali, że stopień trudności w kontaktach spo-

łecznych spełnia funkcję dystansu kulturowego. Jeśli studenci pochodzili 

z bliższych kulturowo krajów, napotykali mniej trudności [21]. 

Przystosowanie się jednostki w nowej kulturze jest zależne rów-

nież od polityki państwa wobec grup mniejszościowych lub migrantów. 

Istotne bywają nastroje społeczne wobec imigracji. Państwo może stoso-

wać politykę wyłączenia (tzw. czystek etnicznych), wykluczając obec-

ność jednej z grup etnicznych. Prawa mniejszości do swej odrębności są 

nieuznawane i utrudniane przez grupę dominującą. Konieczność asymi-

lacji (model republikański, tygiel kulturowy) narzuca imigrantom szyb-

kie uzyskanie kompetencji kulturowych i nie manifestowania tożsamości 

kraju pochodzenia. Polityka ta zakłada, że migranci staną się w pełni oby-

watelami kraju przyjmującego, upodobniając się do jego obywateli, 

przejmując wartości obywatelskie, język, normy oraz zachowania. Jest to 

proces jednostronnej adaptacji, brak tu dostosowania ze strony społe-

czeństwa przyjmującego (przykładem jest Francja) [24]. 
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Natomiast zaakceptowanie dziedzictwa kulturowego imigrantów, 

przy jednoczesnym sprzeciwie dla utrzymywania równowartościowych 

relacji to polityka segregacji. Nie oczekuje się w tym modelu integracji 

migrantów z nową kulturą. Segregacja oznacza oddzielenie (faktyczne 

lub prawne) społeczności, które traktują siebie wzajemnie, jako obce lub 

nawet wrogie [24]. 

Wielokulturowość to polityka wspierająca adaptację, ułatwiająca 

i zachęcająca do podtrzymywania własnej tożsamości kulturowej, przy 

równoczesnym współuczestniczeniu w kulturze przyjmującej i tworzeniu 

nowych elementów tożsamości (przykłady: Australia, Kanada). Wielo-

kulturowość różni się od asymilacji czy segregacji tym, że migranci mają 

równorzędne prawa, bez rezygnowania z własnych związków kulturo-

wych. Migranci utożsamiają się z różnymi tradycjami kulturowymi 

dzięki idei tolerancji dla odmiennych stylów życia [24, 25]. 

Jeśli jednostki miały wcześniejsze kontakty kulturowe ze społe-

czeństwem przyjmującym oraz realne, potwierdzające się w rzeczywisto-

ści oczekiwania związane z wyjazdem, łatwiej im się później przystoso-

wać. Studenci, którzy przebywali już wcześniej za granicą doświadczają 

mniej trudności adaptacyjnych niż osoby, które wyjeżdżają po raz pierw-

szy [21]. W procesie adaptacyjnym istotne są również czynniki osobo-

wościowe jednostki. Osoby ekstrawertyczne o wyższym poziomie opty-

mizmu, energii życiowej i zdolności do cieszenia się życiem lepiej oce-

niają poziom swojej adaptacji psychologicznej. Czynnikami utrudniają-

cymi przystosowanie są autorytaryzm, sztywność i etnocentryzm. 
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Jednym z najczęściej spotykanych w badaniach naukowych kon-

cepcji akulturacyjnych jest model Johna W. Berry’ego [22, 23, 26, 27]. 

Podkreśla on znaczenie społeczeństw multikulturowych, grup mniejszo-

ściowych, a także uznaje prawo jednostek do określania jak daleko są 

gotowe posunąć się w procesie akulturacji. Akulturacja nie jest tu mode-

lowana jednowymiarowym procesem zmian kulturowych, ale jako pro-

ces, wynikający z kontaktu międzykulturowego, szczególnie na poziomie 

zmian w zachowaniach, postawie i postrzeganiu jednostki. Każda osoba, 

która znalazła się w nowej kulturze stawia sobie dwa pytania egzysten-

cjalne: o własną tożsamość kulturową i o kontakty z członkami innych 

grup. Odpowiedzi na te pytania determinują przyjmowane strategie akul-

turacyjne. 

Ryc. 6: Strategie akulturacji według Berry’ego (1997) [22] 

Berry wyróżnił cztery strategie akulturacyjne: separację, asymila-

cję, marginalizację i integrację (ryc. 6). Strategia integracji jest związana 

z chęcią podtrzymania własnej identyfikacji kulturowej i jednocześnie 
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utrzymywania kontaktu z nową kulturą. Strategia ta oceniana jest jako 

pozytywna oraz mająca najkorzystniejszy wpływ na zdrowie i samopo-

czucie jednostki. Osoby zintegrowane znają i szanują zasady oraz normy 

panujące w kulturze kraju osiedlenia, potrafią przewidzieć zachowania 

przedstawicieli tej kultury, nie zapominając o korzeniach własnej kul-

tury. Strategia integracji nie jest łatwa do osiągnięcia, wymaga od jed-

nostki dużej motywacji i wysiłku, zmusza do czynnego udziału w życiu 

społecznym kraju osiedlenia. 

Kolejna strategia – asymilacji – wyznacza stopniowe przyjmowa-

nie zasad, norm, wartości, tradycji oraz wzorców zachowań kultury 

przyjmującej. Jednostka uczestniczy w kulturze przyjmującej, jednocze-

śnie zachowując swoją dotychczasową tożsamość kulturową. Bywa, że 

przyjęcie tej strategii jest wymuszone przez członków grupy dominują-

cej, która narzuca swoje zasady i oczekuje, że przybysze w pełni je zaak-

ceptują. 

Separacja jest strategią, w której jednostka nie bierze udziału w 

życiu społecznym kraju osiedlenia, zawężając swoje funkcjonowanie do 

środowiska kultury pochodzenia, całe swoje życie organizując wokół 

własnej grupy etnicznej. Wybór tej strategii bywa wynikiem odrzucenia 

imigrantów przez społeczność kraju przyjmującego. Jednostka, broniąc 

swojej kultury i tożsamości, nieustannie ją podkreśla i wyróżnia, tracąc 

zainteresowanie kulturą kraju przyjmującego. Kontakt kulturowy w ta-

kiej sytuacji zostaje ograniczony do minimum. Przykładem może być 

polska dzielnica Hammersmith w Londynie. 
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           Najmniej korzystną jest strategia marginalizacji, która odcina jed-

nostkę od swojej kultury pochodzenia, jak i kultury przyjmującej. Osoby 

wybierające marginalizację przeważnie porzucają kontakt ze swoją kul-

turą, uważając ją za gorszą od kultury kraju osiedlenia, równocześnie nie 

biorąc udziału w życiu nowej kultury. Osoby w tej strategii mają poczu-

cie alienacji, utraty identyfikacji, wyobcowania. Marginalizacja może 

prowadzić do zaburzeń psychicznych i zachowań dysfunkcjonalnych ta-

kich jak: udział w różnych grupach przestępczych, uzależnienia, przemoc 

w rodzinie [27, 28, 29, 30]. 

 

Strategie mogą, pod wpływem ważnych wydarzeń, własnych wy-

borów, zmian nastawienia wobec imigrantów, ulegać modyfikacjom lub 

współistnieć ze sobą na kilku poziomach funkcjonowania jednostki (na 

przykład w życiu osobistym – strategią separacji, w życiu zawodowym 

czy publicznym strategią asymilacji bądź integracji) [27, 28, 29, 30]. 

Kalervo Oberg wprowadził do nauki pojęcie „szoku kulturo-

wego”, jako dysfunkcje, zaburzenia na poziomie psychosomatycznym, 

które są wynikiem długiego kontaktu z odmienną kulturą. Nieznajomość 

wzorców i norm występujących w nowym środowisku może być przy-

czyną powstawania u emigranta dezorientacji lub lęku z towarzyszącym 

nierzadko poczuciem bezradności i niemożności działania. W nowym 

środowisku stare formy zachowania i postępowania okazują się mało 

przydatne, dlatego odczuwany jest dyskomfort, mogący prowadzić do 

odrzucenia nowej kultury. Emigranci mogą także idealizować swoją oj-

czyznę oraz przeceniać wszystko, co się z nią łączy. Oberg rozbudował 
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koncepcję Lysgaarda, który zaproponował U – kształtną krzywą przysto-

sowania w nowym otoczeniu kulturowym (ryc. 7). Wyróżnił cztery etapy 

przystosowania się do życia w nowym środowisku kulturowym [31]: 

- miesiąc miodowy – euforyczne reakcje, fascynacja na początkowym 

etapie; 

- szok kulturowy – kryzys charakteryzujący się frustracją, niepokojem i 

złością; 

- adaptacja – etap wychodzenia z kryzysu, kulturowe uczenie się; 

- stan równowagi – przystosowanie się dzięki nabytym kompetencjom 

kulturowym.  

 

 
Faza euforia szok kulturalny a akutlurcja stabilna adaptacja 

Ryc. 7: Krzywa akulturacji wg Lysgaarda 

Źródło: Hofstede, 2001, s.426 [33]. 

W prezentowanym modelu „szoku kulturowego” w pierwszym 

krótkim etapie przeważają odczucia pozytywne: euforia, fascynacja, chęć 

poznawania nowego środowiska.; jednostka przeżywa swoisty „miesiąc 
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miodowy”. W drugiej fazie rozpoczyna się proces szoku kulturowego; 

jednostka zaczyna dostrzegać swoje ograniczenia oraz doświadczać 

trudy dostosowywania się do nowego środowiska. Dotychczasowe 

normy i wzorce mogą okazać się niewystarczające i nieprzystosowaw-

cze, nawet drobne różnice, czynności wykonywane codziennie mogą 

sprawiać trudność i powodować irytację, uczucie zmęczenia i przygnę-

bienia. Po etapie nieprzystosowania i zagubienia, jednostka rozpoczyna 

proces efektywnego uczenia się, jak funkcjonować w nowym środowi-

sku, przechodząc do kolejnej fazy adaptacji. Poprawia się kondycja psy-

chofizyczna, wraca utracona na wcześniejszym etapie wiara w siebie, do-

bry nastrój i poprawia się opinia na temat gospodarzy. Ostatni etap adap-

tacji to stan równowagi: widoczna jest akceptacja norm, wartości, zwy-

czajów kraju goszczącego. Jednostka funkcjonuje efektywnie, pozbywa 

się irracjonalnych lęków. W tym modelu jednostka może też zatrzymać 

się na którymkolwiek etapie. Nie wszyscy emigranci doświadczają 

wszystkich faz szoku kulturowego. Jest to uwarunkowane indywidual-

nymi umiejętnościami radzenia sobie ze stresem oraz cech osobowościo-

wych. Według Hofstede zależy to od długości pobytu za granicą. U osób 

wyjeżdżających na kilka lat faza szoku kulturowego może trwać nawet 

rok, dopiero później pojawi się faza adaptacji [33]. 

Jednym z modeli kompetencji międzykulturowych jest Rozwo-

jowy Model Wrażliwości międzykulturowej Miltona Bennetta (DSMI – 

Developmental Model of Intercultural Sensitivity) [33, 34, 35]. Podsta-

wowym jego założeniem jest to, że wraz z doświadczaniem różnic i trud-

ności przez jednostkę, rośnie jej kompetencja w stosunkach międzykul-

turowych. Rozwijanie wrażliwości kulturowej staje się doskonaleniem w 



 

 

 

 

34 

rozpoznawaniu i radzeniu sobie właśnie z różnicami kulturowymi. W re-

lacji międzykulturowej szuka się podobieństw, bo one nie zagrażają; oso-

bie poznającej łatwiej jest ocenić kogoś podobnego do siebie. Takie po-

dejście nie odzwierciedla sedna relacji międzyludzkich, gdyż tożsamość 

budujemy, porównując się z innymi. Istotne więc staje się by zaakcepto-

wać wymiar różnic, co bywa trudniejsze, ale świadczy o pogłębianiu 

przez jednostkę świadomości tych różnic poprzez ich poznawanie rów-

nocześnie uczy wrażliwości kulturowej [5, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37]. 

Model Bennetta zakłada przejście od etnocentryzmu do etnorela-

tywizmu, w każdym z tych etapów wyróżniając trzy fazy. Etnocentryzm 

to przekonanie o wyjątkowości własnej kultury, czasem o jej wyższości 

nad innymi kulturami. Jednostka podporządkowuje wszystko, co dzieje 

się wokół do własnych potrzeb, interesów czy dążeń. Tylko własna kul-

tura jest afirmowana, a inne deprecjonowane. Postawa taka prowadzi do 

nieporozumień, a nawet odczuwania niechęci i wrogości do innych kul-

tur. Pierwszą fazą, skrajnie etnocentryczną jest zaprzeczanie istnieniu 

różnic kulturowych. Odrzucając różnice kulturowe, co może być spowo-

dowane na przykład brakiem wcześniejszych kontaktów, bądź celowym 

unikaniem takiej konfrontacji (psychiczna lub fizyczna izolacja od róż-

nic), jednostka może działać agresywnie. W tej fazie kultura jednostki 

doświadczana jest jako jedyna prawdziwa. Drugą fazą jest ’obrona’ przed 

różnicą kulturową. Jednostka jest już świadoma istniejących różnic i oce-

nia je, jako zagrażające. Własna kultura jest nadal traktowana, jako je-

dyna prawidłowa. Pojawiają się zespoły czynników, mających za zadanie 

ochronić tożsamość kulturową jednostki w sytuacji konfrontacji z obco-

ścią. Mogą się pojawić także zachowania agresywne. Symptomatyczne 
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w tej fazie jest krytykowanie – stereotypowe, negatywne ocenianie in-

nych kultur i podkreślanie pozytywnych cech własnej kultury. Można za-

obserwować też zjawisko odwrotne, tzn. okazywanie niechęci krytyko-

wanie własnego środowiska kulturowego, przy równoczesnym gloryfi-

kowaniu obcej kultury. Różnice kulturowe w następnej fazie – minima-

lizacji – są bagatelizowane. Podkreśla się różnice lub podobieństwa, ale 

ich znaczenie zdecydowanie się zmniejsza. Jednostka uznaje podobień-

stwa (uniwersalizm fizyczny), dąży do wyszukiwania podobnych warto-

ści (transcendentalny uniwersalizm). Własna kultura nadal jest trakto-

wana jako manifestacja uniwersalnych zasad, które powinny dotyczyć 

wszystkich ludzi na świecie [5, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. 

Po fazach etnocentrycznych Bennett wyróżnia trzy fazy etnorela-

tywne, w których osoby przeżywają własną kulturę w kontekście innych 

kultur. Etnorelatywizm to postrzeganie odmiennych cech i wartości, przy 

jednoczesnym identyfikowaniu się z własną kulturą. Postawa taka po-

zwala na korzystanie z nowej kultury bez utraty kontaktu z kulturą po-

chodzenia. Różnice postrzegane są jako wyzwanie, a nie zagrożenie. 

Pierwszą z faz etnorelatywizmu jest akceptacja, oznaczająca 

przyjęcie różnorodności kulturowej bez wcześniejszych obaw. Jednostka 

akceptuje, szanuje zachowania, wzorce i normy w różnych kulturach, 

mimo że mogą być oceniane negatywnie, nie jest to już ocena etnocen-

tryczna, kategoryczna. Następuje akceptacja różnic w zachowaniach, a 

następnie różnic norm i wartości. Kolejna faza – adaptacja, w której od-

mienności kulturowe zostają włączane do repertuaru własnych zachowań 

i widzenia świata. Jednostka poszerza własną tożsamość o nowe ele-

menty, zachowania i wartości; zmienia się jej światopogląd. Ważna jest 
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empatia kulturowa - zdolność do patrzenia z innej perspektywy kulturo-

wej oraz pluralizm, dzięki któremu możliwe staje się korzystanie z kilku 

różnych wzorców i kodów kulturowych w relacjach społecznych. Ostat-

nią fazą etnorelatywizmu jest ‘integracja’, w której jednostka konsoliduje 

różnorodność wzorców zachowań, różne punkty widzenia i stara się 

stworzyć jeden system norm i wartości, pochodzących z różnych obsza-

rów kulturowych. Jest zdolna oceniać różne sytuacje i światopoglądy z 

punktu widzenia jednego lub kilku systemów kulturowych. Bennett na-

zywa tę postawę ‘oceną kontekstową’. Druga postawa, występująca w tej 

fazie – konstruktywna marginalność – jest określana przez Bennetta jako 

najwyższe stadium etnorelatywizmu, stan autorefleksji, który otwiera 

drogę do pełnego funkcjonowania w bogactwie różnych światopoglą-

dów. Osoby przyjmują wizerunek „zintegrowanych outsiderów” – nie 

deklarują przynależności do żadnej kultury, ale potrafią posługiwać się 

kodami różnych kultur [5, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. 
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1.3 Teoretyczne podstawy badania seksualności 

 

1.3.1 Ustalenia terminologiczne 

 

Dla dalszych rozważań celowe wydaje się ustalenie najważniej-

szych pojęć wykorzystanych w niniejszej rozprawie. 

Postawa to według Aronsona [39] trwała i utrzymująca się przez 

dłuższy czas ocena pozytywna lub negatywna ludzi, obiektów i pojęć, 

reakcja na coś. Składają się na nią różne komponenty: 

- emocjonalny – to co czujemy, nasze reakcje emocjonalne wobec 

przedmiotów; 

- poznawczy – to co myślimy, czyli nasze myśli i przekonania o 

przedmiocie postawy; 

- behawioralny – to co robimy, czyli jak działamy i zachowujemy się 

wobec przedmiotu postawy. 

Zachowanie – działanie człowieka, postępowanie w odniesieniu 

do określonego otoczenia w określonym (krótkim) czasie. Zachowanie 

może być reaktywne (w wyniku dostarczenia jakiegoś bodźca wewnętrz-

nego lub zewnętrznego) lub celowe – ukierunkowane na osiągnięcie celu. 

Zachowania ryzykowne (problemowe) – takie, które będąc zacho-

waniami antynormatywnymi, pozostającymi w opozycji do porządku 



 

 

 

 

38 

społecznego i prawnego, stanowią jednocześnie zagrożenie dla zdrowia i 

rozwoju jednostki (społeczeństwa) [40]. Przekonanie – to nasze myśli, 

opinie i oceny, jakie posiadamy o sobie, o innych i o świecie. W bezpo-

średni sposób wpływają na nasze decyzje, wybory, działania czy zacho-

wania [39]. 

Seksualność – aktywność seksualna oraz różne aspekty zachowań 

seksualnych związanych z płcią. Występuje jako jeden z zasadniczych 

czynników motywacyjnych do nawiązania relacji międzyludzkich; także, 

jako główne pojęcie wszelkich procesów psychicznych i fizycznych, 

związanych z ludzką seksualnością, zarówno w wymiarze indywidual-

nym, jak i społecznym. Podczas Międzynarodowej Konferencji ONZ na 

Rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze w 1994 r. ujęto seksualność w wielu 

aspektach – biologicznym, psychologicznym, społecznym – i ukierunko-

wano je na zdrowie seksualne. Postrzegane jest ono jako zdrowy rozwój, 

równoprawne i odpowiedzialne relacje partnerskie, oraz uzyskiwanie sa-

tysfakcji seksualnej [41]. W 2002 r. Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) opublikowała Deklarację Praw Seksualnych, gdzie traktuje się 

ludzką seksualność jako integralną część osobowości każdego człowieka, 

a pełny rozwój seksualności zależny jest od zaspokojenia podstawowych 

potrzeb. Seksualność jest wynikiem relacji i wpływu na jednostkę oto-

czenia społecznego [42]. W 2005 r. pojawiła się wszechstronna definicja 

Monruedee Laphimon, w której seksualność jest rozumiana jako podsta-

wowy element bycia człowiekiem przez całe życie, obejmujący seks, 

płciową identyfikację i role, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, 

intymność i reprodukcję. Seksualność jest doświadczana i wyrażana w 

myślach, fantazjach, przeżyciach, przekonaniach, wartościach, zachowa-

niach, rolach i związkach. Seksualność powstaje na skutek interakcji 
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czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicz-

nych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, 

religijnych i duchowych [43]. 

 

1.3.2 Teoria zdrowia seksualnego 

 

1.3.2.1  Życie seksualne jako element rzeczywistości kulturowej 

danego społeczeństwa 

 

Badania wskazują na różnorodność potrzeb społecznych, na jakie 

życie seksualne odpowiada. Realizacja potrzeby współżycia i wspólnoty, 

posiadania głębszych więzów, rozciągających się na inne sfery życia jest 

możliwa poprzez seks ustabilizowany, oparty na monogamii, zgodny z 

wzorcem tradycyjnej moralności i obyczajowości. Z kolei potrzeba spon-

taniczności, różnorodności wrażeń i braku konwencjonalnych zahamo-

wań może być realizowana poprzez zróżnicowaną aktywność seksualną, 

wpisującą się w konsumpcyjny stosunek do życia. Można przyjąć, że oba 

wymienione rodzaje potrzeb będą w przyszłości współistnieć, różnicując 

wzory życia seksualnego; choć proporcje między nimi mogą być różne 

[44, 45, 46, 47]. 
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1.3.2.2 Badania nad seksualnością człowieka w ujęciu historycz-

nym i międzykulturowym 

 

Systematyczne badania naukowe nad życiem seksualnym czło-

wieka mają stosunkowo niedługą historię. Pionierami badań byli psy-

chiatrzy, którzy pod koniec XIX wieku podjęli pogłębione studia nad za-

burzeniami seksualnymi. W 1886 r. Brytyjczyk Havelock Ellis rozpoczął 

wydawanie „Studies in the Psychology of Sex” [48]. W 1929 r. na polu 

badań nad seksualnością pojawił się polski akcent – socjolog i etnolog 

Bronisław Malinowski wydał pracę Życie seksualne dzikich w połu-

dniowo-zachodniej Melanezji, zaś w 1933 r. ukazała się rozprawa Tade-

usza Bilikiewicza Psychoanaliza życia płciowego kobiety [49]. 

Pierwsze systematyczne badania na temat seksualności z 

uwzględnieniem różnic zachowań oraz postaw wobec seksualności 

mężczyzn i kobiet prowadził Alfred Kinsey, który w 1948 r. opublikował 

raport o zachowaniach mężczyzn, a w 1953 r. o zachowaniach kobiet 

[49]. Późniejsze polskie badania z tego zakresu były udziałem m.in. Ka-

zimierza Imielińskiego, Mikołaja Kozakiewicza, Zbigniewa Lwa-Staro-

wicza, Michaliny Wisłockiej [49], Zbigniewa Izdebskiego [50]. 
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1.4 Czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych 

zachowań 

 

       Podejmowanie ryzyka jest nieodłącznym elementem życia czło-

wieka. Określenie czynników wpływających na podejmowanie ryzykow-

nych zachowań może przyczynić się do stworzenia skutecznych progra-

mów profilaktycznych [51]. 

Brakuje jednej, powszechnie przyjętej definicji ryzyka, znaleźć 

można przynajmniej cztery ujęcia: skutki zagrożenia, prawdopodobień-

stwo doznania niepowodzenia lub straty, proporcja oczekiwanej często-

ści występowania niepożądanych i pożądanych lub wariancja wyników 

oczekiwanych, niepewność dotycząca wyników podjętego działania 

[52]. W psychologii wymienia się kilka koncepcji wyjaśniających, dla-

czego ludzie ryzykują, wśród nich znaleźć można m. in.: teorię decyzji 

(teoria wrażliwości na ryzyko, teoria perspektywy) oraz teorię poszuki-

wania wrażeń (ang. sensation seeking). W teorii decyzji ryzyko definiuje 

się w kategoriach konieczności – ryzykuję, bo muszę osiągnąć korzyści 

lub uniknąć straty, według teorii poszukiwania doznań ryzyko - to z kolei 

działanie dla przyjemności – ryzykuję, bo lubię [53]. Zachowania ryzy-

kowne mogą wynikać z odczuwania konieczności (pragnienie osiągnię-

cia wyniku pozytywnego lub chęć uniknięcia wyniku negatywnego) – tu 

ryzyko ma charakter instrumentalny, samo w sobie nie ma żadnej warto-

ści. Zachowania mogą także być powodowane pragnieniem odczuwania 
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przyjemnej ekscytacji – to ryzyko jest stymulujące, jest więc celem sa-

mym w sobie [54]. 

W promocji zdrowia oraz profilaktyce, wykorzystując dorobek 

teorii decyzji, zwraca się uwagę na podejście definiujące ryzyko z per-

spektywy epidemiologii oraz teorii działania i podejmowania decyzji. W 

pierwszym - ryzyko pojmowane jest jako sytuacja lub działanie będące 

zagrożeniem dla czegoś wartościowego (na przykład zdrowia), w drugim 

– jako niepewność osiągnięcia oczekiwanych wyników [51]. W podej-

ściu epidemiologicznym szuka się różnorodnych czynników biologicz-

nych, społecznych, kulturowych, sytuacyjnych, behawioralnych czy oso-

bowościowych, które mają związek z wystąpieniem różnych niekorzyst-

nych zjawisk czy zdarzeń, które mogą stanowić ryzyko utraty czegoś 

wartościowego. 

Dla lepszego rozumienia ludzkich zachowań ryzykownych nale-

żałoby wykorzystać wiedzę z zakresu teorii poszukiwania wrażeń. 

Została ona stworzona przez Marvina Zuckermana, który zdefiniował po-

szukiwanie wrażeń jako „cechę określoną przez poszukiwanie różnorod-

nych, nowych, złożonych i intensywnych doznań i doświadczeń oraz 

przez gotowość podejmowania fizycznego, społecznego, prawnego i fi-

nansowego ryzyka w celu dostarczenia sobie tych doświadczeń” [55]. 

Badania nad biologicznymi podstawami zachowania wskazują, iż poszu-

kiwanie wrażeń to cecha w znacznym stopniu zdeterminowana genetycz-

nie. Z kolei na poziomie neurofizjologicznym czynnikiem odpowiedzial-

nym za zróżnicowane natężenie zachowania, mającego na celu poszuki-

wanie doznań, jest enzym monoaminooksydaza (MAO).  
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Duże nagromadzenie tego enzymu i jego wysoka aktywność powodują 

większą pasywność zachowań, unikanie nowych i intensywnych bodź-

ców, a także unikanie ryzyka. Osoby charakteryzujące się niskim pozio-

mem MAO znamiennie częściej angażują się w zachowania ryzykowne, 

takie jak na przykład zażywanie środków odurzających [55, 56, 57, 58]. 

Starano się wykazać, jakie cechy społeczno-demograficzne oraz 

cechy osobowościowe korelują dodatnio z poszukiwaniem doznań. Wyż-

szy i średni poziom poszukiwania wrażeń częściej występuje u mężczyzn 

niż u kobiet, a także częściej u osób młodszych niż u starszych. Z wie-

kiem nasilają się ryzykowne zachowania, takie jak praktykowanie ryzy-

kownego seksu czy zażywanie środków odurzających. Ta zależność ma 

kształt odwróconej litery U – w pewny momencie życia skłonność do 

ryzykowania osłabia się [56, 57, 58]. 

W literaturze naukowej pojawiają się coraz częściej doniesienia 

badawcze na temat wpływu genomu na podejmowanie ryzykownych za-

chowań. Sprawcą może być wariant genu DRD4-7R, który zawiaduje 

kontrolą dopaminy, odpowiedzialnej m.in. za odczuwanie satysfakcji 

oraz poszukiwanie wiedzy. Badania wykazały, że osoby (około 20% po-

pulacji), które posiadają genom 7R, częściej podejmują ryzykowne za-

chowania, w tym seksualne, eksplorują nowe miejsca, lubią ruch, 

zmiany, przygody, uzależniają się od hazardu [59, 60, 61, 62]. Niektóre 

z badań wskazują, że mutacja 7R współcześnie występuje częściej wśród 

osób, które migrują niż prowadzą osiadły tryb życia i mają swoje korze-

nie w populacjach prowadzących koczowniczy tryb życia [59, 61]. We-

dług genetyka ewolucyjnego Kennetha Kidda warto pochylić się w bada-
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niach naukowych nad problemem wpływania grup genów na podejmo-

wanie ryzykownych zachowań człowieka, w tym na 7R, który być może 

skłania człowieka nie tyle do poznawania nowych rzeczy, a do podejmo-

wania aktywności w tym kierunku. 

Zachowania seksualne są regulowane przez wiele neurochemicz-

nych ścieżek w ośrodkowym układzie nerwowym. Ben Zion [61] zainte-

resował się wpływem genu dopaminy D4 na ludzką seksualność, prze-

prowadzając badania trzech jej aspektów: pożądania, podniecenia i ak-

tywności seksualnej. Okazało się, że osoby z DRD4-7R maja wyższe 

libido, stąd częstsze podejmowanie aktywności seksualnych niż u osób z 

przewagą genu DRD4.4, zachowujących się bardziej altruistycznie i spo-

łecznie. Inne badania - Garcia [60] wykazały, że osoby z DRD4.7 często 

angażują się w wiele krótkich związków seksualnych. Badania przepro-

wadził wśród studentów o różnej narodowości jednego z amerykańskich 

uniwersytetów zakładając, że rozwiązłość - to fakt kontaktów seksual-

nych, niewiążących się z zaangażowaniem partnerów wśród osób niebę-

dących w stałych związkach, a niewierność – to podejmowanie kontak-

tów seksualnych z osobą inna niż stały partner. Badania wykazały, że 

osoby posiadające gen RDR4.7 prawie dwukrotnie częściej podejmowały 

akty rozwiązłości i miały około 50% partnerów więcej niż osoby bez tego 

genu. Powyższe wyniki są nowatorskie i niepełne, z pewnością wyma-

gają podjęcia kolejnych badań, równocześnie potwierdzają one jednak 

tezę o wpływie genu RDR4.7 na podejmowanie zachowań seksualnych. 

Wśród cech osobowości mających najsilniejszy związek z poszu-

kiwaniem wrażeń wymienia się: poszukiwanie nowości, stymulacji, ten-
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dencje do poszukiwania pobudzenia, otwartość na doświadczenia, eks-

trawersję, psychotyzm, potrzebę gry, agresywność, potrzebę autonomii, 

unikanie monotonii, impulsywność i wyrażanie pozytywnych emocji. 

Osoby o podwyższonym poziomie potrzeby poszukiwania doznań za 

szczególnie atrakcyjne uznają te zachowania, które dostarczają przyjem-

nej stymulacji. Ryzyko podejmują impulsywnie, zaniżając ocenę wielko-

ści skutków negatywnych swojego działania [54, 55, 63, 64, 65]. 

 

1.5 Czynniki ryzyka zakażeń przenoszonych drogą kon-

taktów seksualnych 

 

 

Ryzyko zakażeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych 

wzrasta wraz z częstą zmianą partnera, niestosowaniem prezerwatyw, po-

dejmowaniem niektórych technik i rodzajów aktywności seksualnej. 

 

 

1.5.1 Czynniki zwiększające ryzyko zakażeń 

 

 

Do czynników ryzyka zakażeń przenoszonych drogą kontaktów 

seksualnych zalicza się takie determinanty demograficzne jak wiek, płeć, 

stan cywilny, miejsce zamieszkania, status społeczno-ekonomiczny [3, 6, 

66]. Na świecie najwięcej zakażeń diagnozuje się w grupie osób aktyw-

nych seksualnie płci męskiej, stanu wolnego, które zamieszkują w du-
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żych miastach, posiadają niższy status socjo - ekonomiczny, często na-

leżą do mniejszości narodowych [7, 78, 79, 80]. Na przykład w Wielkiej 

Brytanii najwyższy odsetek STI notuje się wśród osób etnicznie czarnych 

i mieszanych, głównie mężczyzn w wieku 20 – 35 lat, mieszkających w 

Londynie i Manchesterze [66, 67, 68]. Podobne trendy epidemiologiczne 

z innych krajów europejskich podaje raport ECDC [3, 66]. 

Szacowanie ryzyka STI uwzględnia dwa czynniki: praktykowanie 

konkretnych zachowań seksualnych oraz styl życia. Z licznych badań 

wynika, że osoby nie stosujące prezerwatywy w przygodnych kontaktach 

seksualnych, często zmieniające partnerów i uprawiające techniki seksu-

alne prowadzące do traumatyzacji okolic intymnych, używające substan-

cji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), o szczególnych preferencjach 

seksualnych, np. seksu analnego, o niskim statusie społeczno-ekono-

micznym, prostytuujące się są szczególnie zagrożone zakażeniami prze-

noszonymi drogą kontaktów seksualnych [8, 50, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75]. 

Niestosowanie prezerwatyw zwiększa ryzyko STI [8, 67, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76]. Przygodne kontakty seksualne bez zabezpieczenia 

prezerwatywą często współistnieją z częstą zmianą partnerów, co z kolei 

wpływa na zwiększenie liczby stwierdzonych medycznie zakażeń STI, w 

tym HIV. Możliwe jest zakażenie się od jedynego partnera seksualnego, 

jeśli on sam uległ wcześniej zakażeniu. Im więcej kontaktów seksualnych 

tym wyższe ryzyko zakażeń, choć do zakażenia może dojść podczas jed-

nego tylko kontaktu [8, 50, 76, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. 
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Techniki i rodzaje aktywności seksualnej są kolejnym czynnikiem 

podnoszącym ryzyko STI. W kontaktach waginalnych i doodbytniczych 

na zakażenie bardziej narażona jest strona bierna. Istotne jest także z ja-

kim płynem ustrojowym następuje kontakt. Najbardziej zakaźne są krew 

(lub jej obecność w wyniku uszkodzenia śluzówki czy miesiączki), 

sperma, wydzielina z pochwy oraz płyn przedejakulacyjny. Wpływ na 

ryzyko ma również dawka zakażająca, powierzchnia kontaktu (śluzówka 

pochwy jest wielokrotnie większa od śluzówki ujścia cewki moczowej 

penisa) oraz czas trwania kontaktu płynu z błoną śluzową – im dłuższa 

ekspozycja, tym wyższe ryzyko zakażenia. Ryzyko zakażeń HIV czy też 

innymi STI jest także zależne od rodzaju stosunku [77, 78, 79, 80]. Naj-

większe ryzyko dotyczy receptywnego stosunku analnego (1,45% na 

każdy kontakt seksualny z zakażonym partnerem), aż - 18 krotny wzrost 

ryzyka w stosunku do kontaktu waginalnego bez zabezpieczenia prezer-

watywą [77, 78]. Ryzyko STI podczas stosunku seksualnego wynosi 

0,01-0,32%. W odniesieniu do HIV, podczas heteroseksualnego stosunku 

ryzyko zakażenia się kobiet jest ośmiokrotnie wyższe niż u mężczyzn 

[79, 80]. Kontakty heteroseksualne podczas menstruacji trzykrotnie 

zwiększają ryzyko zakażenia się HIV mężczyzn. Ryzyko transmisji wi-

rusa w kontaktach analnych jest najwyższa, dla kontaktu insertywnego 

ryzyko zakażenia wynosi 0,06%, dla kontaktu receptywnego do 3% [95, 

96]. Uprawianie seksu analnego zwiększa ryzyko dziesięciokrotnie w po-

równaniu ze stosunkiem waginalnym. W grupie MSM (mężczyzn mają-

cych seks z mężczyznami) notuje się wysokie wskaźniki zakażeń STI. 

Dla przykładu w ciągu ostatnich pięciu lat w Wielkiej Brytanii cztero-

krotnie wzrosła w tej grupie liczba przypadków rzeżączki i ponad dwu-

krotnie chlamydiozy; stanowią oni obecnie grupę najwyższego ryzyka 

zakażeń STI [2, 4, 56, 69, 76, 81]. 
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Do czynników ryzyka infekcji przenoszonych drogą kontaktów 

seksualnych zalicza się również stosowanie wkładek domacicznych, 

uszkodzenia naskórka, błony śluzowej, nadżerki oraz obecność innych 

STI. Zakładanie wkładek domacicznych przy jednoczesnym zakażeniu 

chlamydiami lub rzeżączką może być przyczyną zmian w szyjce macicy 

oraz zapalenia narządów miednicy mniejszej. Zakażenie STI u partnera 

niezakażonego zwiększa ryzyko infekcji od partnera zakażonego [74, 76, 

81]. Stosowanie substancji psychoaktywnych, głównie środków pobu-

dzających (amfetamina, metaamfetamina, kokaina, alkohol), ma wpływ 

na przedłużanie stosunku seksualnego, co z kolei zwiększa ryzyko ob-

tarć, uszkodzeń nabłonka [9, 50, 57, 67, 82, 83]. Zażywanie środków od-

urzających czy nadużywanie alkoholu ułatwia nawiązywanie [32] przy-

padkowych znajomości, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu per-

cepcji, a także wpływając na podejmowanie prostytuowania. 

Częsta zmiana partnera seksualnego, najczęściej bez zaangażowa-

nia emocjonalnego oraz liczne przygodne kontakty seksualne stanowią 

czynnik ryzyka STI. Promiskuitywne zachowania mogą być wynikiem 

wielu czynników: lęk przed zaangażowaniem emocjonalnym w wyniku 

złych doświadczeń lub niedojrzałości emocjonalnej; używanie seksu w 

celach nieseksualnych (jako wyrazu dominacji, władzy, zemsty, kary); 

brak satysfakcji seksualnej i poszukiwanie jej z kolejnymi partnerami; 

ciągłe poszukiwanie nowych doznań; nadmierne przeseksualizowanie, u 

osób po przemocy seksualnej, głównie doświadczonej w dzieciństwie; 

presja otoczenia, zwłaszcza w niektórych grupach i środowiskach, doty-

cząca przede wszystkim młodych osób; traktowanie seksu jako sposobu 

na odreagowywanie napięć; niska samoocena i wynikająca z tego po-

trzeba dowartościowania własnej osoby poprzez zachowania seksualne 
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(„podobam się, mam powodzenie, mogę mieć, kogo zechcę – a więc je-

stem atrakcyjny/-na, nikt mi się nie oprze”); poszukiwanie nowych wra-

żeń w seksie, ryzyko jako stymulant – świadomość ryzyka zakażenia 

HIV jest bodźcem stymulującym podniecenie, dotyczy to około 5% ba-

danych w Polsce; lęk przed samotnością; brak umiejętności asertywnych 

w kontaktach seksualnych (często związany z niską samooceną); prosty-

tucja [81]. 

 

1.5.2 Czynniki zmniejszające ryzyko STI 

 

Należy wspomnieć o czynnikach zmniejszających ryzyko zaka-

żeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. Obok stosowania pre-

zerwatyw, należą do nich obrzezanie mężczyzn, stosowanie profilaktyki 

przed i poekspozycyjnej oraz zdrowe postawy wobec seksu – monogamia 

i zdrowy partner na wejściu w związek. 

Według Center for Disease Control and Prevention (CDC), w od-

niesieniu do zakażeń HIV do skutecznych metod profilaktyki należą: te-

stowanie, stosowanie prezerwatyw, leki antyretrowirusowe stosowane w 

profilaktyce, leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktyw-

nych wraz z dostępem do czystych igieł i strzykawek, programy skiero-

wane do osób żyjących z HIV i ich partnerów, programy profilaktyczne 

kierowane do osób szczególnie narażonych na zakażenia HIV oraz dia-

gnozowanie i leczenie innych STI [84]. 
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Podstawowym sposobem zapobiegania zakażeniom HIV i STI 

jest stosowanie prezerwatyw, ich skuteczność ocenia się na 80-95% w 

wypadku, gdy są prawidłowo przechowywane i zakładane [69, 85, 86]. 

Ich stosowanie powinno się odbywać zgodnie z „krokami bezpieczniej-

szego seksu”. Ważne jest by zwrócić uwagę na atest i termin ważności, 

miejsce zakupu, a także stosować je w zależności od podejmowanej ak-

tywności seksualnej (prezerwatywa przeznaczona do seksu waginalnego, 

analnego, oralnego) i od płci (prezerwatywa męska i damska). 

Obrzezanie mężczyzny zmniejsza ryzyko zakażenia HIV/STI w 

przypadku seksu z zakażoną partnerką/partnerem. Wyniki badań nauko-

wych przeprowadzonych w Kenii, RPA oraz Ugandzie wśród losowo 

wybranych heteroseksualnych mężczyzn [87, 88, 89, 90, 91] wykazały, 

że u mężczyzn obrzezanych rzadziej dochodzi do zakażenia HIV (ryzyko 

zakażenia zmniejsza się od 53 do 60%), jak również zakażeń HSV (ry-

zyko zmniejsza się od 28 do 34%) i HPV (ryzyko zmniejsza się od 32 

do35%) [92, 93, 94]. Rycina 8 przedstawia meta-analizę badań dotyczą 
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obrzezania męskiego w kontekście ryzyka zakażeń HIV przeprowadzo-

nych w Afryce Subsaharyjskiej [89]. 

Ryc. 8: Meta-analiza badań dotyczących obrzezania męskiego w kontekście ryzyka 

zakażeń HIV przeprowadzonych w Afryce Subsaharyjskiej [89] 

 

W 2007 r. WHO/UNAIDS opracowało i opublikowało rekomen-

dacje w sprawie obrzezania mężczyzn jako metody prewencji HIV/STI 

[93, 94]. Przewiduje się, że obrzezanie 80% wszystkich dorosłych męż-

czyzn w krajach o wysokiej zapadalności HIV i niskim wskaźniku obrze-

zania do 2015 r., może doprowadzić do uniknięcia 1/5 nowych zakażeń 

HIV do roku 2025 [93, 94]. 

Jednym z ważnych elementów zmniejszających ryzyko zakażeń 

HIV jest profilaktyka przed (PreP - pre-exposure prophylaxis) i poekspo-



 

 

 

 

52 

zycyjna (PEP - post-exposure prophylaxis). PEP ma za zadanie zatrzy-

manie replikacji wirusa w miejscu wniknięcia oraz jego eliminację. Roz-

patrywane jest stosowanie w leków antyretrowirusowych w monoterapii 

(tenofowir - TDF) lub terapii skojarzonej (tenofowir/emtrycytabina - 

TDF/FTC czyli Truvada) [95, 96, 97]. PEP jest działaniem o dużej sku-

teczności; uważa się, że właściwe stosowanie tej strategii doprowadziło 

do wyeliminowania zawodowych zakażeń HIV w USA od roku 1999 

[98]. Obok ekspozycji zawodowych PEP może być stosowana też w 

przypadku innych ekspozycji, na przykład seksualnych (gwałt), czy eks-

pozycji w przypadku zażywania narkotyków drogą dożylną [99]. 

PreP – to działania podejmowane w celu zapobiegania zakażenia 

HIV przed ekspozycją. Badania wskazują, że stosowanie PreP zmniejsza 

to o 44% (od 40 do 78% w zależności od regularności przyjmowanej 

dawki leku) [96, 100, 101]. Wykazano, że PreP polegająca na zastosowa-

niu tenofowiru i emtrycytabiny wraz z zaleceniem stosowania prezerwa-

tyw jest efektywniejsza niż profilaktyka promująca tylko prezerwatywy. 

Korzyści przynosi również stosowanie PreP w grupie osób używających 

narkotyki dożylnie; zalecane jest przyjmowanie leków nieprzerwanie 

przez cały okres prowadzenia PreP. Profilaktykę lekową należy trakto-

wać jako uzupełnienie innych metod prewencyjnych; wizyty kontrolne w 

trakcie jej prowadzenia powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 

miesiące. Powinny one zawierać informację skierowaną do pacjenta oce-

niającą ryzyko zakażenia, omówienie sposobów jego zapobiegania lub 

zmniejszania, badanie pacjenta w kontekście objawów choroby retrowi-

rusowej oraz wykonanie badania w kierunku anty-HIV/p24; zaleca się 

także wykonanie badań w kierunku zakażeń innych STI. W 2011 r. CDC 

ogłosiło rekomendacje dotyczące stosowania PreP, które znalazły się 
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także w najnowszych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Naukowego 

AIDS [99]. 

 

1.5.2.1 Edukacja seksualna – jako strategia przyczyniająca się 

do zmniejszenia ryzykownych zachowań seksualnych 

 

 

Jedną z ważnych strategii przyczyniających się do zmniejszenia 

ryzykownych zachowań seksualnych są systematyczne szkolenia z za-

kresu seksualności człowieka oraz ich ewaluacja. 

Na podstawie analizy wpływu edukacji seksualnej na zachowania 

młodzieży Grunseit określiła następujące cechy skutecznych programów 

edukacyjnych [102]: 

- mają solidne podstawy w teorii nauczania społecznego, tzn. są 

oparte na istniejących modelach edukacyjnych; 

- mają precyzyjne programy nauczania, jasno definiują pożądane za-

chowania oraz oczekiwane efekty i przedstawiają ryzyko, jakie 

niosą za sobą kontakty seksualne bez zabezpieczenia oraz to, jak 

można się przed tym ryzykiem uchronić; 

- koncentrują się na problemach presji społecznej i towarzyskiej do-

tyczącej aktywności seksualnej nastolatków; 

- uczą i dają możliwość trenowania umiejętności komunikowania się 

i negocjacji; 

- zachęcają do otwartości w dyskutowaniu o seksie i seksualności; 
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- uczą młodych ludzi umiejętności „odszyfrowywania” przesłań 

mediów, a także leżących u ich podstaw założeń i ideologii. 

Listę tą można uzupełnić kolejnymi założeniami: skuteczne pro-

gramy edukacyjne udzielają informacji o możliwości uzyskania pomocy 

w grupie rówieśniczej, umacniają wartości, normy społeczne oraz wza-

jemne wsparcie w grupie rówieśniczej, przewidują odpowiednią ilość 

czasu na pracę w klasie oraz wprowadzają interaktywne metody naucza-

nia [103]. 

Kirby [104] dokonał analizy przeglądowej 20 programów eduka-

cji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS realizowanych w amerykańskich 

szkołach. Podzielił je na trzy grupy. W programach pierwszej grupy (A) 

zalecano wyłącznie abstynencję oraz unikano tematu antykoncepcji; pod-

czas zajęć drugiej grupy (B) mówiono zarówno o wstrzemięźliwości, jak 

i o antykoncepcji; programy trzeciej grupy (C) obejmowały współczesne 

problemy zdrowotne związane z płodnością i reprodukcją oraz sposoby 

ich rozwiązywania, usługi medyczne dostępne dla młodych ludzi, absty-

nencję i planowanie rodziny. Kirby badał wpływ tych zajęć na postawy i 

zachowania młodych ludzi w zakresie zachowań seksualnych. Nie udało 

się ustalić związku zajęć grupy A z odroczeniem decyzji o inicjacji sek-

sualnej i innych związanych z życiem seksualnym i antykoncepcją; miały 

one natomiast wpływ na pozytywniejsze niż przed zajęciami postawy 

wobec abstynencji seksualnej. Programy typu B spowodowały u części 

uczestników zmianę zachowania, zaś u innych jedynie zmianę nastawie-

nia. Natomiast programy grupy C przyniosły efekty zarówno w postaci 

zmiany nastawienia uczestników co do wczesnego rozpoczynania życia 

seksualnego (opóźniania inicjacji seksualnej), zmniejszenia częstości 
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praktykowanych zachowań, zmniejszenia liczby partnerów seksualnych 

oraz częstszego stosowania środków antykoncepcyjnych [105]. Badania 

te potwierdzają konieczność realizowania „całościowych programów 

edukacji seksualnej”, łączących różne sposoby zapobiegania zakażeniom 

STI, uwzględniających wiele treści dotyczących seksualności człowieka. 

Przegląd wyników trzydziestu pięciu badań z różnych krajów 

przeprowadzony w 1994 r. przez WHO wykazał, iż realizowanie progra-

mów edukacji seksualnej w szkołach przyczynia się do opóźnienia ak-

tywności seksualnej młodzieży, zapobiega STI oraz wpływa na rozwój 

samoświadomości w zakresie płciowości [81, 106]. 

Wykazano, że realizacja profilaktyki HIV/AIDS zgodnie z stan-

dardami WHO/UNAIDS ma korzystny wpływ na wymienione wyżej za-

chowania prozdrowotne młodzieży oraz na zmniejszenie liczby partne-

rów u osób aktywnych seksualnie oraz zwiększenie częstotliwości uży-

wania prezerwatyw [106, 107, 108]. 

 

 1.5.2.1.1 Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii edukacja seksualna została włączona jako 

przedmiot obowiązkowy w szkołach podstawowych i średnich w 2010 r. 

Jej głównym założeniem było obniżenie liczby nastolatek zachodzących 

w ciążę oraz STI. Liczba zachorowań na chlamydiozę stale wzrasta od 

połowy lat 90 [2, 3, 73]. 
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Program edukacji (sex and relationship education - SRE) obej-

muje wszystkie dzieci w angielskich szkołach państwowych od piątego 

roku życia [109, 110]. Wszystkie powyższe założenia są zgodne z dyrek-

tywami WHO i UE w zakresie edukacji seksualnej. 

 

 1.5.2.1.2 Polska 

Edukacja seksualna pojawiła się w Polsce 1973 r. wraz z wpro-

wadzeniem w szkołach średnich przedmiotu „przygotowania do życia w 

rodzinie socjalistycznej”. W 1975 r. określenie „socjalistyczny” zostało 

usunięty. W 1986 r. obowiązkowe kursy dla uczniów w wieku 11-14 lat 

zostały utworzone w szkołach podstawowych i średnich (dwie godziny 

miesięcznie, w ramach lekcji wychowawczych). W 1987 r. został opubli-

kowany pierwszy podręcznik do edukacji seksualnej „Przysposobienie 

do życia w rodzinie”. W obliczu krytyki ze strony Kościoła, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej (MEN) oświadczyło, że korzystanie z podręcznika 

było nieobowiązkowe i leżało w gestii nauczyciela, co stało się regułą w 

latach 1990 - 1992. W 1993 r. ustawa antyaborcyjna [111] narzuciła 

wprowadzenie edukacji seksualnej dla młodzieży od 12 roku życia. Nie-

stety, w wielu szkołach edukacja seksualna i wynikające z niej treści pro-

gramowe nie były realizowane. A w jej miejsce przekazywano konser-

watywne poglądy tradycyjne, takie jak świętość życia rodzinnego i mał-

żeństwa, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi. 
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Obowiązujące obecnie rozporządzenie MEN w sprawie edukacji 

seksualnej [112] zakłada prowadzenie w klasach V-VI szkoły podstawo-

wej oraz szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajęć w ramach 

przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, których celem jest uka-

zanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; pomoc w zrozu-

mieniu i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Przedmiot jest realizo-

wany w wymiarze 14 godzin lekcyjnych rocznie, co nie sprzyja rzetelnej 

edukacji młodych. W praktyce bywa, że nauczyciele omijają tematy 

trudne, a ważne dla młodych ludzi. Według danych Ministerstwa Zdro-

wia (MZ) [113], liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z „wycho-

wania do życia w rodzinie” wzrosła w 2012 r., przekraczając 50% 

wszystkich uczniów, głównie w gimnazjach (75%) i szkołach podstawo-

wych (73%). 

 

1.5.3   Ryzykowne zachowania seksualne Polaków 

 

 

Z ostatnich badań Izdebskiego, przeprowadzonych w 2011 r. [50] 

wynika, że seks odgrywa ważną rolę w życiu Polaków. Średni wiek ini-

cjacji seksualnej u mężczyzn wynosi 18,1 lat, a wśród kobiet 18,7 lat. 

Wiek inicjacji stopniowo obniża się: w 1997 r. wynosił 18,4 u mężczyzn 

i 19,3 u kobiet. Polacy deklarują, że ich średnia liczba partnerów seksu-

alnych w życiu wynosi 4,28, przy czym kobiety miały średnio trzech part-

nerów, a mężczyźni prawie sześć partnerek. Średnia liczba stałych związ-

ków, które trwały ponad 6 miesięcy wyniosła – 2. Niepokojącym jest 

fakt, że tylko nieco ponad jedna piąta Polaków, którzy mieli kontakty 

seksualne w ciągu ostatniego roku sięgała po prezerwatywę regularnie 
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(32%), nigdy nie stosowało jej 37% badanych. Częściej po prezerwatywę 

sięgają mężczyźni (27%) niż kobiety (19%); 52% respondentów upra-

wiało kiedykolwiek seks oralny, a 15% seks analny. W stałych związkach 

obecnie żyje 70% Polaków, w tym w związkach formalnych - 46% i 22% 

- w nieformalnych. Co trzeci Polak żyje w pojedynkę (31%). Kontakt 

seksualny poza stałym związkiem, deklarowało 21% mężczyzn i 12% 

kobiet [50]. 

Tylko 9% Polaków wykonało chociaż raz w życiu test na HIV. W 

ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba kobiet, które poddały się tym 

badaniom z 5% w 2005 r. do 9% w 2011 r. Liczba mężczyzn testujących 

się w kierunku HIV uległa nieznacznemu zwiększeniu: z 8% w 2005 r. 

do 9% w 2011 r. Warto zwrócić uwagę, że 43% respondentów nie myśli 

o ryzyku zakażenia HIV podczas współżycia [50, 114]. 

  



 

 

 

 

59 

1.6    Epidemiologia zakażeń przenoszonych drogą kon-

taktów seksualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii 

 

1.6.1 STI w Polsce 

 

W Polsce, według danych Państwowego Zakładu Higieny (PZH) 

[115], obserwuje się wzrost zapadalności w odniesieniu do niektórych 

STI. PZH nie zbiera meldunków dotyczących wszystkich rodzajów za-

każeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, rejestruje jedynie 

przypadki rzeżączki, kiły, chlamydii, WZW typu B i C, opryszczki na-

rządów płciowych oraz zakażeń HIV. W 2014 r. zarejestrowano 455 

przypadków rzeżączki, prawie dwukrotny wzrost w stosunku do roku 

2010; wskaźnik zapadalności wyniósł 1,18 na 100 000 mieszkańców. Za-

notowano 1208 zgłoszonych przypadków kiły, o 50 przypadków mniej 

niż w 2013 r. Zapadalność wynosiła 3,14 na 100 000 mieszkańców; w 

2010 – 2,14. Rozpoznano 672 przypadki kiły nabytej wczesnej (wskaźnik 

zapadalności - 1,75); kiły późnej – 108 przypadki i 20 przypadków kiły 

wrodzonej. Odnotowano 1583 przypadków wirusowego zapalenie wą-

troby (WZW) typu B (podobnie jak w 2011 r.), w tym 33 mieszane zaka-

żenia (HBV i HCV). Zapadalność wynosiła 4,11 na 100 000 mieszkań-

ców, w porównaniu z 2010 r. nastąpił spadek. Do około 30-50% nowo 

wykrytych zakażeń HBV dochodziło drogą kontaktów seksualnych i byli 

to najczęściej młodzi mężczyźni, wskazujący na kontakty zarówno 

homo-, jak heteroseksualne. Odnotowano 3517 przypadków WZW typu 

C. Zapadalność na WZW typu C w 2014 r. wynosiła 9,14 na 100 000 

ludności i była wyższa o 34% niż w 2013 r. (6,78). Była ona wyższa 

wśród mężczyzn niż wśród kobiet, przy czym różnica ta była wyraźna 

wśród nastolatków i osób młodych, poniżej 40 roku życia [116]. Do 



 

 

 

 

60 

około 28% nowo wykrytych zakażeń HCV dochodziło drogą kontaktów 

seksualnych i wstrzykiwania dożylnie narkotyków. Byli to najczęściej 

młodzi mężczyźni (25-34 lata) wskazujący na kontakty zarówno homo- 

jak heteroseksualne. Zanotowano 106 przypadków chorób wywołanych 

przez chlamydie (zarówno chlamydia psittaci, jak i trachomatis); wskaź-

nik zapadalności – 0,42 na 100 000 mieszkańców, w porównaniu z 309 

przypadkami w 2013 r. (zapadalność - 0,80/100 000) [115]. Kłykciny 

kończyste stwierdzono u 1045 osób w 2012 r., co daje wzrost zakażeń w 

porównaniu do 2010 r. o 443 przypadki (wskaźnik zapadalności – 2,71 

na 100 000 mieszkańców). Zgłoszono 339 przypadków opryszczki na-

rządów płciowych, o 200 więcej niż w 2010 r., ale o prawie połowę mniej 

niż 2011 r.; wskaźnik zapadalności wyniósł 0,88/100 000 [116]. 

Jak podaje PZH do końca 2014 r. zanotowano 16 646 zakażeń 

HIV (kobiety stanowią około jedną czwartą przypadków), stwierdzono 3 

200 zachorowań na AIDS, 1 288 chorych zmarło [117]. Szacunkowa 

liczba osób żyjących z HIV i AIDS to 30-35 000. W latach 2010-2013 

stwierdzono wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń HIV; średni 

wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń HIV w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców wyniósł rocznie 2,7 na 100 000 (ryc. 9). Są to najwyższe 

wskaźniki nowo wykrytych zakażeń HIV rocznie w Polsce. Zjawisko to 

dotyczy głównie mężczyzn, wśród kobiet liczba zakażeń uległa w tym 

czasie niewielkiemu spadkowi. Liczba rejestrowanych zakażeń HIV za-

leży od liczby nowych zakażeń, czyli od skali szerzenia się epidemii, jak 

również od efektywności testowania i raportowania. 
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Ryc. 9: Nowo wykrywane zakażenia HIV, zachorowania i zgony – AIDS w Polsce w 

latach 1986-2013. Źródło: [118]. 

W odniesieniu do drogi zakażenia, od 2005 r. obserwuje się spa-

dek liczby nowo wykrywanych zakażeń IDU i wzrost zakażeń przeno-

szonych drogą kontaktów seksualnych. W latach 2000-2010 liczba nowo 

wykrytych zakażeń IDU spadła o 90%, liczba zakażeń wśród MSM 

wzrosła o 345%, zaś w przypadku zakażeń drogą kontaktów heterosek-

sualnych o 114%. 
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Ryc. 10: Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2009-2013, według prawdopo-

dobnej drogi transmisji. Źródło: [118]. 

 

Jak wynika z danych PZH (ryc. 10), w 2013 r. zakażenia HIV do-

tyczyły głównie mężczyzn - 86%, oraz osób młodych (w przedziale 

wieku 20 – 39 lat): osoby w wieku 20 – 29 lat stanowiły około 35%, w 

wieku 30 – 39 lat - około 39% wszystkich zakażonych. W ponad 23% 

wszystkich zgłoszonych przypadków prawdopodobną drogą transmisji 

wirusa HIV były kontakty seksualne między mężczyznami, w 7% ryzy-

kowne kontakty heteroseksualne, w 4% - IDU; w 65% zgłoszeń brak było 

danych w zakresie prawdopodobnej drogi zakażenia [118]. 

Powyższe dane wskazują, że trendy epidemiologiczne rozprze-

strzeniania się STI w Polsce wpisują się w trendy obserwowane w Euro-

pie [119]. 
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1.6.2 STI w Wielkiej Brytanii 

 

Najnowsze dane pokazują, że liczba nowo zdiagnozowanych STI 

wzrasta w ostatnich latach, z 428 337 w 2011 r. do 446 253 w 2013 r. 

Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem liczby przypadków rze-

żączki, kiły i opryszczki narządów płciowych. Młode (1524 lat) hetero-

seksualne osoby i MSM, są grupami najbardziej zagrożonymi (tab. 3) [2, 

119]. Szczegółowe dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków 

HIV w Wielkiej Brytanii w latach 2003 –2013 z uwzględnieniem praw-

dopodobnej drogi zakażenia przedstawiono w tab. 4. 

Health Protection Agency (HPA) [4] szacuje, że 107 800 osób 

(101 600 – 115 800) żyje z HIV w Wielkiej Brytanii (koniec 2013 r.), 

24% jest nieświadome zakażenia. Ogólna częstość występowania zaka-

żeń HIV wynosiła 2,8 na 1000 mieszkańców (1,9 u kobiet i 3,7 u męż-

czyzn). W 2013 zanotowano 530 zgonów na AIDS, zdiagnozowano 6 

000 nowych przypadków zakażeń HIV (4 480 mężczyzn i 1 520 kobiet). 

W porównaniu z 2012 r. zaobserwowano niewielki spadek osób nowo 

zakażonych. Największa grupa nowych zakażeń – 3 250 przypadków (w 

2008 r. - 2 810) – dotyczyła MSM (tab.4), następnie osób heteroseksual-

nych - 2 490 przypadków (głównie czarnoskórzy Afrykanie). Szacuje się, 

że w ostatnich pięciu latach około 1000 osób rocznie zakaża się HIV. 

Nadal notuje się wysoki odsetek nowych zakażeń w wśród osób poniżej 

30 roku życia – prawie 1/3 przypadków, rośnie też odsetek zakażonych 

wśród osób powyżej 50 roku życia [4]. Co warte podkreślenia, odsetek 

osób z późno zdiagnozowanym zakażeniem spadł w ciągu ostatniego 

dziesięciolecia z 58% do 47%. 
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Tab. 3: Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV w Wielkiej Brytanii  

w latach 2003 –2013  

z uwzględnieniem prawdopodobnej drogi zakażenia 

Droga zakażenia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stosunek 

homo- 

seksualny 
u męczyzn 

Współ-

czynniki  

standary-
zowane 

2,450 2,670 2,650 2,890 2,850 2,880 2,850 2,950 3,230 3,250 

Surowe  

współ-
czynniki 

2,419 2,640 2,607 2,834 2,756 2,746 2,729 2,839 3,037 2,947 

Stosunki  

heterosek-

sualne 

Współ-

czynniki  

standary-
zowane 

4,890 4,850 4,410 4,110 4,050 3,430 3,180 2,950 2,780 2,490 

Surowe  

współ-

czynniki 

4,829 4,794 4,333 4,010 3,913 3,271 2,996 2,815 2,569 2,153 

Przyjmo-

wanie  
narkotków  

drogą  

iniekcji 

Współ-

czynniki  

standary-
zowane 

160 190 200 180 180 160 160 140 120 130 

Surowe  

współ-

czynniki 

155 187 193 176 178 155 148 131 113 112 

Pozostałe 

drogi  

zakażeń 

Współ-
czynniki  

standary-

zowane 

210 180 190 170 140 160 150 130 110 130 

Surowe  

współ-

czynniki 

201 175 184 167 140 157 142 130 104 116 

Nie wy-
szczegól-

nione 

Surowe  
współ-

czynniki 

96 96 129 164 238 305 318 258 422 690 

Razem 7,700 7,892 7,446 7,351 7,225 6,634 6,333 6,173 6,245 6,000 

 

Źródło: Health Protection Agency [4] 
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W 2013 r. u osób ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV, 25% 

MSM miało dodatkowo wykryte zakażenie STI (chlamydia, rzeżączka i 

/ lub kiła), w porównaniu do 5,9% heteroseksualnych mężczyzn i 2,8% 

kobiet. Rozmieszczenie geograficzne diagnozowanych przypadków HIV 

w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii przedstawiono na ryc.11. 

Londyn jest miejscem, gdzie zarejestrowano dwudziestopięcio-

krotny wzrost nowych przypadków HIV pomiędzy 1999 a 2013 r. [4]. 

 

Ryc. 11: Nowe zakażenia HIV w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii w 

2013r. Źródło: [4] 

Zdiagnozowane występowanie wirusa 

HIV u osób w wieku 15 - 58 lat (ilość 

zakażeń na 1000 mieszkańców) 

  
 

Wielka Brytania 

Londyn 
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             W 2013 r. w klinikach zdrowia seksualnego w Wielkiej Bryta-

nii zarejestrowano 446 253 nowych STI, co stanowi około 50% wzrost 

w porównaniu z rokiem 2004 (tab.4). 

Tab. 4: Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV w Wielkiej Brytanii  

w latach 2003 –2013  

z uwzględnieniem prawdopodobnej drogi zakażenia. Źródło: [2] 

Liczba nowo zdiagnozowanych zakażeń STI w Anglii według kryterium płci  

w latach 2004 – 2013 

Nowo zdiagnozowane za-

każenia STI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Procent 

zmiany 

2004 - 

2013 

Chlamydia 

Mężczyźni 
Kobiety 
Razem 

42,680 
51,536 
94,216 

45,305 
51,986 
97,291 

49,056 
51,321 
100,377 

53,566 
54,941 
108,507 

71,061 
104,82 
175,881 

74,947 
113,32 
188,267 

77,006 
111,976 
188,982 

77,101 
109,576 
186,677 

85,983 
119,549 
205,532 

86,527 
120,242 
206,769 

103% 
133% 
119% 

Rzeżączka 

Mężczyźni 
Kobiety 
Razem 

14,318 
6,351 
20,669 

12,524 
5,108 
17,632 

12,087 
5,104 

17,191 

11,585 
5,534 

17,119 

9,820 
5,165 
14,985 

10,828 
5,299 

16,127 

11,634 
5,198 

16,832 

15,036 
5,984 

21,020 

18,583 
6,993 

25,576 

21,649 
7,637 
29,286 

51% 
20% 
42% 

Opryszczka 

narządów 

płciowych 

Mężczyźni 
Kobiety 
Razem 

6,356 
10,338 
16,964 

6,730 
10,649 
17,379 

7,456 
11,798 
19,254 

9,055 
14,432 
23,487 

10,104 
15,990 
26,094 

10,853 
16,666 
27,519 

11,662 
18,179 
29,841 

12,001 
19,624 
31,325 

12,171 
19,862 
32,033 

12,258 
20,019 
32,277 

93% 
94% 
93% 

Nierze-

żączkowe 

zapalenie 

narządów 

płciowych 

(NSGI) 

Mężczyźni 
Kobiety  
Razem 

68,556 
7,305 
75,861 

69,043 
7,265 
76,308 

68,288 
6,616 

74,904 

66,185 
6,308 

72,493 

61,861 
6,398 

68,259 

58,267 
6,176 

64,443 

52,734 
6,199 

58,933 

54,189 
7,624 

61,813 

52,504 
7,421 

59,925 

47,079 
6,879 
53,958 

-31% 
-6% 

-29% 

Stany za-

palne na-

rządów 

miednicy 

mniejszej 

Mężczyźni 
Kobiety 
Razem 

4,289 
12,270 
16,559 

4,940 
11,740 
16,680 

4,648 
12,164 
16,812 

5,101 
13,934 
19,035 

5,704 
14,878 
20,582 

6,469 
15,715 
22,184 

6,564 
15,177 
21,741 

6,373 
15,639 
22,012 

6,589 
14,377 
20,966 

6,815 
13,834 
20,649 

59% 
13% 
25% 
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1.6.2.1   Nadzór nad STI i punkty testowania w Wielkiej Brytanii 

 

Rząd Wielkiej Brytanii przywiązuje dużą wagę do działań w za-

kresie zdrowia seksualnego, stawiając sobie za cel: zmniejszenie nierów-

ności i poprawienie wskaźników zdrowia seksualnego; budowanie kul-

tury, w której każdy jest w stanie podejmować świadome i odpowie-

dzialne decyzje o związkach i seksie oraz uznanie, że zły stan zdrowia 

seksualnego może mieć wpływ na wiele elementów funkcjonowania spo-

łeczeństwa. Wykazano, że wiele z powyższych elementów zdrowia sek-

sualnego w ostatnich latach uległo poprawie [120], jednak nadal wystę-

puje dyskryminacja i uprzedzenia [121]. Za cel postawiono zmniejszenie 

tempa rozprzestrzeniania się STI poprzez stosowanie zapobiegawczych 

interwencji, profilaktyki i leczenie; kontynuowanie walki z HIV poprzez 

zapobieganie i zwiększenie dostępu do wczesnej diagnostyki i leczenia 

[120]. 

           Monitoring wskaźników zdrowia seksualnego w Wielkiej Brytanii 

odbywa się poprzez: integrowanie danych w elektronicznym systemie 

HPA Departamentu Zdrowia – GUMCAD (Gennitourinary Medicine 

Clinic Activity Database), krajowy program testowania i diagnozowania 

chlamydii (National Chlamydia Screening Programme) i innych STI. 

Dane dotyczące STI dostarczają: GUM clinic (Genitourinary Medicine 

Clinic) oraz Non-GUM clinics, np. FPA clinic (Family Planning Asso-

tiation) czy Terrence Higgins Trust [120]. Dostępność do tych ośrodków 

jest bardzo dobra. W samym Londynie działa ich ponad trzydzieści. 

Każdy lekarz rodzinny – General Practitioner, może kierować na wyko-

nanie takich badań. W ramach programu diagnozowania chlamydii 

można kupić zestaw do przeprowadzenia testu w każdej aptece. 
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Opracowana i wdrażana od kwietnia 2013 r. prewencja STI za-

wiera: edukację w zakresie zdrowia seksualnego; dostępność tanich pre-

zerwatyw; wczesne wykrywanie i natychmiastowe leczenie, wykrycie i 

leczenie partnerów seksualnych, rutynowe badania przesiewowe, nadzór 

nad osobami po przebytym STI (ryc. 12). 

Ryc. 12: Nadzór/Monitoring STI w Wielkiej Brytanii 

 

Źródło: Disease causation and the diagnostic process in relation to public health [121].  
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2 CEL BADANIA 

 

2.1 Cel ogólny 

 

Ustalenie czynników wpływających na podejmowanie ryzykow-

nych zachowań w kontekście zakażeń przenoszonych drogą kontaktów 

seksualnych wśród Polaków przebywających na emigracji w Wielkiej 

Brytanii. 

 

2.2  Cele szczegółowe 

 

1. Ustalenie czy ryzykowne zachowania seksualne Polaków uległy 

zmianie w warunkach emigracji w Wielkiej Brytanii. 

 

2. Ustalenie czynników: 

a) socjo-demograficznych, 

b) osobowościowych, 

c) społeczno-kulturowych, w tym edukacji seksualnej  

wpływających na podejmowania ryzykownych kontaktów seksual-

nych przez Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii – kontak-

tów z przygodnym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą, pod 

wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu oraz kontaktów sek-

sualnych z wieloma partnerami. 
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3. Poznanie częstości występowania zakażeń przenoszonych drogą kon-

taktów seksualnych, w tym HIV, w badanej populacji na podstawie 

deklarowanego przebycia STI oraz ustalenie determinant predysponu-

jących do tego rodzaju zakażeń. 

 

4. Wskazanie możliwych obszarów działań profilaktycznych, w tym 

edukacyjnych, w badanej grupie w kontekście ograniczenia ryzyka za-

każeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. 
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3 MATERIAŁ I METODY 

 

3.1 Rodzaj badania 

 

W pracy zastosowano epidemiologiczne badanie przekrojowe. 

 

3.2 Materiał badany 

 

Materiał badany stanowiła populacja polskich emigrantów w 

Wielkiej Brytanii. Badana w okresie marzec - sierpień 2013 r. Według 

badania Office for National Statistic z dnia 31.12.2012 r. liczba polskich 

emigrantów w Wielkiej Brytanii wynosiła 750 348 [1]. Liczebność próby 

badanej ustalono przyjmując następujące założenia: dla wspomnianej po-

pulacji, przy arbitralnie ustalonej długości przedział ufności (równej 5%) 

oraz przyjętym poziomie ufności 0,95 (przy założeniu, że nieznana wa-

riancja frakcji występowania kategorii badanej cechy przyjęła maksy-

malną wartość) ustalono niezbędną liczebność próby badanej n = 384. W 

przeprowadzonym badaniu analizie poddano 408 ankiet, tym samym 

spełniono założenia pozwalające wnioskować o dużych populacjach na 

podstawie małych prób badawczych. 
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3.3 Procedura badań i dobór respondentów 

 

Ankietę rozprowadzono internetowo metodą CAWI (Computer-

Assisted Web Interview), dla zapewnienia badanym poczucia anonimo-

wości i intymności oraz stworzenia możliwości dotarcia do szerokiego 

grona respondentów. Kwestionariusz ankiety dostępny był na portalu an-

kieterskim – ankietka.pl (http://www.ankietka.pl/ankieta/105755/emi-

gracja-i-zmiana-otoczenia-czynnikiem-modyfikowania-sie-postaw-i-za-

chowan-seksualnych-polakow-w-uk-po-2004-roku.html). Czas wypeł-

niania ankiety wynosił około 20-30 minut. Rozpropagowanie ankiety od-

było się poprzez portale polonijnych mediów w Wielkiej Brytanii, takich 

jak Cooltura, Londynek.pl, Moja wyspa, Emito, Polish Express oraz po-

przez portale społecznościowe – Twiter oraz Facebook, a także za po-

średnictwem stron internetowych: Polskiego Centrum Zdrowia Seksual-

nego, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Polish Pro-

fessional for London. Uczestników poinformowano o celu prowadzo-

nego badania, jak również zapewniono o jego poufności. Dostęp do da-

nych zapisanych na twardym dysku był zabezpieczony hasłem 

dostępnym jedynie dla osoby prowadzącej badanie. 

3.4 Narzędzia badawcze 

 

Narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa po-

wstała z wykorzystaniem: 

- skali czynników akulturacji J. Berry’ego – MIRIPS (Mutual Intercul-

tural Relations in Plural Societies) [23], 
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- modelu Bennett’a – DMIS (Developmental Model of Intercultural Sen-

sitivity) [37], 

- skali mierzenia samooceny Rosenberga – SES (Self-Esteem Scale) 

[122], 

- rekomendacji dotyczących nadzoru nad epidemią HIV/AIDS, opra-

cowanych przez WHO/UNAIDS - Initiating second generation HIV 

surveillance systems: practical guidelines, Working group on global 

HIV/AIDS/ Surveillance [124]. 

 

Oryginalny kwestionariusz badawczy składał się z dwóch części. 

Część pierwsza dotyczyła podstawowych danych demograficznych: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania w Polsce, stan cywilny, wykształcenie, 

status zatrudnienia, wyznawany światopogląd (7 pytań). Część druga za-

wierała 45 pytań (38 zamkniętych i 7 otwartych) z zakresu: edukacji sek-

sualnej (5 pytań), wiedzy i postaw wobec seksualności (11 pytań), plano-

wania rodziny (7 pytań), postaw wobec seksualności człowieka, samo-

świadomości i procesu akulturacji (7 pytań) oraz zachowań seksualnych 

(15 pytań). 

Wstępna analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała, że najczę-

ściej spotykanymi ryzykownymi zachowaniami seksualnymi w badanej 

grupie były: kontakt seksualny z przypadkowym partnerem bez zabez-

pieczenia prezerwatywą, pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków oraz 

posiadanie wielu partnerów seksualnych. W związku z powyższym do 

analizy w niniejszej rozprawie wybrano cztery powyższe zachowania. 

Analiza pozostałych ryzykownych zachowań seksualnych będzie przed-

miotem dalszych analiz w przyszłości. 
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Na potrzeby rozprawy doktorskiej wykorzystano 16 z 52 pytań 

zawartych w oryginalnym kwestionariuszu: 7 socjo-demograficznych, 1 

- z zakresu edukacji seksualnej, 3 – dotyczące postaw prozdrowotnych 

(testowania w kierunku HIV i testowania w kierunku innych STI, me-

dycznie potwierdzonych chorób przenoszonych drogą kontaktów seksu-

alnych oraz 5 dotyczących postaw wobec seksualności, samoświadomo-

ści, procesu akulturacji oraz podejmowania ryzykownych zachowań sek-

sualnych. 

 

3.4.1  Pytania o podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych 

 

Ryzykowne zachowanie seksualne diagnozowano poprzez pytania: 

- Czy miał(a) Pan(i) w UK stosunek seksualny z przypadkową 

osobą? 

Respondent miał zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi do wy-

boru: tak, bez zabezpieczenia prezerwatywą; tak, będąc pod 

wpływem środków odurzających; tak, będąc pod wpływem al-

koholu; nie. 

- Ilu partnerów seksualnych miał(a) Pan(i) - w Polsce i w UK? 

Respondent wpisywał odpowiednią liczbę. Na podstawie da-

nych piśmiennictwa określających przeciętną liczbę partnerów 

seksualnych jaką posiada w ciągu życia statystyczny Polak 

(4,28) [62], arbitralnie przyjęto na potrzeby niniejszej analizy 



 

 

 

 

75 

posiadanie pięciu i więcej partnerów seksualnych jako ryzy-

kowne zachowanie seksualne. 

3.4.2 Pytania diagnozujące czynniki wpływające na podejmowa-

nie ryzykownych zachowań seksualnych 

 

W niniejszej rozprawie uwzględniono następujące czynniki: 

- czynniki socjo-demograficzne - płeć, wiek, miejsce pochodze-

nia, stan cywilny, światopogląd, wykształcenie oraz strukturę 

zawodową respondentów; 

- czynniki osobowościowe – samoocena według skali 

Rosenberga; 

- czynniki środowiskowo-kulturowe - proces akulturacji według 

skal Berry’ego MIRIPS (satysfakcja życiowa, depresja i lęk) i 

skal wrażliwości międzykulturowej, opracowanych na podsta-

wie modelu Bennetta oraz przebycie edukacji seksualnej. 

 

3.4.2.1 Szczegółowy opis pytań diagnozujących czynniki osobo-

wościowe i środowiskowo - kulturowe wpływające na podejmo-

wanie ryzykownych zachowań seksualnych 

 

Samoocena jest definiowana przez Rosenberga jako pozytywna 

lub negatywna postawa wobec własnego Ja [146]. Samoocenę jako czyn-

nik osobowościowy wpływający na ryzykowne zachowania seksualne 

zdiagnozowano poprzez jedno pytanie z użyciem skali Rosenberga (10 
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stwierdzeń, do których się odnosił respondent w pięciostopniowej skali 

Likerta). Skala Rosenberga jest narzędziem jednowymiarowym, które 

pozwala na ocenę ogólnej samooceny, czyli przekonania o własnej war-

tości ujawnianego w samo opisie i traktowanego jako stała właściwość 

osoby. Wysoka samoocena w skali wyraża uczucie, że ktoś jest 

’wystarczająco dobry’ (indywidualne czuje, że jest osobą wartościową; 

szanuje samego siebie za to, kim jest, nie oczekuje, by się nim zachwy-

cali; uznaje swoje ograniczenia; pragnie się rozwijać i ulepszać). Auto-

rami polskiej adaptacji Skali Samooceny są: Dzwonkowska, Lachowicz-

Tabaczek i Łaguna [123]. Arkusz testowy zawiera 10 stwierdzeń. Rze-

telność polskiej wersji skali została oszacowana za pomocą współczyn-

nika alfa Cronbacha i oscyluje pomiędzy 0,81 a 0,83. Stabilność narzę-

dzia jest satysfakcjonująca i wynosi 0,50 (ocena metodą test – retest, po-

miary wykonane z odstępem 1 roku) i 0,83 (stabilność oceniana w odstę-

pie 1 tygodnia). 

Do diagnozowania wpływu czynników akulturacyjnych na zacho-

wania seksualne respondentów uwzględniono dwa pytania wykorzystu-

jące skale Berry’ego dotyczące 

a. satysfakcji z życia (5 elementów z pięcioma możliwymi warian-

tami odpowiedzi wedługskali Likerta); 

b. problemów życiowych (15 elementów z pięcioma możliwymi 

wariantami odpowiedziwedług skali Likerta); 

oraz jedno pytanie wykorzystujące model faz akulturacji Bennetta (6 

stwierdzeń z czterema wariantami odpowiedzi). 
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            Skala satysfakcji z życia oraz skala problemów życiowych służą 

do analizy tzw.strategii akulturacyjnych. Strategie te zostały opracowane 

na podstawie projektu Mutual Intercultural Relations In Plural Societies 

(MIRIPS) [124]. 

MIRIPS jest projektem zainicjowanym przez Johna Berry’ego i 

służy analizom stosunków międzykulturowych (postaw, uprzedzeń, ste-

reotypów) wśród członków społeczeństwa przyjmującego imigrantów. 

Podstawowym celem projektu jest ustalenie jak przebiega proces akultu-

racji imigrantów w społeczeństwie osiedlenia, czego imigranci oczekują 

od społeczeństwa przyjmującego oraz - jak te dwie grupy wchodzą ze 

sobą w interakcje. Projekt MIRIPS rozpoczął się w krajach, gdzie istnieją 

duże wieloetniczne społeczeństwa w Australii, Kanadzie, Chinach, Rosji 

i Indiach. Badania z użyciem tego narzędzia były też prowadzone w Es-

tonii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Nowej Zelandii, Portuga-

lii, Turcji [124]. 

W niniejszej rozprawie wykorzystana została część MIRIPS 

służąca do analizy elementów strategii akulturacyjnych - Skala Satysfak-

cji z życia oraz Skala Problemów Życiowych identyfikująca poziom de-

presji i poziom lęków i obaw. Skala satysfakcji z życia składa się z 5 

stwierdzeń, do których badany ma się ustosunkować poprzez użycie pię-

ciostopniowej skali Likerta i zaznaczenie jednej z odpowiedzi, gdzie za 

stwierdzenie: zupełnie się nie zgadzam przyznawano 1 punkt, a całkowi-

cie się zgadzam - 5 punktów. Uzyskanie przez respondenta na skali do 5 

punktów świadczy o bardzo niskiej satysfakcji uzyskiwanej w życiu; 6-

10 punktów – niska satysfakcja; 11-15 punktów - przeciętna, 16-20 
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punktów – wysoka oraz 20-25 punktów - bardzo wysoka satysfakcja ży-

ciowa. Zadowolenie z życia odnosi się do globalnego procesu poznaw-

czego osądzania swego życia. Oceny zadowolenia zależą od porównania 

własnych warunków, które jednostka posiada do oczekiwanego stan-

dardu. Ocena, jak ludzie są zadowoleni z ich obecnego stanu opiera się 

na porównaniu z normą, którą każdy określa indywidualnie dla siebie sa-

mego. Rzetelność skal MIRIPS sprawdzoną za pomocą współczynnika 

alfa Cronbacha wynosi 0,81 [124]. 

Autorka otrzymała narzędzie MIRIPS włącznie z kluczem od 

Johna Berrry’ego drogą emailową. 

Skala problemów życiowych składa się z 15 stwierdzeń, do któ-

rych respondent wybiera jedną z odpowiedzi w pięciostopniowej skali 

Likerta, gdzie za stwierdzenie: zupełnie się nie zgadzam przyznano 1 

punkt, a za całkowicie się zgadzam - 5 punktów. Stwierdzenia 1, 3, 4, 5, 

11, 12, 14, 15 identyfikują poziom depresji, a stwierdzenia 2, 6, 7, 8, 9, 

10, 13 – poziom lęków i obaw życiowych. Uzyskana punktacja pozwala 

na określenie poziomu depresji oraz lęku i obaw życiowych jako niski, 

przeciętny, wysoki (tab.5). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

79 

Tab. 5: Poziom depresji oraz lęku i obaw życiowych według punktów uzyskanych 

przy użyciu skali problemów życiowych 

 

Poziom Uzyskane punkty 

depresj

a 

lęki i obawy 

życiowe 

Niski 8 - 15 7 - 13 

Przeciętny 16 - 31 14 - 23 

Wysoki 32 - 40 24 - 35 

 

 

 

Depresja jest zaburzeniem nastroju, charakteryzuje się smutkiem 

i utratą zainteresowania w działalności zazwyczaj satysfakcjonującej, po-

jawianiem się uczucia beznadziei, bierność, niezdecydowania, samobój-

czych zamiarów, utrata apetytu, utrata masy ciała, zaburzenia snu i inne 

objawy fizyczne. Niektóre lub wszystkie z tych objawów mogą występo-

wać u ludzi cierpiących na depresję (ICD-10) [125]. 

Lęki i obawy życiowe - są naturalnym zjawiskiem wynikającym 

z zagrożeń, które pozwalają je zauważyć i podjąć odpowiednie działania. 

Gdy niebezpieczeństwo jest rozpoznawalne, podejmuje się odpowiednie 

działania. Gdy jest rozpoznawalne - używa się pojęcia strachu, a gdy 

trudno je sprecyzować - nazywa się je lękiem. Stany lękowe wyrażają się 

niepokojem lub uczuciem napięcia wewnętrznego, szybkim męczeniem 

się, trudnościami z koncentracją uwagi lub uczuciem pustki w głowie, 

drażliwością, wzmożonym napięciem mięśni, uczuciem bezsenności. 
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Często są one nieadekwatne do przyczyny, która jest źródłem cierpienia 

i utrudnienia funkcjonowanie (ICD-10) [125]. 

Model Miltona Bennetta posłużył autorce rozprawy do skonstruo-

wania skali umożliwiającej zbadanie etapu rozwoju wrażliwości 

międzykulturowej. Jak wspomniano we wstępie model opisuje proces 

wzrostu kompetencji w relacjach, gdy człowiek doświadcza różnic po-

chodzących z innej kultury [36]. Do każdego etapu skonstruowano 

stwierdzenie, któremu respondent przyporządkował jedną z odpowiedzi, 

w tym dla stwierdzeń 1-4 zupełnie się nie zgadzam (4 punkty), częściowo 

się nie zgadzam (3 punkty), częściowo zgadzam się (2 punkty) oraz cał-

kowicie się zgadzam (1 punkt) i dla stwierdzeń 5-6: zupełnie się nie zga-

dzam (1 punkt), częściowo się nie zgadzam (2 punkty), częściowo się zga-

dzam (3 punkty) oraz całkowicie się zgadzam (4 punkty). Pierwsze 3 fazy 

modelu zakwalifikowano jako etnocentryzm. 

Etapowi zaprzeczania istnienia różnic, gdy jednostka unika in-

nych grup, izoluje się i nie wchodzi w interakcje, przyporządkowano 

stwierdzenie: Uważam, że jedynie polskie tradycje są dobre i warto-

ściowe; etapowi obrony przed różnicami kulturowymi, gdy jednostka jest 

świadoma występujących różnic, jednak tylko swoją kulturę uważa za 

prawdziwą, jest krytyczna oraz dzieli „obcych” na gorszych i „swoich” 

na lepszych przyporządkowano stwierdzenie: Uważam, że Polacy postę-

pują lepiej niż Brytyjczycy; a etapowi minimalizacji, gdy różnice są try-

wializowane i podkreślane są podobieństwa między różnymi grupami 

przyporządkowano stwierdzenie: Uważam, że Brytyjczycy zamiast przy-

jąć gości w domu wolą z nimi chodzić do pubu. 
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Druga faza – etnorelatywizmu – to faza, w której różnice między 

kulturami nie są postrzegane jako zagrożenie, a raczej jako wyzwanie. 

Etapowi akceptacji różnicy kulturowej, gdy kultura stanowi dla jednostki 

jedną z płaszczyzn doświadczania otaczającej rzeczywistości i jedną z 

wielu tożsamości diagnostycznie przyporządkowano stwierdzenie: Po-

lacy i Brytyjczycy - różnie podchodzą do tradycji. Etapowi adaptacji, gdy 

światopogląd jednostki rozszerza się i wzbogaca o inne, dodając do swo-

ich zachowań nowe, często zabarwione empatią, takie które pomagają się 

jej komunikować z osobami innych kultur przyporządkowano stwierdze-

nie – Przejąłem/łam, znam, rozumiem i stosuję niektóre zwyczaje Brytyj-

czyków. Zdania: Mam poczucie polskości, a równocześnie czuję się Bry-

tyjczykiem, mając świadomość swojej odrębności. Czuję się ”jak u sie-

bie” – odzwierciedla etap integracji, gdy jednostka osiąga najwyższy sto-

pień kompetencji międzykulturowej. Jednostka próbuje łączyć odmien-

ności różnych kultur poszukując swojej własnej tożsamości, w zależności 

od życiowych doświadczeń, w efekcie jednostka może nie przynależeć 

do żadnej z nich i stać się outsiderem.  

Respondent wybierając poszczególne odpowiedzi, uzyskując naj-

wyższą liczbę punktów przyporządkowany został do jednego z wymie-

nionych wyżej etapów. Wyliczony współczynnik rzetelności alfa Cron-

bacha dla skal opracowanych na bazie modelu Bennetta wyniósł 0,6045. 

Na podejmowanie ryzykownych zachowań ma wpływ wiedza o 

życiu seksualnym człowieka [46, 62, 123, 147] dlatego zapytano respon-

dentów: Czy w trakcie nauki szkolnej miał/a Pan(i) zajęcia z wychowania 

seksualnego/edukacji seksualnej/przygotowania do życia w rodzinie? Re-

spondenci mieli do wyboru jedną z opcji odpowiedzi: tak, jako oddzielny 
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przedmiot; tak, w formie sporadycznych spotkań i prelekcji; nie, nie mia-

łem/am; inne.  
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3.5 Analiza statystyczna 

 

Wyniki badań opracowano z wykorzystaniem programu STATI-

STICA PL 7.1. (StatSoft Inc, 2005), stosując - do porównań między gru-

powych test niezależności chi-kwadrat lub test niezależności chi-kwadrat 

z poprawką Yatesa lub test Fishera (dla zmiennych skategoryzowanych) 

oraz test Manna-Whitneya (dla zmiennych numerycznych). Do porów-

nania dwóch zmiennych powiązanych zastosowano test McNemary. Do 

oceny normalności rozkładu używany był test Shapiro-Wilka. Wartości 

p < 0,05 przyjęto jako istotne statystycznie. 

Związek pomiędzy ryzykownymi zachowaniami seksualnymi - 

kontakt seksualny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia pre-

zerwatywą, pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz posiadanie pięciu 

lub więcej partnerów seksualnych - a wybranymi czynnikami socjo-de-

mograficznymi (płeć, wiek, miejsce pochodzenia, stan cywilny, świato-

pogląd, wykształcenie, wykonywany zawód), osobowościowymi (samo-

ocena), środowiskowymi (akulturacja, edukacją w zakresie seksualności 

człowieka) - analizowano przy użyciu testu niezależności chi-kwadrat. 

Weryfikowano hipotezy nieparametryczne mówiące o tym, że poszcze-

gólne zachowania ryzykowne z odpowiednim czynnikiem są od siebie 

niezależne. Sprawdzianem hipotezy były obliczone statystyki chi - kwa-

drat. Obliczono prawdopodobieństwa tego, że dana statystyka przekracza 

wartość krytyczną dla odpowiednich stopni swobody. Hipotezy zerowe 

odrzucano, gdy prawdopodobieństwo było niższe niż 0,05. Na tej pod-
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stawie wyłoniono zmienne, które w istotny sposób wpływają na zacho-

wania ryzykowne. Te zmienne zostały włączone do modelu regresji lo-

gistycznej. 

Wszystkie zmienne istotne (p<0,05) na poziomie analizy jedno-

czynnikowej zostały włączone do modelu regresji logistycznej przy uży-

ciu oprogramowania STATISTICA PL 7.1. (StatSoft Inc, 2005). 

Zmienne takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce pochodzenia (mia-

sto/wieś), status zawodowy wzięto pod uwagę, jako potencjalne wy-

znaczniki ryzykownych zachowań seksualnych. Weryfikację modeli 

przeprowadzano przy pomocy testu ilorazu wiarygodności (statystyka G) 

dla oceny istotności modelu, testu Walda do oceny istotności wyestymo-

wanych parametrów modelu. 

Badanie zostało zaakceptowane przez Komisję ds. Etyki Badań 

Naukowych przy Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie. 
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4 WYNIKI BADAŃ 

 

4.1 Charakterystyka populacji badanej 

 

Z 1026 wejść na stronę www.ankietka.pl, na której umieszczono 

ankietę, 500 osób podjęło próbę wypełnienia kwestionariusza badaw-

czego, 408 (82%) z nich udzieliło odpowiedzi na wszystkie zawarte w 

kwestionariuszu pytania. Schemat uczestnictwa w badaniu przedsta-

wiono na rycinie 13. 

Ryc. 13: Schemat uczestnictwa w badaniu (opracowanie własne) 
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4.2  Charakterystyka osób, które nie ukończyły badania 

 

Charakterystykę osób, które nie ukończyły badania przedstawiono  

w tabeli 6. 

Tab. 6: Charakterystyka osób, które nie ukończyły badania (n=92) 

NIE UKOŃCZYLI BADANIA (N = 92) 

rodzaj n % p 

Płeć: M 24 26,1 
<0,0001 

Płeć: K 68 73,9 

Wiek: ≤ 30 lat 32 34,8 
<0,0001 

Wiek: >30 lat 60 65,2 

Miejsce pochodzenia: wieś 11 12,0 
<0,0001 

Miejsce pochodzenia: miasto 81 88,0 

Stan cywilny: bycie w związku 48 52,2 

<0,0001 
Stan cywilny: bycie singlem 44 47,8 

Światopogląd: wierzący 71 77,2 

0,20 
Światopogląd: niewierzący 21 22,8 

Wykształcenie: wyższe 69 75,8 

<0,0001 
Wykształcenie: 22 24,2 

Praca: TAK 7 7,6 

<0,0001 
Praca: NIE 85 92,4 
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             W tabeli 6 porównano cechy osób (92 osoby), które nie ukończyły 

badania i ukończyły wypełnianie ankiety. Wśród osób przerywających 

wypełnianie ankiety było istotnie statystycznie więcej tych powyżej 30 

roku życia; kobiet; pochodzących z miast, będących w związku, z wyż-

szym wykształceniem i niepracujących (p<0,0001 dla wszystkich porów-

nań). W odniesieniu do osób, które nie ukończyły wypełniania ankiety 

zaobserwowano, że badani rezygnowali z kontynuowania badania zatrzy-

mując się na pytaniach: związanych z inicjacją seksualną - 8 osób (9% 

tych, co przerwali badanie), ważnością sfery seksualnej w życiu - 24 

osoby (26% tych, co przerwali badanie), liczbą posiadanych dzieci - 11 

osób (12% tych, co przerwali badanie) oraz przekonaniem czy dzieciom 

i młodzieży należy dostarczać informacje na temat seksualności czło-

wieka - 12 osób (13% tych, co przerwali badanie). 

 

4.2.1 Charakterystyka grupy badanej 

 

Charakterystykę grupy badanej przedstawiono w tabeli 7. Kobiety 

stanowiły 56,9% (232/408) respondentów, wiek badanych zawierał się w 

przedziale 19-57 lat (mediana 32 lata). Prawie jedna trzecia (32%) re-

spondentów miała wykształcenie wyższe, średnie / ponadgimnazjalne 

31%; licencjat 26%; podyplomowe 9,6%; podstawowe 0,7%. Trzech na 

czterech respondentów pochodziło z miast, 13% - ze wsi. Połowa bada-

nych nie pracowała w Wielkiej Brytanii w swoim zawodzie (50,7%); 

38,5% wykonywało zawód wyuczony, uczyło się 4,2%, a na utrzymaniu 

innych było 3,2% respondentów. Prawie jedna trzecia (32,0%) badanych 
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to osoby zamężne/żonate lub w związku nieformalnym było 28,7%, sin-

gile 28,2%, rozwiedziona/y 5,4%; 79% respondentów deklarowało się 

jako osoby wierzące. 

Tab. 7: Charakterystyka socjo-demograficzna badanej populacji (n= 408) 

 

Zmienna Liczność % 

Wiek w latach średnia 32 (19-57) 

Płeć 

mężczyźni 176 43,1 

kobiety 232 56,9 

Pochodzenie miasto >500,000 

mieszkańców 
52 12,7 

miasto 50-500,000 

mieszkańców 
304 74,5 

wieś 52 12,7 

Wykształcenie 

podstawowe 3 0,7 

średnie 125 30,6 

licencjat 106 26,0 

magisterium 133 32,6 

podyplomowe 39 9,6 

bark odpowiedzi 2 0,5 

Stan cywilny bycie singlem 115 28,2 

w związku 

małżeńskim 
144 35,2 
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rozwiedzieni 22 5,4 

wdowcy 2 0,5 

w związku nieformalnym 117 28,7 

w separacji 5 1,2 

inne 3 0,7 

Światopogląd 

wierzący 321 78,7 

niewierzący 87 23,1 

Przebyta edukacja 

seksualna 

tak 217 53,2 

nie 191 48,8 
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4.3 Ryzykowne zachowania seksualne Polaków w kraju i 

po wyjeździe na emigrację w Wielkiej Brytanii 

 

 

Ryzykowne zachowania seksualne podejmowane przez Polaków 

w kraju i na emigracji w Wielkiej Brytanii przedstawiono w tabeli 8. Po-

nad jedna piąta (84/408) respondentów przyznała, że miała w Polsce sto-

sunek seksualny z przypadkową osobą bez zabezpieczenia prezerwa-

tywą, w Wielkiej Brytanii takie doświadczenie miało 39% (158/408); 

różnica okazała się istotna statystycznie (p<0,0001). 

Na pytanie: Czy miał(a) Pan(i) w Polsce stosunek seksualny z 

przypadkową osobą będąc pod wpływem środków narkotycznych? twier-

dząco odpowiedziało 2% (9/408) osób, w Wielkiej Brytanii takie do-

świadczenie miało 10% (41/408); różnica okazała się istotna statystycz-

nie (p<0,0001). 

Na pytanie o ryzykowny stosunek seksualny z osobą nieznajomą 

pod wpływem alkoholu w Polsce twierdząco odpowiedziało 15% 

(62/408) osób, zaś w Wielkiej Brytanii 23% (95/408); różnica okazała się 

istotna statystycznie (p=0,001). 

Do posiadania w Wielkiej Brytanii więcej niż pięciu partnerów 

seksualnych przyznało się 28% (114/408) respondentów, w Polsce – 31% 

(127/408) osób; nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między 

obiema grupami (p=0,24). 
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Tab. 8: Porównanie ryzykownych zachowań seksualnych emigrantów polskich w Pol-

sce i Wielkiej Brytanii 

Ryzykowne  

zachowania 

 seksualne 

Polska  

n (%) 
 Wielka Brytania n 

(%) 

p* 

razem 

p 

razem 

p 
M 

n = 176 
K n = 

232 
M 

n = 

176 

K n = 

232 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Stosunek seksualny 

z przypadkową 

osobą bez zabezpie-

czenia 

84 (20,6)  158 (38,7) 
<0,0001 

 

 

0,29 (K) 

 

<0,0001(M) 

32 (18,2) 52 

(22,4) <0,0001 
99 

(56,3) 
59 

(25,4) <0,0001 

Stosunek seksualny z 

przypadkową osobą 

pod wpływem narko-

tyków 

9 
(2,2) 

 41 
(10,8) 

<0,0001 

 

 

<0,0001(K) 

 

0,02 (M) 

6 (3,4) 3 

(1,3) <0,0001 
16 

(9,1) 
25 

(10,7) <0,001 

Stosunek seksualny 

z przypadkową 

osobą pod wpływem 

alkoholu 

62 

(15,1%) 
 95 

(23,3%) 0,001 

 

 

0,16 (K) 

 

0,002 (M) 

33 (18,8) 29 

(12,5) 
<0,0001 

57 

(32,4) 
38 

(16,3) 
0,002 

Liczba partnerów 

seksualnych 

- co najmniej 5 

127 (31,1)  114 
(27,9) 

0,24 

 

 

0,39 (K) 

 

0,008 (M) 

85 

(48,3) 
42 

(18,1) <0,0001 
65 

(36,9) 
49 

(21,1) <0,0001 

 

* Test McNemary, różnica między Polską i Wielką Brytanią 
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4.3.1 Analiza czynników determinujących podejmowanie ryzy-

kownych zachowań seksualnych przez emigrantów polskich w 

Wielkiej Brytanii 

 

 

Jako zmienne niezależne przyjęto w badaniach: 

- czynniki socjo-demograficzne - płeć, wiek, miejsce pochodzenia, stan 

cywilny, światopogląd, wykształcenie oraz strukturę zawodową 

respondentów; 

- czynniki osobowościowe - samoocena według Skali Rosenberga; 

- czynniki środowiskowo-kulturowe - proces akulturacji według skal 

Berry’ego MIRIPS (satysfakcja życiowa, depresja i lęk) i skal wrażli-

wości międzykulturowej, opracowanych na podstawie modelu Ben-

netta oraz uczestnictwo w zajęciach edukacji seksualnej na etapie nauki 

szkolnej. 

 

4.3.2 Stosunek seksualny z przypadkową osobą bez zabezpiecze-

nia prezerwatywą 

 

Jak wynika z tabeli 9 częstość podejmowania ryzykownych kon-

taktów seksualnych bez zabezpieczenia prezerwatywą wśród mężczyzn 

różniła się w sposób istotny statystycznie od częstości obserwowanej w 

grupie kobiet: 56% versus 25%; p<0,0001 (ryc.14). 
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                               Płeć 

Ryc. 14: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od płci 

 

Na potrzeby analizy pogrupowano respondentów w dwie katego-

rie wykształcenia: wyższe (licencjat, magisterium, podyplomowe) i po-

niżej wyższego (podstawowe, średnie). 

           W grupie osób z wykształceniem wyższym kontakt seksualny bez 

zabezpieczenia prezerwatywą miało 46% (60/130) respondentów, w po-

równaniu do 35% (98/278) w grupie z wykształceniem podstawo-

wym/średnim. Różnica między obydwiema analizowanymi grupami oka-

zała się istotna statystycznie p=0,04 (ryc.15). 
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Ryc. 15: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od poziomu wykształcenia 

 

W grupie osób pracujących 41% (148/364) podejmowało kontakt 

seksualny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwa-

tywą, w grupie bezrobotnych - 23% (10/44); różnica między analizowa-

nymi grupami okazała się istotna statystycznie p=0,02 (ryc.16). 
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                                       Status zatrudnienia 

Ryc. 16: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od statusu zatrudnienia 

 

Badaną determinantą osobowościową mogącą mieć wpływ na po-

dejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych przez emigrantów pol-

skich w Wielkiej Brytanii była samoocena. Na potrzeby analizy wyników 

prezentowanego badania podzielono respondentów na dwie grupy: z sa-

mooceną niską/przeciętną oraz wysoką. Ponad połowa osób z samooceną 

do niską/przeciętną - 59% (93/157) podejmowała kontakt seksualny bez 

zabezpieczenia prezerwatywą, w porównaniu z 26% (65/251) w grupie z 

samooceną wysoką; różnica między analizowanymi grupami okazała się 

istotna statystycznie p<0,0001 (ryc.17). 
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                                Samoocena 

Ryc. 17: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od poziomu samooceny 

 

Na potrzeby analizy wyników prezentowanego badania podzie-

lono odpowiedzi respondentów na dwie grupy: satysfakcja życiowa na 

poziomie niskim/przeciętnym oraz wysokim. W grupie osób z satysfak-

cją życiową na poziomie niskim/przeciętnym stosunek seksualny bez za-

bezpieczenia prezerwatywą miało 48% (83/173) respondentów, zaś w 

grupie z satysfakcją na poziomie wysokim - 32% (75/235). Różnica 

między analizowanymi grupami okazała się istotna statystycznie 

p=0,001 (ryc.18). 
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           Poziom satysfakcji życiowej 

Ryc. 18: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od poziomu satysfakcji życiowej 

 

Na potrzeby analizy wyników prezentowanego badania podzie-

lono odpowiedzi respondentów na dwie grupy: niski/przeciętny poziom 

depresji oraz wysoki - oceniany skalami Berry’ego. W grupie osób z wy-

sokim poziomem depresji kontakt seksualny bez zabezpieczenia prezer-

watywą z przypadkowym partnerem miało 50% (76/153) respondentów, 

zaś w grupie osób z poziomem niskim/przeciętnym - 32% (82/255); 

p=0,0004 (ryc.19). 

%
 o

só
b

 p
o
d
ej
m
u
ją
cy
ch

 k
o

n
ta

kt
 s

ek
su

al
n

y 
b

ez
 z

a-

b
ez

p
ie

cz
e
n
ia

 p
re

ze
rw

at
y

w
ą
 

   

poziom niski/przeciętny powyżej przeciętnej 
0 

20 

40 

60 

80 

100 
( p < 0,0001 ) 

 

48 

32 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

98 

 

                                   Poziom depresji 

Ryc. 19: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą w zależności od poziomu depresji 

 

Na podstawie modelu Bennetta odpowiedzi respondentów ziden-

tyfikowano w dwóch grupach: z wrażliwością międzykulturową w fazie 

etnocentrycznej i fazie etnorelatywnej. W grupie osób z wrażliwością 

międzykulturową w fazie etnocentrycznej kontakt seksualny z przypad-

kowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą miało 59% (86/145) 

respondentów, zaś w grupie osób z wrażliwością międzykulturową w fa-

zie etnorelatywnej - 27% (72/263). Częstość występowania takich zacho-

wań w obu grupach różniła się w sposób istotny statystycznie p<0,0001 

(ryc.20). 
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                              Wrażliwość   międzykulturowa 

 

Ryc. 20: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem 

bez zabezpieczenia prezerwatywą w zależności od fazy wrażliwości 

międzykulturowej 

W grupie respondentów, którzy przeszli sporadyczną edukację 

seksualną w czasie nauki szkolnej 35% (63/182) podało kontakt seksu-

alny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą, zaś 

w grupie, która nie miała edukacji w szkole - 46% (88/191); różnica 

między analizowanymi grupami okazała się istotna statystycznie 

(p=0,02). W grupie, która miała edukację seksualną w czasie nauki szkol-

nej w formie przedmiotu miało takie zachowanie 20% (7/35), zaś w gru-

pie mającej sporadyczne zajęcia z edukacji seksualnej - 35% (61/182); 

p=0,09. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy odsetkiem 
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osób mających kontakt seksualny z przypadkowym partnerem bez zabez-

pieczenia prezerwatywą w grupie respondentów mających edukację sek-

sualną w czasie nauki szkolnej w formie przedmiotu, a odsetkiem osób 

podających takie zachowanie i nie mających edukacji w okresie szkol-

nym (20% vs 46%; p=0,004). 

            W grupie respondentów, którzy przeszli edukację seksualną w 

formie przedmiotu w czasie nauki szkolnej 20% (7/35) podało kontakt 

seksualny bez zabezpieczenia prezerwatywą, zaś w grupie, która nie 

miała edukacji w szkole lub miała sporadycznie 40% (151/373); różnica 

między analizowanymi grupami okazała się istotna statystycznie (20% 

vs 46%); p=0,02 (ryc.21). 

 

       Ryc. 21: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem 

bez zabezpieczenia prezerwatywą w zależności od przebytej edukacji seksualnej 
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          Nie wykazano istotności statystycznej różnic dotyczących 

podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych bez zabezpie-

czenia prezerwatyw w odniesieniu do wieku (p=0,98), miejsca po-

chodzenia (p=0,10), stanu cywilnego (p=0,10), światopoglądu 

(p=0,50) oraz przeżywanego lęku (p=0,68). 

Tab. 9: Czynniki determinujące podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadko-

wym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą przez emigrantów polskich w Wiel-

kiej Brytanii (n=408) 

Zmienna n N % p 

Płeć: mężczyzna 

 

kobieta 

99 176 56,3 

<0,0001 
59 232 25,4 

Wiek: ≤ 30 lat 

>30 lat 
94 243 38,7 

0,98 
64 165 38,8 

Miejsce pochodzenia: wieś 

 

miasto 

22 52 42,3 

0,57 
136 356 38,2 

Stan cywilny: bycie w związku 

 

bycie singlem 

94 263 35,7 

0,10 
64 145 44,1 

Światopogląd: wierzący 

 

niewierzący 

127 321 39,6 

0,50 
31 87 35,6 
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Wykształcenie: wyższe 

 

podstawowe/średnie 

60 130 46,2 

0,04 
98 278 35,3 

Praca: TAK 

NIE 
148 364 40,7 

0,02 
10 44 22,7 

Samoocena: niska/przeciętna 

 

wysoka 

93 157 59,2 

<0,0001 
65 251 25,9 

Edukacja 0,005 

w formie przedmiotu 7 35 20,0 0,09 (p*/s*) 

sporadyczna 63 182 34,6 0,004 (p*/b*) 

brak 88 191 46,1 0,02 (s*/b*) 

Edukacja w formie przedmiotu 

 

sporadyczna lub jej brak 

7 35 20,0 

0,02 
151 373 40,5 

Satysfakcja życiowa: poziom niski/przeciętny 

 

wysoki 

83 173 48,0 

0,001 
75 235 31,9 

Depresja: poziom niski/przeciętny 

 

wysoki 

82 255 32,2 

0,0004 
76 153 49,7 
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Lęk: poziom wysoki 

niski/przeciętny 
82 217 37,8 

0,68 
76 191 39,8 

Akulturacja: fazy I 

 

fazy II 

86 145 59,3 

<0,0001 
72 263 27,4 

 
 

*p - edukacja seksualna w formie przedmiotu szkolnego; s* - edukacja sporadyczna; 

b* - brak edukacji 

 

 

4.3.2.1 Analiza wieloczynnikowa dotycząca podejmowania kon-

taktów seksualnych bez zabezpieczenia prezerwatywą przez 

emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

 

 

W tabeli 10 zestawiono zmienne niezależnie wpływającymi na ry-

zykowne zachowania seksualne – stosunek seksualny z przypadkowym 

partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą. Analiza wieloczynnikowa 

z użyciem modelu regresji logistycznej wykazała, że zmiennymi nieza-

leżnie wpływającymi na podejmowanie ryzykownych kontaktów seksu-

alnych bez zabezpieczenia prezerwatywą jest: płeć męska (OR = 2,67), 

niska samoocena (OR = 2,13), brak edukacji seksualnej (OR = 1,48), ni-

ski poziom satysfakcji życiowej (OR = 1,64) oraz mniejsza wrażliwość 

międzykulturowa (OR=2,37).  



 

 

 

 

104 

Tab. 10: Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi niezależnymi 

wpływającymi na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych – stosunek sek-

sualny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą (iloraz szans, 

istotność określana przy pomocy testu z-Walda; n=408) 

 

 OR p 95% CI 

Płeć 

– męska 
2,67 <0,0001 1,68 - 4,25 

Samoocena 

– do przeciętnej 
2,13 <0,0001 1,30 - 3,48 

Edukacja 

– brak 
1,48 0,04 1,03 - 2,12 

Satysfakcja życiowa 

– do przeciętnej 
1,64 0,04 1,02 - 2,61 

Akulturacja 

– fazy I 
2,37 0,0004 1,47 - 3,82 

 

 

 

 

4.3.3 Stosunek seksualny pod wpływem narkotyków z przypadko-

wym partnerem 

 

Czynniki determinujące podejmowanie stosunku seksualnego pod 

wpływem narkotyków z przypadkowym partnerem zestawiono w tabeli 

12. Częstość podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych pod 

wpływem narkotyków w grupie osób z wykształceniem wyższym różniła 
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się w sposób istotny statystycznie od częstości obserwowanej w grupie z 

wykształceniem podstawowym/średnim: 17% (22/130) versus 7% 

(19/278); p = 0,002 (ryc.22). 

 

                          Wykształcenie 

Ryc. 22: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkową osobą pod wpływem 

narkotyków w zależności od wykształcenia 

 

W grupie osób z satysfakcją życiową na poziomie niskim/prze-

ciętnym ryzykowny stosunek seksualny pod wpływem narkotyków miało 

14% (25/173) respondentów, zaś w grupie z satysfakcją na poziomie wy-

sokim - 7% (16/235). Różnica między analizowanymi grupami okazała 

się istotna statystycznie: p = 0,01 (ryc. 23). 
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                                       Poziom satysfakcji życiowej 

Ryc. 23: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkową osobą pod wpływem 

narkotyków w zależności od satysfakcji życiowej 

 

Analizując wyniki badania przy użyciu modelu Bennetta wyka-

zano, że w grupie osób z wrażliwością międzykulturową w fazie etno-

centrycznej kontakt seksualny z przypadkowym partnerem pod wpły-

wem narkotyków miało 20% (29/145) respondentów, zaś w grupie osób 

z wrażliwością międzykulturową w fazie etnorelatywnej - 5% (12/263); 

p<0,0001 (ryc.24). 
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                                            Wrażliwość międzykulturowa 

Ryc. 24: Podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadkową osobą pod wpływem 

narkotyków w zależności od fazy wrażliwości międzykulturowej 

 

W grupie respondentów, którzy przeszli sporadyczną edukację 

seksualną w czasie nauki szkolnej 7% (12/182) deklarowało kontakt sek-

sualny pod wpływem narkotyków, zaś w grupie, która nie miała edukacji 

w szkole 14% (27/191); różnica między analizowanymi grupami okazała 

się istotna statystycznie (p = 0,02). W grupie, która miała edukację sek-

sualną w czasie nauki szkolnej w formie przedmiotu miało takie zacho-

wanie 6% (2/35), zaś w grupie mającej sporadyczne zajęcia z edukacji 

seksualnej - 7%; p=0,17 (ryc.25). 
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Ryc. 25: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem narkotyków  

w zależności od przebytej edukacji seksualnej 

 

Nie wykazano istotności statystycznej różnic dotyczących podej-

mowania ryzykownych kontaktów seksualnych pod wpływem narkoty-

ków w odniesieniu do płci (p=0.57), wieku (p=0,14), miejsca zamieszka-

nia (p=0,38), funkcjonowania w związku (p=0,62), światopoglądu 

(p=0,13), statusu zatrudnienia (p=0,69), samooceny (p=0,08), przeżywa-

nej depresji (p=0,12), czy przeżywanego lęku (p=0,69). 
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Tab. 11: Czynniki determinujące podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadko-

wym partnerem pod wpływem narkotyków przez emigrantów polskich  

w Wielkiej Brytanii (n=408) 

Zmienna n N % p 

Płeć: mężczyzna 

 

kobieta 

16 176 9,1 

0,58 
25 232 10,8 

Wiek: ≤ 30 lat 

>30 lat 
20 243 8,2 

0,14 
21 165 12,7 

Miejsce pochodzenia: wieś 

 

miasto 

7 52 13,5 

0,38 
34 356 9,6 

Stan cywilny: bycie w związku bycie  

 

singlem 

21 263 8,0 

0,06 
20 145 13,8 

Światopogląd: wierzący 

 

niewierzący 

36 321 11,2 

0,13 
5 87 5,7 

Wykształcenie: wyższe podstawowe/średnie 22 130 16,9 

0,002 
19 278 6,8 

Praca: TAK 

NIE 
40 364 11,0 

0,07 
1 44 2,3 
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Samoocena: niska/przeciętna wysoka 21 157 13,4 

0,08 
20 251 8,0 

Edukacja 0,04 

w formie przedmiotu 2 35 5,7 0,85 (p*/s*) 

sporadyczna 12 182 6,6 0,17 (p*/b*) 

brak 27 191 14,1 0,02 (s*/b*) 

Edukacja w formie przedmiotu sporadyczna lub 

jej  

 

brak 

2 35 5,7 

0,37 
39 373 10,5 

Satysfakcja życiowa: poziom niski/przecięty wy-

soki 
25 173 14,5 

0,01 
16 235 6,8 

Depresja: poziom niski/przeciętny wysoki 21 255 8,2 

0,12 
20 153 13,1 

Lęk: poziom wysoki 

niski/przecięty 
23 217 10,6 

0,69 

18 191 9,4 

Akulturacja: fazy I fazy 

II 
29 145 20,0 

<0,0001 
12 263 4,6 

 

*p - edukacja seksualna w formie przedmiotu szkolnego; s* - edukacja sporadyczna; 

b* - brak edukacji 
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4.3.3.1 Analiza wieloczynnikowa dotycząca podejmowania kontak-

tów seksualnych pod wpływem narkotyków przez emigrantów pol-

skich w Wielkiej Brytanii 

 

 

Analiza wieloczynnikowa z użyciem modelu regresji logistycznej 

wykazała, że zmienną niezależnie wpływającą na podejmowanie ryzy-

kownych kontaktów seksualnych pod wpływem narkotyków jest bycie 

singlem (OR=2,14), wykształcenie wyższe (OR=2,25) oraz niższy sto-

pień wrażliwości międzykulturowej (OR=5,14); (tab.12). 

Tab. 12: Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi niezależnymi 

wpływającymi na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych – stosunek sek-

sualny z przypadkowym partnerem pod wpływem narkotyków (iloraz szans, istotność 

określana przy pomocy testu z-Walda; n=408) 

 

 OR p 95% CI 

Stan cywilny 

- bycie singlem 
2,14 0,03 1,07 - 4,25 

Wykształcenie 

- wyższe 
2,25 0,02 1,14 - 4,44 

Akulturacja 

- fazy etnocentryczne 
5,14 <0,0001 2,48 - 10,63 
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4.3.4 Stosunek seksualny z przypadkowym partnerem  

pod wpływem alkoholu 

 

 

W tabeli 13 przedstawiono czynniki determinujące podejmowa-

nie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem pod wpływem 

alkoholu. Częstość podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych 

pod wpływem alkoholu wśród mężczyzn różniła się w sposób istotny sta-

tystycznie od częstości obserwowanej w grupie kobiet: 32% (57/176) 

versus 16% (38/232); p=0,0002 (ryc. 26). 

 

                                    Płeć 

Ryc. 26: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu w zależności 

od płci 
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Co piąty respondent - 21% (55/278) z wykształceniem wyższym 

i 31% (40/130) z wykształceniem podstawowym/średnim podjął kontakt 

seksualny z przypadkowym partnerem pod wpływem alkoholu; p=0,01 

(ryc.27). 

 

 

                                 Wykształcenie 

Ryc. 27: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu  

w zależności od wykształcenia 

 

Prawie jedna trzecia (31%, 49/157) osób z samooceną prze-

ciętną/niską podjęło kontakt seksualny z przypadkowym partnerem pod 

wpływem alkoholu, w porównaniu z 18% (46/251) w grupie z samooceną 

wysoką; p=0,003 (ryc. 28). 
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                                     Samoocena 

Ryc. 28: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu w zależności 

od stopnia samooceny 

 

W grupie osób z satysfakcją życiową na poziomie niskim/prze-

ciętnym stosunek seksualny z przypadkową osobą pod wpływem alko-

holu miało 29% (51/173) respondentów, zaś w grupie z satysfakcją na 

poziomie wysokim - 19% (44/235); p=0,01 (ryc.29). 
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                                    Poziom satysfakcji życiowej 

Ryc. 29: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu  

w zależności od poziomu satysfakcji życiowej 

 

W grupie respondentów z przeżywaną depresją na poziomie ni-

skim/przeciętnym stosunek seksualny z przypadkową osobą pod wpły-

wem alkoholu miało 20% (51/173) respondentów, zaś w grupie z depre-

sją na poziomie wysokim - 29% (44/235); p=0,04 (ryc.30).  
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                                    Poziom depresji 

Ryc. 30: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu  

w zależności od poziomu depresji 

 

Analizując wyniki badania przy użyciu modelu Bennetta wyka-

zano, że w grupie osób z wrażliwością międzykulturową w fazie etno-

centrycznej kontakt seksualny z przypadkową osobą pod wpływem alko-

holu miało 33% (48/145) respondentów, zaś w grupie osób z wrażliwo-

ścią międzykulturową w fazie etnorelatywnej - 18% (47/263); p=0,0005, 

(ryc.31). 
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                                        Wrażliwość międzykulturowa 

Ryc. 31: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu w zależności 

od fazy wrażliwości międzykulturowej 

 

W grupie osób, która miała edukację seksualną w czasie nauki 

szkolnej w formie przedmiotu miało takie zachowanie 23% (8/35) re-

spondentów, zaś w grupie mającej sporadyczne zajęcia z edukacji seksu-

alnej - 17% (31/182), p=0,43 oraz nie mających edukacji w okresie szkol-

nym 29% (56/191); p = 0,02. Wykazano istotną statystycznie różnicę po-

między grupami mającymi edukację sporadyczną i jej brakiem: p = 0,005 

(ryc. 32). 
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                                   Edukacja seksualna 

Ryc. 32: Podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu w zależności 

od przebytej edukacji seksualnej 

 

Nie wykazano istotności statystycznej różnic dotyczących podej-

mowania ryzykownych kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu 

w odniesieniu do wieku (p=0,73), miejsca pochodzenia (p=0,70), funk-

cjonowania w związku (p=0,20), światopoglądu (p=0,62), statusu zatrud-

nienia (p=0,11), przebytej edukacji seksualnej (p=0,95) oraz przeżywa-

nego lęku (p=0,41). 

W tabeli 14 przedstawiono czynniki determinujące podejmowa-

nie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem pod wpływem 

alkoholu przez emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. 
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Tab. 13: Czynniki determinujące podejmowanie kontaktów seksualnych z przypadko-

wym partnerem pod wpływem alkoholu przez emigrantów polskich w Wielkiej Bryta-

nii (n=408) 

Zmienna n N % p 

Płeć: mężczyzna kobieta 57 176 32,4 

0,0002 

38 232 16,4 

Wiek: ≤ 30 lat 

>30 lat 

58 243 23,9 

0,74 

37 165 22,4 

Miejsce pochodzenia: wieś miasto 11 52 21,2 
0,70 

84 356 23,6 

Stan cywilny: bycie w związku bycie sin-

glem 

56 263 21,3 

0,20 
39 145 26,9 

Światopogląd: wierzący niewierzący 73 321 22,7 

0,62 

22 87 25,3 

Wykształcenie: wyższe podstawowe/średnie 40 130 30,8 

0,01 

55 278 19,8 

Praca: TAK 

NIE 

89 364 24,5 

0,11 

6 44 13,6 

Samoocena: niska/przeciętna wysoka 49 157 31,2 

0,003 

46 251 18,3 

Edukacja 0,02 

w formie przedmiotu 8 35 22,9 0,41 (p*/s*) 
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sporadyczna 31 182 17,0 0,44 (p*/b*) 

brak 56 191 29,3 0,005 (s*/b*) 

Edukacja w formie przedmiotu sporadyczna lub jej 

brak 

8 35 22,9 

0,95 
87 373 23,3 

Satysfakcja życiowa: poziom niski/przecięty wysoki 51 173 29,5 

0,01 
44 235 18,7 

Depresja: poziom niski/przeciętny wysoki 51 255 20,0 

0,04 

44 153 28,8 

Lęk: poziom wysoki 

niski/przeciętny 

54 217 24,9 

0,42 
41 191 21,5 

Akulturacja: fazy I fazy II 48 145 33,1 

0,0005 

47 263 17,9 

 

*p - edukacja seksualna w formie przedmiotu szkolnego; s* - edukacja sporadyczna; 

b* - brak edukacji 

 

 

 

4.3.4.1 Analiza wieloczynnikowa dotycząca podejmowanie kontak-

tów seksualnych z przypadkowym partnerem pod wpływem alko-

holu przez emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

Jak wynika z tabeli 14 analiza wieloczynnikowa z użyciem mo-

delu regresji logistycznej wykazała, że zmiennymi niezależnie wpływa-

jącymi na podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych pod 

wpływem alkoholu są: płeć męska (OR = 2,21), satysfakcja życiowa na 
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poziomie niskim/przeciętnym (OR = 1,74) i niższy poziom wrażliwości 

międzykulturowej (OR = 1,79). 

Tab. 14: Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi niezależnymi 

wpływającymi na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych – stosunek sek-

sualny z przypadkowym partnerem pod wpływem alkoholu (iloraz szans, istotność 

określana przy pomocy testu z-Walda; n=408) 

 

 OR p 95% CI 

Płeć 

- męska 
2,21 0,001 1,36 - 3,60 

Satysfakcja życiowa 

- do przeciętnej 
1,74 0,02 1,08 - 2,81 

Akulturacja 

– fazy I 
1,79 0,02 1,10 - 2,93 

 

 

 

4.3.5  Podejmowanie kontaktów seksualnych z pięcioma i więcej 

partnerami seksualnymi 

 

W tabeli 15 przedstawiono czynniki determinujące podejmowa-

nie kontaktów seksualnych z pięcioma i więcej partnerami. Częstość po-

dejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych - posiadanie pięciu i 

więcej partnerów seksualnych - wśród mężczyzn różniła się w sposób 

istotny statystycznie od częstości obserwowanej w grupie kobiet: 37% 

(65/176) versus 21% (49/232); p=0,0004 (ryc. 33). 
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                          Płeć 

Ryc. 33: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od płci 

 

Z kolei częstość podejmowania ryzykownych kontaktów seksual-

nych w wypadku ≥ 5 partnerów wśród osób będących w związku wyno-

siła 21% (54/263), zaś wśród singli 41% (60/145). Różnica między oby-

dwiema analizowanymi grupami okazała się istotna statystycznie, 

p<0,0001(ryc. 34). 
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                 Status związku 

Ryc. 34: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od statusu związku 

 

Częstość podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych ≥ 

5 partnerów różniła się w sposób istotny statystycznie w zależności od 

statusu zatrudnienia: podejmowało je 30% (54/263) osób pracujących, w 

grupie osób pozostających bez pracy - 11% (60/145), p=0,01 (ryc.35). 
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                                      Status zatrudnienia 

Ryc. 35: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od statusu zatrudnienia 

 

Ponad jedna trzecia (34%, 53/157) respondentów z samooceną 

przeciętną/niską miało powyżej 5 partnerów seksualnych, w porównaniu 

z 24% (61/251) respondentów w grupie z samooceną wysoką. Różnica 

między analizowanymi grupami także okazała się istotna statystycznie: 

p=0,04 (ryc.36). 
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                                    Samoocena 

Ryc. 36: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od poziomu samooceny 

 

W grupie osób z wysokim poziomem lęku powyżej pięciu partne-

rów miało 23% (50/217) respondentów, zaś w grupie osób z poziomem 

przeciętnym/niskim - 34% (64/191), p=0,02 (ryc.37). 
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                               Poziom lęku 

Ryc. 37: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od poziomu lęku 

 

W grupie respondentów, którzy przeszli edukację seksualną w 

czasie nauki szkolnej w formie przedmiotu 17% (6/35) potwierdziło kon-

takt seksualny z więcej niż pięcioma partnerami, zaś w grupie, która nie 

miała edukacji w szkole lub miała ją sporadycznie 29% (108/373). Róż-

nica między analizowanymi grupami nie okazała się istotna statystycz-

nie: p=0,14. W grupie, która miała edukację seksualną w czasie nauki 

szkolnej w formie przedmiotu miało takie zachowanie 17% (6/35) re-

( p = 0,02 ) 
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spondentów, zaś w grupie mającej sporadyczne zajęcia z edukacji seksu-

alnej - 22% (40/182); p=0,001. Wykazano istotną statystycznie różnicę 

pomiędzy odsetkiem osób mających taki kontakt seksualny w grupie re-

spondentów mających edukację seksualną w czasie nauki szkolnej w for-

mie przedmiotu a odsetkiem osób podających takie zachowanie i nie ma-

jących edukacji w okresie szkolnym - 17% (6/35), versus 36%(68/191), 

p=0,03. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między grupą 

respondentów mających sporadyczną edukację seksualną (22%; 40/182), 

a nie mającymi jej wcale (36%; 68/191); p = 0,004 (ryc.38). 

 

                                Edukacja seksualna 
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Ryc. 38: Podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w zależności od formy przebytej edukacji seksu-

alnej 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic dotyczących podej-

mowania ryzykownych kontaktów seksualnych w wypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów seksualnych w odniesieniu do wieku (p=0,98), 

miejsca pochodzenia (p=0,07), światopoglądu (p=0,47), poziomu wy-

kształcenia (p=0,43), poziomu satysfakcji życiowej (p=0,21), poziomu 

depresji (p=0,33), fazy wrażliwości międzykulturowej (p=0,08). 

Tab. 15: Czynniki determinujące podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych 

w wypadku posiadania pięciu i więcej partnerów seksualnych przez emigrantów pol-

skich w Wielkiej Brytanii (n=408) 

Zmienna n N % p 

Płeć: mężczyzna 

kobieta 
65 176 36,9 

0,0004 
49 232 21,1 

Wiek: ≤ 30 lat 

>30 lat 

68 243 28,0 

0,98 
46 165 27,9 

Miejsce pochodzenia: wieś mi-

asto 
20 52 38,5 

0,07 
94 356 26,4 

54 263 20,5 
<0,0001 
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Stan cywilny: bycie w związku by-

cie singlem 
60 145 41,4 

Światopogląd: wierzący niew-

ierzący 
87 321 27,1 

0,47 
27 87 31,0 

Wykształcenie: wyższe podstawowe/śred-

nie 
33 130 25,4 

0,43 
81 278 29,1 

Praca: TAK 

NIE 

109 364 29,9 

0,01 
5 44 11,4 

Samoocena: niska/przeciętna 

wysoka 
53 157 33,8 

0,04 
61 251 24,3 

Edukacja 0,005 

w formie przedmiotu 6 35 17,1 0,001 (p*/s*) 

sporadyczna 40 182 22,0 0,04 (p*/b*) 

brak 68 191 35,6 0,004 (s*/b*) 

Edukacja w formie przedmiotu spora-

dyczna lub jej brak 
6 35 17,1 

0,14 
108 373 29,0 
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Satysfakcja życiowa: poziom niski/prze-

cięty wysoki 
54 173 31,2 

0,21 
60 235 25,5 

Depresja: poziom niski/przeciętny wy-

soki 
67 255 26,3 

0,33 
47 153 30,7 

Lęk: poziom wysoki 

niski/przeciętny 

50 217 23,0 

0,02 
64 191 33,5 

Akulturacja: fazy I 

fazy II 
48 145 33,1 

0,08 
66 263 25,1 

 

*p - edukacja seksualna w formie przedmiotu szkolnego; s* - edukacja spora-

dyczna; b* - brak edukacji 

 

 

4.3.5.1 Analiza wieloczynnikowa dotycząca podejmowania kon-

taktów seksualnych z pięcioma i więcej partnerami przez emi-

grantów polskich w Wielkiej Brytanii 

 

 

Jak wynika z tabeli 16, analiza wieloczynnikowa z użyciem mo-

delu regresji logistycznej wykazała, że zmiennymi niezależnie wpływa-

jącymi na podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych z dużą 



 

 

 

 

131 

liczbą partnerów są: płeć męska (OR = 2,28), stan cywilny – bycie sin-

glem (OR = 3,21), brak edukacji seksualnej (OR = 1,77). 

Tab. 16: Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi niezależnymi 

wpływającymi podejmowania kontaktów seksualnych z pięcioma i więcej partnerów 

(ilorazy szans, istotność określana przy pomocy testu z-Walda; n=408) 

 

 OR p 95% CI 

Płeć 

- męska 2,29 0,0005 1,43 - 3,65 

Stan cywilny 

- bycie singlem 3,21 <0,0001 2,00 - 5,13 

Edukacja seksualna 

- brak 1,77 0,004 2,60 - 1,20 
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4.4 Medycznie potwierdzone zakażenie chorobami prze-

noszonymi drogą kontaktów seksualnych 

 

Na pytanie półotwarte, czy respondent miał kiedykolwiek me-

dycznie potwierdzone zakażenie chorobami przenoszonymi drogą kon-

taktów seksualnych (jeśli tak to jakie?) 17% osób (68/408) odpowie-

działo twierdząco. Wśród 68 osób, które potwierdziły przebyte zakażenie 

34 podało, że zakaziło się chlamydią, 8 - HPV, 7 - grzybicą, 6 - 

opryszczką, 5 osób zakaziło się HIV, 4 - rzęsistkiem, 2 - HCV, 1 - rze-

żączką, 4 osoby - innymi. Wśród 408 respondentów, 5 deklarowało prze-

bycie zakażenie HIV (5/408; 1,2%; 95% CI:0,79 2,83%), (ryc. 39). 

 
 

Ryc. 39: Medycznie potwierdzone zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kontak-

tów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

34 chlamydia 

8 HPV 

7 grzybica 

6 opryszczka 

5 HIV 

4 rzęsistek 

2 HCV 

1 rzeżączka 

4 inne 



 

 

 

 

133 

4.4.1 Czynniki determinujące przebycie medycznie potwierdzo-

nych zakażeń STI wśród emigrantów polskich w Wielkiej Bryta-

nii 

 

Przeanalizowano czynniki wpływające na podejmowanie ryzy-

kownych zachowań seksualnych, uwzględniając cztery zmienne w kon-

tekście STI: stosunek seksualny z przypadkowym partnerem bez użycia 

prezerwatywy, podejmowany pod wpływem środków odurzających lub 

pod wpływem alkoholu oraz liczbę dotychczasowych partnerów seksual-

nych. Wszystkie czynniki zanalizowano uwzględniając determinanty de-

mograficzne: płeć, wiek, wykształcenie, światopogląd, stan cywilny, 

miejsce pochodzenia, status zatrudnienia; osobowościowe – samoocenę, 

satysfakcję życiową, depresję i lęk; determinanty środowiskowo-kultu-

rowe: wyróżniki akulturacyjne – wrażliwość międzykulturową, a także 

uczestniczenie w szkolnych zajęciach edukacji seksualnej. 

Czynniki determinujące przebycie medycznie potwierdzonych 

STI wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii przedstawiono w 

tabeli 17. 

Niespełna jedna czwarta osób z samooceną przeciętna/niską 

(24%; 38/157) miało zakażenie, w porównaniu z 12% (30/251) w grupie 

z samooceną wysoką; różnica między analizowanymi grupami okazała 

się istotna statystycznie p=0,001 (ryc. 40). 
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Samoocena 

Ryc. 40: Przebycie STI w zależności od poziomu samooceny 

 

W grupie osób z niskim/przeciętnym poziomem depresją zakaże-

nie miało 14% (35/255) respondentów, zaś w grupie osób z poziomem 

wysokim - 22% (33/153). Częstość występowania zakażeń w grupie osób 

z niskim/przeciętnym poziomem depresji różniła się od częstości obser-

wowanych w grupie osób z depresją na poziomie wysokim p=0,04 (ryc. 

41). 
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Poziom depresji 

Ryc. 41: Przebycie STI w zależności od poziomu depresji 

 

W grupie osób z wrażliwością międzykulturową w fazie etnocen-

trycznej zakażenie STI miało 22% (32/145) respondentów, zaś w grupie 

osób z wrażliwością międzykulturową w fazie etnorelatywnej - 14% 

(36/263). Częstość występowania takich zachowań w obu grupach róż-

niła się w sposób istotny statystycznie p=0,03 (ryc. 42). 
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Wrażliwość międzykulturowa 

Ryc. 42: Przebycie zakażenia STI w zależności od fazy wrażliwości  

międzykulturowej 

 

Nie wykazano różnic istotnych statystycznie pomiędzy medycz-

nie potwierdzonymi zakażeniami chorobami przenoszonymi drogą kon-

taktów seksualnych a płcią (p=0,65), wiekiem (p=0,22), miejscem po-

chodzenia (p=0,79), stanem cywilnym (p=0,25), światopoglądem 

(p=0,63), wykształceniem (p=0,23), statusem zatrudnienia (p=0,57), 

przebytą edukacją seksualną (p=0,12), satysfakcją życiową (p=0,17), po-

ziomem lęku (p=0,83). 
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W badaniu spytano respondentów o testowanie się w kierunku za-

każenia HIV oraz innych STI: 174 osoby (42,6%) przyznały, że co naj-

mniej raz testowały się w kierunku HIV. Na potrzeby analizy pogrupo-

wano odpowiedzi na dwie grupy testowania: nigdy i co najmniej raz. W 

grupie osób, które testowały się w kierunku HIV co najmniej raz 30% 

(52/174) miało potwierdzone zakażenie STI, w grupie osób nigdy nie te-

stujących się - 7% (16/234), p<0,0001 (ryc. 43). 

 

Testowanie w kierunku HIV 

Ryc. 43: Przebycie STI w zależności od testowania się w kierunku zakażenia HIV 
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Tab. 17: Czynniki determinujące przebycie medycznie potwierdzonego zakażenia cho-

robami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych przez emigrantów polskich w 

Wielkiej Brytanii (n=408) 

Zmienna n N % p 

Płeć: mężczyzna  

kobieta 
31 176 17,6 

0,65 
37 232 15,9 

Wiek: ≤ 30 lat 

>30 lat 
45 243 18,5 

0,22 
23 165 13,9 

Miejsce pochodzenia: wieś miasto 8 52 15,4 

0,79 
60 356 16,9 

Stan cywilny: bycie w związku bycie 

singlem 
48 263 18,3 

0,22 
20 145 13,8 

Światopogląd: wierzący niewierzący 55 321 17,1 

0,63 
13 87 14,9 

Wykształcenie: wyższe podstawowe/średnie 26 130 20,0 

0,22 
42 278 15,1 
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Praca: TAK 

NIE 
62 364 17,0 

0,57 
6 44 13,6 

Samoocena: niska/przeciętna wysoka 38 157 24,2 

0,001 
30 251 12,0 

Edukacja 0,11 

w formie przedmiotu 3 35 8,6 0,36 (p*/s*) 

sporadyczna 26 182 14,3 0,10 (p*/b*) 

brak 39 191 20,4 0,12(s*/b*) 

Edukacja w formie przedmiotu sporadyczna lub 

jej brak 
3 35 8,6 

0,18 
65 373 17,4 

Satysfakcja życiowa: poziom niski/przecięty wy-

soki 
34 173 19,7 

0,17 
34 235 14,5 

Depresja: poziom niski/przeciętny wysoki 35 255 13,7 

0,04 
33 153 21,6 

Lęk: poziom wysoki niski/przeciętny 37 217 17,1 

0,83 
31 191 16,2 
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Wiedza o STI: dobra słaba 

i przeciętna 
6 27 22,2 

0,42 
62 381 16,3 

Akulturacja: fazy I fazy 

II 
32 145 22,1 

0,03 
36 263 13,7 

Testowanie w kierunku HIV <0,0001 

nigdy 16 234 6,8 0,19 (n*/r**) 

raz 12 109 11,0 <0,0001 (n*/w*) 

kilka razy 40 65 61,5 <0,0001 (r*/w*) 

Testowanie w kierunku HIV – nigdy co 

najmniej raz 
16 234 6,8 

<0,0001 
52 174 29,9 

 

 

p* - edukacja seksualna w formie przedmiotu szkolnego; s* - edukacja sporadyczna; 

b* - brak edukacji 

n* - testowanie w kierunku HIV - nigdy; r* - testowanie w kierunku HIV - raz; w* - 

testowanie w kierunku HIV - wiele razy 

 

W tabeli 18 przedstawiono determinanty wpływające na przebycie STI 

wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii w wyniku podejmowa-

nia ryzykownych kontaktów seksualnych. 
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Tab. 18: Przebycie medycznie potwierdzonego zakażenia STI emigrantów polskich w 

Wielkiej Brytanii a ryzykowne zachowania seksualne (n=408). 

Ryzykowne zachowanie seksualne 
 Osoby ze stwierdzo-

nym zakażeniem 

STI 
p 

Stosunek seksualny z przypadkową 

osobą bez zabezpieczenia 

tak 55/158 (35%) <0,0001 

nie 13/250 (6%) <0,0001 

Stosunek seksualny z przypadkową 

osobą pod wpływem narkotyków 
tak 18/41 (44%) <0,0001 

nie 20/367 (5%) <0,0001 

Stosunek seksualny z przypadkową 

osobą pod wpływem alkoholu 

tak 34/95 (36%) 0,0004 

nie 34/313 (11%) <0,0001 

Liczba partnerów seksualnych 

≥ 5 
tak 45/114 (39%) <0,0001 

nie 23/294 (8%) <0,0001 

 

 

W grupie osób, które miały kontakt seksualny bez zabezpieczenia 

prezerwatywą 35% (55/158) podało przebycie medycznie potwierdzo-

nego zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksual-

nych, zaś w grupie, która nie wykazała takiego zachowania - 6% 

(13/250); różnica okazała się istotna statystycznie: p<0,0001 (ryc. 44). 
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W grupie osób, które miały kontakt seksualny bez zabezpieczenia 

prezerwatywą pod wpływem narkotyków - 44% (18/41) podało przeby-

cie medycznie potwierdzonego zakażenia chorobami przenoszonymi 

drogą kontaktów seksualnych, zaś w grupie, która nie wykazała takiego 

zachowania - 5% (20/367); różnica okazała się istotna statystycznie: 

p<0,0001 (ryc. 44). 

W grupie osób, które miały kontakt seksualny bez zabezpieczenia 

prezerwatywą pod wpływem alkoholu 36% (34/95) podało przebycie me-

dycznie potwierdzonego zakażenia STI, zaś w grupie, która nie wykazała 

takiego zachowania - 11% (34/313); różnica okazała się istotna staty-

stycznie p=0,0004 (ryc. 44). 

W grupie osób, które miały kontakt seksualny bez zabezpieczenia 

prezerwatywą i posiadających pięciu i więcej partnerów seksualnych - 

39% (45/114) podało przebycie medycznie potwierdzonego zakażenia 

chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, zaś w grupie, 

która nie wykazała takiego zachowania - 8% (23/294); różnica okazała 

się istotna statystycznie p<0,0001 (ryc. 44). 
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Ryc. 44: Przebycie medycznie potwierdzonego STI w zależności od rodzaju ryzykow-

nego zachowania seksualnego 
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4.4.1.1 Analiza wieloczynnikowa dotycząca przebycia medycz-

nie potwierdzonego zakażenia chorobami przenoszonymi drogą 

kontaktów seksualnych przez emigrantów polskich w Wielkiej 

Brytanii 

 

 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 19 wybrano do 

modelu następujące determinanty: płeć, wiek, pochodzenie, stan cy-

wilny, wykształcenie, status zatrudnienia, samoocena, edukacja seksu-

alna, satysfakcja życiowa oraz lęk. Analiza wieloczynnikowa z użyciem 

modelu regresji logistycznej wykazała, że zmienną niezależnie wpływa-

jącą na przebycie STI była niska samoocena (OR = 2,35). 

Tab. 19: Model regresji logistycznej: powiazanie między zmiennymi niezależnymi 

wpływającymi na przebycie STI (iloraz szans, istotność określana przy pomocy testu 

z-Walda; n=408). 

 

 OR p 95% CI 

Samoocena 

– do przeciętnej 
2,35 0,002 1,39 - 3,99 

 

 

Badano wpływ ryzykownych zachowań seksualnych na przebycie 

STI przy pomocy modelu wieloczynnikowego (tabela 20). Analiza wie-

loczynnikowa z użyciem modelu regresji logistycznej wykazała, że 

zmienną niezależnie wpływającą na przebycie STI jest kontakt seksualny 

z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą (OR= 

4,86) i pod wpływem narkotyków (OR=2,50). 
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Tab. 20: Model regresji logistycznej: powiązanie między zmiennymi niezależnymi: 

stosunek seksualny bez użycia prezerwatywy, pod wpływem alkoholu, narkotyków 

oraz posiadania pięciu i więcej partnerów seksualnych - wpływającymi na przebycie 

STI (iloraz szans, istotność określana przy pomocy testu z-Walda; n=408). 

 

 OR p 95% CI 

Kontakt seksualny 

bez prezerwatywy 4,87 <0,0001 2,64 - 8,98 

Kontakt seksualny pod wpły-

wem narkotyków 2,49 0,02 1,20 - 5,18 
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5 DYSKUSJA 

 

5.1  Omówienie wyników 

 

Przeprowadzone - po raz pierwszy w Polsce - badanie dotyczące 

porównania częstości występowania ryzykownych zachowań seksual-

nych emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wykazało istotne staty-

stycznie zwiększenie odsetka osób podejmujących takie zachowania na 

Obczyźnie, w porównaniu z Polską. Dotyczyło to stosunków seksualnych 

z przypadkową osobą bez zabezpieczenia prezerwatywą, pod wpływem 

narkotyków i alkoholu. Słaba wrażliwość na różnice kulturowe była nie-

zależnym czynnikiem podejmowania niezabezpieczonych kontaktów 

seksualnych, jak też kontaktów seksualnych po użyciu narkotyków i al-

koholu. Bycie mężczyzną związane było z większym prawdopodobień-

stwem podejmowania kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, kon-

taktów seksualnych pod wpływem alkoholu i posiadania wielu partnerek/ 

partnerów seksualnych. Co warte podkreślenia, wcześniejsza edukacja 

seksualna w szkole była związana ze zmniejszonym ryzykiem podejmo-

wania niezabezpieczonych kontaktów seksualnych i posiadaniem wielu 

partnerów. Niezabezpieczone kontakty seksualne z przypadkowym part-

nerem oraz kontakty seksualne po użyciu narkotyków stanowiły nieza-

leżne czynniki ryzyka deklarowanego przebycia STI. Deklarowana przez 

uczestników badania częstość występowania zakażenia HIV była zbli-

żona do obserwowanej wśród emigrantów z Europy centralno-wschod-

niej w Wielkiej Brytanii [67]. 
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5.1.1 Porównanie ryzykownych zachowań seksualnych Polaków w 

Wielkiej Brytanii i w Polsce 

 

Badacze polscy (Izdebski, Starowicz) do najważniejszych ryzy-

kownych zachowań seksualnych zaliczają m.in. kontakt seksualny bez 

zabezpieczenia prezerwatywą, seks poza stałym związkiem, pod wpły-

wem narkotyków i alkoholu, posiadanie licznych partnerów seksualnych 

[50]. Wyniki prezentowanego badania wskazują wysokie wskaźniki ry-

zykownych zachowań seksualnych wśród imigrantów polskich w Wiel-

kiej Brytanii. 

W dostępnym piśmiennictwie przyczyny podatności imigrantów 

na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych wiązano z: dłu-

gimi okresami braku kontroli społecznej rodziny, małżonków czy stałych 

partnerów; wykluczeniem społecznym; ograniczonym dostępem do in-

formacji i usług z zakresu zdrowia seksualnego z powodu słabej znajo-

mości języka i/lub stanu prawnego; trudnościami w procesie akulturacji, 

który został opisany jako kulturowa modyfikacja postaw grupy lub osób, 

dostosowujących się do cech i norm innej kultury [6, 8, 34, 127]. 

Zjawiska takie obserwowano w badaniach prowadzonych wśród 

emigrantów w Europie [6, 67, 128, 129], a także na innych kontynentach 

[38, 127]. Wymienione badania analizowały zwykle ryzykowne zacho-

wania seksualne w kraju docelowym; indywidualny poziom zmian za-

chowań przed i po migracji nie został dokładnie zbadany. Uzyskane w 

niniejszym badaniu wyniki wskazują na rosnące ryzyko potencjalnego 

zakażenia przenoszonego drogą kontaktów seksualnych, w tym HIV, 
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imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, którzy częściej niż w kraju po-

dejmują ryzykowne zachowania seksualne. Wśród tych osób – jak wyka-

zano – ponad jedna trzecia odbywa kontakty seksualne bez zabezpiecze-

nia, co czwarty podejmuje je po spożyciu alkoholu, co dziesiąty – po za-

życiu środków odurzających; ponad jedna czwarta podaje w wywiadzie 

posiadanie więcej niż pięciu partnerów. Należy zaznaczyć, że zakażając 

się STI osoby takie stanowią zagrożenie w kontekście transmisji zakaże-

nia na swoich partnerów, zarówno tych w Wielkiej Brytanii, jak i partne-

rów pozostających w kraju. 

Jak wspomniano wyżej, występowanie ryzykownych zachowań 

seksualnych nasila się w warunkach emigracji. Polscy emigranci częściej 

w Wielkiej Brytanii niż w Polsce podejmują stosunki seksualne bez za-

bezpieczenia prezerwatywą z przypadkową osobą realizując swoje po-

trzeby intymne. Bazą analizy przyczyn tego stanu rzeczy mogą być prze-

konania jakie respondenci przywożą z kraju pochodzenia, tradycja i uwa-

runkowania kulturowe. Może to być uwarunkowane dystansem i rozłąką 

z dotychczasowym partnerem lub partnerką pozostającym w Polsce, a 

także kulturą kraju osiedleńczego. Na istotny wpływ tych determinant, 

związanych z zachowaniami seksualnymi ryzykownymi dla zdrowia, 

wskazały kanadyjskie badania imigrantów [127] i badania Bancrofta i 

wsp. na imigrantach w USA [69]. Rodzime badania Starowicza [130] i 

Izdebskiego [50] przeprowadzone wśród internautów polskich pokazują 

wpływ rozłąki z partnerem na podejmowanie kontaktów seksualnych z 

przypadkowymi osobami. Inne badania dotyczące emigrantów udoku-

mentowały, że zmiany w środowisku wynikające z imigracji często pro-

wadzą do zmiany zachowań. Zamieszkiwanie z dala od rodzin i rodzi-

mych społeczności prowadzi do utraty poparcia społecznego i społecznej 
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kontroli, co zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się w ryzy-

kowne zachowania seksualne, jak posiadanie wielu partnerów seksual-

nych i przypadkowy seks. Hoffman i wsp. (2011) w badaniu imigrantów 

karaibskich w bostońskich klinikach leczących STI uzyskali potwierdze-

nie wpływu kulturowo-środowiskowego na zachowania seksualne. Ba-

dani, szczególnie kobiety, częściej podejmowali kontakty seksualne, 

zgodnie z przyzwoleniem społecznym w liberalnej kulturze amerykań-

skiej [131]. Często czasowy charakter pracy imigrantów, izolacja i łatwy 

dostęp do substancji odurzających oraz partnerów seksualnych jest oka-

zją do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych [132, 133, 

134, 135]. Podobne wyniki uzyskano w 2009 r. w badaniach londyńskich 

emigrantów z Europy Wschodniej i Środkowej [67]. W badaniach wzięło 

udział prawie trzy tysiące imigrantów z 10 krajów, w tym z Polski. 

Atkin i wsp. (2008) prowadząc badania na Florydzie wśród 470 

imigrantów - MSM, pochodzących z Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

uzyskali potwierdzenie, że warunki emigracji wpływają na podejmowa-

nie ryzykownych zachowań seksualnych: prawie połowa badanych upra-

wiała seks z przypadkowym partnerem, niemal co drugi korzystał z nar-

kotyków, badani deklarowali też większą liczbę partnerów seksualnych 

na emigracji [131]. Istotny wpływ używek na podejmowanie ryzykow-

nych kontaktów seksualnych znajdujemy w badaniach londyńskich imi-

grantów z Europy Wschodniej i Środkowej [67]. Podobnie jak w niniej-

szym badaniu, stwierdzono, że imigranci częściej niż pozostałe osoby na-

leżące do populacji ogólnej korzystają z narkotyków (mężczyźni: OR 

2,2, kobiety: OR 3,0). 
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Z badań własnych wynika, że dynamika występowania niektó-

rych ryzykownych zachowań seksualnych wśród emigrantów polskich 

przed i po przyjeździe do Wielkiej Brytanii różni się w zależności od płci. 

Mężczyźni istotnie statystycznie częściej niż w Polsce podejmują kon-

takty seksualne bez zabezpieczenia oraz pod wpływem alkoholu. Po-

twierdzają to inne badania. Sanchez i wsp. porównali ryzykowne zacho-

wania seksualne wśród imigrantów meksykańskich przed i po emigracji 

do Stanów Zjednoczonych. Po emigracji wzrosła liczba mężczyzn podej-

mujących seks pod wpływem narkotyków lub alkoholu [70]. Autorzy tłu-

maczą to faktem, że stres, jakim jest emigracja i trudności w adaptacji w 

nowym środowisku sprzyjają sięganiu po środki odurzające. 

W badaniach Izdebskiego z 2011 r. [50], dotyczących populacji 

polskiej, 31% mężczyzn deklarowało użycie prezerwatywy podczas 

ostatniego kontaktu seksualnego z osobą inną niż stały partner, w porów-

naniu do 21% kobiet. Autor badania tłumaczy, że mężczyźni kładą więk-

szy nacisk na użycie prezerwatywy w przypadkowych kontaktach seksu-

alnych z osobami innymi niż partner. Częstsze stosowanie prezerwatyw 

w przygodnych kontaktach seksualnych przez mężczyzn niż kobiety 

może wynikać z braku możliwości negocjacji bezpiecznego seksu przez 

kobiety [6, 10, 136, 137]. W brytyjskim badaniu NATSAL-3, badającym 

postawy i zachowania seksualne Brytyjczyków w 2012 r. - 41% kobiet i 

13% mężczyzn miało kontakt seksualny bez zabezpieczenia prezerwa-

tywą [138]. W badaniu Izdebskiego oraz w badaniu NATSAL-3, podob-

nie jak w badaniach własnych dotyczących okresu życia respondentów w 

Polsce - więcej mężczyzn niż kobiet deklarowało stosowanie prezerwa-

tyw. Opisany trend uległ zmianie w warunkach emigracji: więcej kobiet 

niż mężczyzn deklarowało stosowanie prezerwatyw. Podobne zjawisko 
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obserwowali Sastre i wsp. [139]: mniejszy odsetek latynoskich męż-

czyzn, imigrujących do USA wykazywał stosowanie prezerwatywy w 

przypadkowych kontaktach seksualnych w porównaniu do odsetka ob-

serwowanego w krajach, z których przybyli. 

Interpretacja tego zjawiska wydaje się być złożona. Jednym z powodów 

może być wykazany w niniejszym badaniu fakt posiadania w kraju emigracji 

mniejszej liczby partnerek [140]. Poza tym, mężczyźni w Polsce mogą obawiać 

się konsekwencji wynikających z ciąży partnerki, jak na przykład konieczności 

płacenia alimentów na urodzone dziecko [50], gdy w Wielkiej Brytanii państwo 

zapewnia dobrą opiekę finansową nad ciężarną kobietą i nad samotną matką 

[141]. 

Jak wspomniano wyżej, odsetek polskich emigrantów w Wielkiej 

Brytanii wskazujących posiadanie pięciu i więcej partnerek był niższy 

niż analogiczny odsetek w Polsce. Podobnie, w badaniu Sastre i wsp. 

[139] latynoscy mężczyźni imigrujący do USA wskazali na posiadanie 

mniejszej liczby partnerek seksualnych. Autorzy tłumaczą to ogranicze-

niami imigrantów w aktywnym udzielaniu się na portalach 

społecznościowych [140, 142]. Może to być również wynikiem więk-

szego stresu, wynikającego z procesu adaptacji na emigracji, większej 

liczby godzin spędzanych w pracy, większym zmęczeniem - co nie 

sprzyja nawiązywaniu dużej liczby kontaktów seksualnych [17, 27, 69]. 

W celu lepszego zrozumienia trajektorii i dynamiki ryzykownych 

zachowań seksualnych przed i po przyjeździe do Wielkiej Brytanii wśród 

poszczególnych płci potrzebne są dalsze, poszerzone badania. 
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5.1.2 Czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych zacho-

wań seksualnych 

 

5.1.2.1 Kontakty seksualne z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą 

 

 

Analiza wieloczynnikowa z użyciem modelu regresji logistycznej 

wykazała, że czynnikami niezależnie wpływającymi na podejmowanie 

kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia 

prezerwatywą były: płeć męska, niska samoocena, niska satysfakcja ży-

ciowa, brak edukacji seksualnej i funkcjonowanie na niższych pozio-

mach wrażliwości międzykulturowej (fazy etnocentryczne). 

  Płeć okazała się istotną zmienną determinującą ryzykowne zachowania 

seksualne ankietowanych. Mężczyźni trzykrotnie częściej w warunkach 

emigracji podejmowali przypadkowe stosunki seksualne bez zabezpie-

czenia prezerwatywą niż kobiety. Możliwe czynniki wpływające na 

wspomniany trend omówiono w poprzednim podrozdziale. 

Czynniki osobowościowe badane skalą samooceny Rosenberga 

wykazały istotny wpływ na podejmowanie ryzykownych zachowań sek-

sualnych badanych emigrantów polskich. Seks z przygodnym partnerem 

bez zabezpieczenia prezerwatywą zdarza się trzykrotnie częściej osobom 

z niższą samooceną niż wyższą; osoby, które mają wysoką samoocenę 

mają ponad dwukrotnie mniejsze ryzyko kontaktów seksualnych z nie-

znajomym, niż osoby z niską samooceną. Może to być związane z fak-

tem, że jak uważa Bancroft - kontakty seksualne są często traktowane 

jako instrument podnoszący ich samoocenę [69]. 
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Analizując wpływ edukacji seksualnej w okresie szkolnym na po-

dejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych okazało się, że jest 

ona czynnikiem istotnie hamującym takie zachowania. Półtora raza czę-

ściej podejmują je osoby, które nie przeszły edukacji w ogóle w porów-

naniu z osobami, które miały edukację w formie przedmiotu. Podobne 

wyniki uzyskali autorzy brytyjscy [121, 137, 143, 144, 145], badający 

ponad siedmiuset studentów w 2012 r. W badaniu Vivancos i wsp. [144] 

wykazano, że każdy rok opóźnienia inicjacji seksualnej powodował 

zmniejszenie ryzykownych zachowań o 17%. Nauka zagadnień związa-

nych z życiem seksualnym na lekcjach w szkole zmniejsza o 85% takie 

zachowania, w porównaniu z informacjami przekazywanymi przez ro-

dziców [146]. Analizując w badaniach własnych wpływ edukacji seksu-

alnej w formie przedmiotu w okresie szkolnym okazało się, że w grupie 

osób podejmujących kontakt seksualny bez prezerwatywy z przygodnym 

partnerem jest aż 13 razy więcej osób, które takiego przedmiotu nie 

miały, w porównaniu z grupą bez takiego zachowania. Sporadyczna edu-

kacja seksualna nie chroni przed podejmowaniem takich ryzykownych 

kontaktów. Badacze podkreślają równocześnie ważność jakości progra-

mów edukacji realizowanych w szkołach, pokazując jej wpływ na obni-

żanie ryzykownych zachowań w kontekście zdrowia seksualnego i ry-

zyka STI w dorosłości [81, 104, 105, 106, 107, 108]. Przykładem może 

być badanie 3278 portugalskich studentów przez Reiss i wsp. (2011). Ce-

lem badań była analiza znaczenia edukacji seksualnej w szkołach i efek-

tów w promowaniu zdrowych zachowań seksualnych wśród studentów. 

Wyniki wykazały, że studenci którzy mieli w szkole edukację seksualną 

mieli mniej ryzykownych zachowań seksualnych (mniej przypadkowych 

partnerów, mniej kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu i nar-

kotyków, mniej STI) [148, 149]. 
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Badając skalami Berry’ego poziom satysfakcji życiowej na emi-

gracji wykazano, że im wyższy jej poziom, tym niższe odsetki ryzykow-

nych zachowań. Osoby z niższą satysfakcją mają prawie dwa razy czę-

ściej stosunki seksualne z nieznajomym partnerem bez zabezpieczenia 

prezerwatywą. Im niższa satysfakcja z życia, tym więcej ryzykownych 

zachowań seksualnych [69]. W licznych badaniach uwzględniających ten 

aspekt zaobserwowano związek między ryzykownym zachowaniem sek-

sualnym a użyciem seksu do obniżania napięcia lub radzenia sobie ze 

stresem [69, 149, 150]. Przykładem mogą być wyniki badan amerykań-

skich Brawner i wsp. [151], którzy badali wpływ stresu, lęku na podej-

mowanie ryzykownych zachowań przez młode imigrantki z Afryki. De-

presja - opisana przez respondentki jako uczucia osamotnienia, izolacji, 

pragnienie pocieszenia była powodem decyzji dotyczącej przypadko-

wego kontaktu seksualnego. W istocie seks był postrzegany jako „lek” 

przeciwbólowy, antydepresyjny oraz sposób na zwiększenie poczucia 

własnej wartości. Ponad dwie trzecie badanych miało przypadkowy kon-

takt seksualny. Osoby w stanie obniżenia stanu emocjonalnego (lęk, de-

presja, wpływ stresu) zgłaszały większą częstotliwość kontaktów seksu-

alnych, miały wyższą średnią liczbę seksualnych partnerów, częściej po-

dejmowały seks pod wpływem narkotyków i alkoholu[152, 153]. Cie-

kawe badanie przeprowadzili rosyjscy badacze Zhan i wsp. (2012) wśród 

ponad trzystu osób leczących się z powodu STI [152]. Ponad 20% re-

spondentów zostało sklasyfikowanych jako osoby mające objawy depre-

sji, 60% nie używało prezerwatyw podczas ostatniego stosunku seksual-

nego, a ponad 24% nigdy ich nie stosowało. Objawy depresyjne były 

istotnie powiązane (OR 2,36) z seksem bez zabezpieczenia prezerwatywą 

w czasie ostatniego stosunku oraz i z seksem bez zabezpieczenia w ogóle 

(OR 2.71). Stany afektywne, lękowe wpływają na postrzeganie samego 
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siebie, na jakość zachowania i wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. 

Zakłócają stan uważności, który pozwoliłby ocenić ryzyko swojego po-

stępowania, utrudniają proces rozwiązywania problemów, równocześnie 

utrwalając zachowania dające złudne poczucie korzyści i zachowań 

obronnych. 

Wrażliwość międzykulturowa emigrantów okazała się istotnym 

czynnikiem determinującym badane ryzykowne zachowania seksualne 

respondentów. Stosując model Bennetta DMIS oraz skale akulturacyjne 

MIRIPS Berry’ego wykazano, że osoby z niższym poziomem wrażliwo-

ści międzykulturowej (faza etnocentryczna), czyli będące na niższym 

stopniu procesu akulturacji, ponad dwukrotnie częściej podejmują sto-

sunki seksualne z nieznajomym partnerem bez zabezpieczenia, niż osoby 

będące na wyższym poziomie akulturacji i posiadający wyższą wrażli-

wość międzykulturową (faza etnorelatywna). Im mniejsza dojrzałość 

międzykulturowa - tym częstsze podejmowanie ryzykownych zachowań 

seksualnych. Im mniej respondenci są zintegrowani z nową kulturą, tym 

częściej, chcąc być zaakceptowanym w społeczności osiedlenia, przej-

mują wzorce zachowań (w tym zachowań seksualnych) [35]; może to 

skutkować ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Broniąc się przed 

różnicami kulturowymi, może być przyjmowana postawa niechęci i kry-

tykowania własnego środowiska kulturowego, a równocześnie gloryfika-

cja kultury obcej. Lęk przed odrzuceniem, poczucie alienacji, potrzeba 

akceptacji, liberalizm społeczny kraju przyjmującego może powodować 

bezkrytyczne przyjmowanie kodów i wzorców zachowań. Berry w swo-

ich australijskich badaniach nad akulturacją i strategiami akulturacji, wy-

kazał zmiany zachowań wynikające z tego procesu i wpływ stresu. Ist-



 

 

 

 

156 

nieją duże grupowe i indywidualne różnice sposobów jak ludzie do-

świadczają stresu w warunkach emigracji i jak się dostosowują psychicz-

nie oraz socjo-kulturowo. Konkluzja z jego badań sprowadza się do 

uwagi, że im mniejszy stres tym szybciej i łatwiej imigranci przechodzą 

proces akulturacyjny [124]. 

Migracja została uznana jako jeden z czynników zwiększających 

ryzyko podejmowania zachowań seksualnych z przygodnym partnerem 

bez zabezpieczenia prezerwatywą [6, 9, 10]. Może to być wynikiem roz-

łąki emigrantów, która często obejmuje długie okresy z dala od rodziny i 

partnerów. Stąd wypływa chęć poszukiwania towarzystwa, celem rekom-

pensaty poczucia alienacji doświadczanej w warunkach emigracji czy też 

mniejszej kontroli społecznej [8, 10, 25, 30, 50]. Przykładem są wyniki 

badań portugalskich Dias i wsp. [6] oraz publikacja brytyjskich badaczy 

Dosekun i Foxa [7] prezentujących różne czynniki wpływające na podej-

mowanie ryzykownych kontaktów seksualnych w kontekście zakażeń 

HIV. Innym elementem warunkującym wolny przebieg procesu akultu-

racji imigrantów może być bariera w korzystaniu z usług zdrowotnych - 

czy to związana ze statusem prawnym, warunkami społeczno-ekono-

micznymi lub nieznajomością języka angielskiego i różnic kulturowych 

[25, 27, 30, 50, 66, 150, 154]. Przykładem badań potwierdzających 

wpływ czynników ekonomiczno-prawnych jest badanie Wang i wsp. 

wśród prawie trzech tysięcy chińskich imigrantów w Szanghaju [83]. 

Wyższe dochody miesięczne były związane z częstszym występowaniem 

ryzykownych zachowań seksualnych. Inne badania amerykańskie She-

dlin i wsp. [136] przeprowadzone w Nowym Yorku wśród prawie dwustu 

latynoskich imigrantów pokazały, że początkowe etapy akulturacji od-

zwierciedlały zmiany postaw i zachowań związanych z ich zdrowiem 
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psychicznym, normami ról związanych z płcią, zachowaniami seksual-

nymi oraz używaniem alkoholu lub narkotyków. Specyficzne czynniki 

epidemiologiczne, ekonomiczne, społeczne i psychospołeczne, które wy-

stępują w warunkach emigracji mogą mieć znaczący wpływ na podejmo-

wanie ryzykownych zachowań seksualnych. W modelu oceny ryzyka i 

zarządzania ryzykiem Bancrofta (2011) oraz metaanaliz Hoyl’a i wsp. 

(2000) [69] uwzględniane są czynniki sytuacyjne (w prezentowanym ba-

daniu własnym należą do nich akulturacja i przebycie edukacji seksual-

nej), jak i jednostkowe, które wpływają na stan umysłu - na przykład sa-

moocena, czy też stany depresyjne, lękowe. Natychmiastowość i praw-

dopodobieństwo szkodliwości oraz ocena zysków i strat danego zacho-

wania to elementy procesu oceny ryzyka, czyli jak bardzo ryzykowny jest 

ten rodzaj sytuacji. „Zysk” może okazać się natychmiastowy, a „straty” 

jeśli wystąpią, to w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości człowieka. Z 

kolei na ocenę ryzyka mają wpływ normy kulturowe oraz jednostkowe 

przekonania i postawy. Czynnik kulturowy ma szczególne znaczenie dla 

młodych osób, które często kierują się normami otoczenia. Czynniki oso-

bowościowe z kolei mogą wpływać niekorzystnie na ocenę ryzyka za-

chowania, warunkując niewłaściwe jego postrzeganie (na przykład 

ostrożność lub nieostrożność, neurotyzm). 

 

5.1.2.2 Kontakty seksualne z przypadkowym partnerem bez za-

bezpieczenia prezerwatywą pod wpływem narkotyków i alko-

holu 
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Czynnikiem wpływającym na podejmowania ryzykownych kon-

taktów seksualnych jest używanie środków odurzających oraz alkoholu 

[52, 54, 55, 69]. W badaniach własnych czynnikami niezależnie wpływa-

jącymi na podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem narkoty-

ków było wyższe wykształcenie respondentów, bycie singlem oraz niski 

stopień akulturacji (faza etnocentryczna), zaś pod wpływem alkoholu – 

płeć męska, niski poziom satysfakcji życiowej i niski stopień akulturacji. 

Osoby będące w pierwszych fazach akulturacyjnych mają pięciokrotnie 

większe szanse na podejmowanie kontaktu seksualnego pod wpływem 

środków odurzających. Z badań własnych wynika też, że takie ryzyko 

zdarzało się ponad dwukrotnie częściej osobom z wyższym wykształce-

niem i singlom. Dzięki wyższemu wykształceniu, badani są w stanie pod-

jąć lepiej płatną pracę, co ułatwia nabywanie narkotyków. Negatywny 

związek między ryzykownymi zachowaniami seksualnymi a spożywa-

niem alkoholu lub środków odurzających został udokumentowany przez 

innych badaczy [82, 155, 156, 157, 158]. 

Z badań wynika, że alkohol ogranicza uważność. W badaniach 

własnych determinantą wpływającą na podejmowanie ryzykownych za-

chowań seksualnych emigrantów pod wpływem alkoholu była płeć, po-

ziom satysfakcji życiowej i faza akulturacji. Mężczyźni ponad dwukrot-

nie częściej niż kobiety oraz osoby z niską satysfakcją życiową na emi-

gracji decydują się na taki kontakt. Wpływ mają również warunki emi-

gracji - na kontakt seksualny z przypadkową osobą pod wpływem alko-

holu decydują się dwukrotnie częściej osoby, które są w pierwszych fa-

zach akulturacyjnych. Wpływ faz akulturacyjnych wykazano we wspo-

mnianym wyżej badaniu przeprowadzonym wśród 458 meksykańskich 

imigrantów w USA [10]. 



 

 

 

 

159 

W badaniach ponad siedmiu tysięcy kanadyjskich studentów po-

wiązanie używania alkoholu i narkotyków z podejmowaniem ryzykow-

nych kontaktów seksualnych wykazano u 30% badanych [155]. W in-

nych badaniach kanadyjskich studentów, przeprowadzonych przez Coo-

per i wsp., picie alkoholu było dodatnio skorelowane z decyzją uprawia-

nia seksu lub udziału w innych ryzykownych zachowaniach [158]. Po-

dobne wyniki uzyskali Wells i wsp. badający młodych dorosłych w kon-

tekście nadużywania środków odurzających. Ponad jedna trzecia bada-

nych deklarowała seks bez zabezpieczenia po zażyciu środków odurza-

jących [156]. 

Podobnie jak w badaniu własnym, w badaniach polskich dotyczą-

cych ryzykownych zachowań seksualnych wykazywano znaczące od-

setki osób podejmujących takie zachowania pod wpływem alkoholu i 

środków odurzających. Machaj i wsp. [159] badała jakie zachowania ry-

zykowne w aspekcie seksualności realizują kobiety w wieku prokreacyj-

nym. Wykazano, że 29,5% podejmowało je pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających (w badaniach w własnych – 27% Polek przeby-

wających w Wielkiej Brytanii), a ponad 13% miało kontakt seksualny z 

przygodnym partnerem bez użycia prezerwatywy (w badaniach w wła-

snych - 25,4%) [73]. W badaniu Izdebskiego z 2011 r., w którym prze-

badano 3200 respondentów obu płci w wieku 15-49 lat - 39% badanych 

uprawiało seks poza stałym związkiem pod wpływem alkoholu (w bada-

niu własnym - 38,7%) [50]. 
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5.1.2.3 Ryzykowne kontakty seksualne w przypadku posiadania 

pięciu i więcej partnerów 

 

Posiadanie wielu partnerów seksualnych w ciągu życia zaliczamy 

do grupy ryzykownych zachowań seksualnych [52, 54]. Czynnikami nie-

zależnie wpływającymi na liczbę posiadanych partnerów seksualnych w 

badaniu własnym były: płeć męska, bycie singlem oraz brak edukacji 

seksualnej w ciągu nauki szkolnej. 

W badaniu własnym dwu i półkrotnie więcej mężczyzn niż kobiet 

deklarowało posiadanie wielu partnerów seksualnych. Częstsze posiada-

nie więcej niż pięciu partnerów w wypadku mężczyzn (37% mężczyźni 

versus 7% kobiety) potwierdzają też brytyjskie badania nad postawami 

wobec seksualności w kontekście ryzyka zakażeń HIV emigrantów z Eu-

ropy Wschodniej i Środkowej przeprowadzone w 2009 r. [67]. Z badań 

portugalskich imigrantów wynika, że odpowiednio 19% mężczyzn i 6% 

kobiet miało więcej niż czterech partnerów [6]. Badania grup latynoskich 

imigrantów w Ameryce Północnej pokazały, że niski poziom akulturacji 

i wpływ tradycyjnej kultury mniejszościowej - odegrały znaczącą rolę w 

określeniu zachowania tradycyjnego wzorca kulturowego. Odzwiercie-

dliło się to w postawach wobec rodziny, konserwatywnych wartościach 

seksualnych, hołdujących patriarchalnym związkom pomiędzy kobietą i 

mężczyzną; mężczyźni okazywali swoją męskość poprzez posiadanie 

wielu partnerek seksualnych [69]. Badania Schmidta i Schigusch’ego z 

lat 70 pokazały wpływ klas społecznych i poziomu wykształcenia na róż-

nicowanie posiadania wielu partnerów seksualnych. Wynika z nich, że 

robotnicy utrzymywali stosunki seksualne z większą liczbą partnerek niż 
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robotnice, a nie zauważono takiej różnicy płci wśród studentów [69]. Na-

tomiast badania Uchudi (2010) [142] prowadzone wśród społeczności w 

Afryce Subsaharyjskiej pokazują przewagę kobiet nad mężczyznami, 

mającymi kontakt seksualny z wieloma partnerami, co jest typowym 

uwarunkowaniem kulturowym - poligamia jest powszechną praktyką w 

wielu krajach w tym regionie. 

W badaniu własnym trzykrotnie więcej singli niż osób w związ-

kach deklarowało posiadanie wielu partnerów seksualnych. W cytowa-

nym wyżej badaniu imigrantów chińskich w Szanghaju wykazano, że 

osoby nie mające stałego partnera częściej mają kontakty seksualne z 

partnerem przypadkowym niż osoby w związku małżeńskim [83]. Może 

to być związane z faktem poszukiwania partnera życiowego, czy biolo-

giczną potrzebą realizowania własnych potrzeb seksualnych w miejscu 

pobytu. 

Czynnikiem niezależnie wpływającym w badaniach własnych na 

większą liczbę posiadanych partnerów seksualnych był brak edukacji 

seksualnej w szkole. Osoby nie mające tego typu edukacji prawie dwu-

krotnie częściej deklarowały posiadanie pięciu i więcej partnerów seksu-

alnych w ciągu życia. Warto w tym kontekście przytoczyć badania [69], 

których autorzy analizując wpływ czynników osobowościowych na po-

dejmowanie ryzykownych zachowań, uznali za istotny wpływ wypraco-

wanych matryc i wzorców zachowań nabytych w okresie wychowaw-

czym. 
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5.1.3 Choroby przenoszone drogą kontaktów seksualnych wśród 

emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

 

 

W ostatnich latach odsetek osób zakażonych patogenami przeno-

szonymi drogą kontaktów seksualnych wzrósł znacząco w obszarze UE 

[66]. Znaczna część polskich imigrantów angażuje się w ryzykowne za-

chowania seksualne narażając się na ryzyko STI: co szósty respondent 

miał kiedykolwiek medycznie potwierdzone zakażenie chorobami prze-

noszonymi drogą płciową, częściej ten, który miał kontakt seksualny bez 

zabezpieczenia prezerwatywą niż ten który nie wykazał takiego zacho-

wania. Również w badaniach innych autorów wykazano, że osoby o za-

chowaniach seksualnych wysokiego ryzyka - z przypadkowym partne-

rem bez zabezpieczenia prezerwatywą - były bardziej narażone na STI, 

niż ci, którzy tych zachowań nie mieli [1, 4, 8]. 

W badaniach portugalskich imigrantów odsetek osób podających 

przebycie STI był niższy niż w badaniach własnych - 4% z uczestników 

przyznało się do STI w poprzednim roku: 5% kobiet i 3,5% mężczyzn; 

2,8% imigrantów z Europy Wschodniej [6]. 

Należy zaznaczyć, że obraz występowania STI wśród imigrantów 

polskich w Wielkiej Brytanii może być niepełny w prezentowanym ba-

daniu, gdyż na 68 osób, które podało przebycie medycznie potwierdzo-

nego zakażenia - tylko 23 nazwało jednostkę chorobową. Badani emi-

granci polscy najczęściej podawali przebycie zakażenia Chlamydia tra-

chomatis, następnie HPV, grzybicą i opryszczką genitalną. Ma to wytłu-
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maczenie w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej: w Wielkiej Bry-

tanii, podobnie jak i w Polsce, najczęstszym zakażeniem przenoszonym 

drogą kontaktów seksualnych jest chlamydioza [4, 115]. W badaniach 

nad zdrowiem seksualnym Brytyjczyków NATSAL z 2012 r. 25% ankie-

towanych przyznało, że przebyło STI [138], najczęściej chlamydią i 

HPV. Potwierdzają to badania własne; co trzynasty respondent podał, że 

rozpoznano u niego pierwsze z wymienionych zakażeń. Stosunkowo wy-

soki odsetek zakażeń chlamydią w badaniach własnych można zatem tłu-

maczyć faktem wysokiego odsetka zakażeń w populacji brytyjskiej oraz 

dużą liczbą ryzykownych kontaktów seksualnych podejmowanych w wa-

runkach emigracji. Należy jednak zaznaczyć, że respondenci podawali 

jedynie fakt zakażenia przenoszonego drogą kontaktów seksualnych, bez 

precyzowania czy zostało ono rozpoznane w Polsce czy w Wielkiej Bry-

tanii i bez możliwości weryfikacji uzyskanych informacji przez autorkę 

badania. 

Drugą w kolejności STI, którą wykazali w badani emigranci pol-

scy w Wielkiej Brytanii było zakażenie HPV. W Polsce co roku na raka 

szyjki macicy zapada około 3 200 kobiet, zaś wskaźnik umieralności - 

8,9/100 000 [118] należy do najwyższych w Europie (w Europie Zachod-

niej wynosi on 1,6). Obserwowana tendencja częstości występowania za-

każenia HPV w badanej populacji emigrantów polskich odzwierciedla 

zatem powszechne trendy populacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Epidemia HIV jest nadal poważnym problemem zdrowia publicz-

nego w UE [3, 134]. Zwiększona migracja międzynarodowa, zwłaszcza 

z krajów o wysokich odsetkach zakażeń HIV, została uznana za jeden z 

ważnych czynników wpływających na rozprzestrzenianie się zakażeń 
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HIV w Europie, przyczyniających się do zmieniającej się struktury 

transmisji HIV w tym regionie [3]. Szacunki wskazują, że około 40% 

przypadków HIV rozpoznanych w Europie w latach 2007-2011 stanowili 

imigranci [3]. Nieco ponad 1% badanych polskich emigrantów podało, 

że rozpoznano u nich zakażenie HIV, niemal identyczny odsetek jak wy-

kazany w badaniu przekrojowym przeprowadzonym w Londynie na pró-

bie imigrantów z Środkowej i Wschodniej Europy [79]. Jest to zjawisko 

niepokojące, jako że obserwowana częstość występowania zakażenia 

HIV wśród badanych emigrantów jest około sześciokrotnie wyższa niż 

szacowana dla populacji polskiej, jak również czterokrotnie wyższa niż 

szacowana dla populacji brytyjskiej [3, 4, 118]. Należy jednak zazna-

czyć, że w badaniu własnym przeważały osoby młode (mediana 32 lata). 

Jak wynika z danych PZH za 2012 r. w Polsce 35% zakażeń wystąpiło w 

grupie wiekowej 25-35 lat [117], a w Wielkiej Brytanii w tym samym 

roku 20% w tej grupie wiekowej [4, 119]. Należy zatem przypuszczać, 

że częstość występowania zakażeń HIV w Polsce i Wielkiej Brytanii w 

grupie wiekowej porównywalnej do grupy uzyskanej w badaniu własnym 

może być zbliżona (około 1,2%). 

Tendencję do wyższego odsetka zakażeń HIV wśród imigrantów 

opisywali też inni autorzy. Badanie przeprowadzone w kilku miastach 

hiszpańskich wśród imigrantów, którzy dobrowolnie się testowali wska-

zało odsetek zakażonych HIV od 1,7% wśród osób pochodzących z Cen-

tralnej i Wschodniej Europy i Ameryki Łacińskiej, 2,4% z Afryki Pół-

nocnej do 8,4% - z Afryki subsaharyjskiej [143]. Większa częstość wy-

stępowania HIV wśród afrykańskich imigrantów [143, 162] mogła być 

związana z większą częstością występowania HIV w krajach ich pocho-

dzenia. 
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Z uwagi na zastosowane narzędzie badawcze (kwestionariusz wy-

pełniany online) nie była możliwa weryfikacja serologiczna uzyskanych 

informacji, trudno zatem odpowiedzieć na pytanie jaka jest rzeczywista 

częstość występowania zakażenia HIV wśród badanych polskich emi-

grantów. Jednakże odnotowana wśród polskich imigrantów wysoka czę-

stość ryzykownych zachowań seksualnych, młody wiek badanych i ten-

dencje obserwowane przez innych autorów badających odsetki zakażo-

nych wśród europejskich imigrantów każą przypuszczać, że częstość wy-

stępowania zakażenia HIV w tej grupie jest wyższa niż szacowana dla 

ogólnej populacji. 

       Z portugalskich badań [6, 163, 164] wynika, że 38% uczestników 

badania nigdy nie było testowanych na obecność zakażenia HIV, więcej 

mężczyzn niż kobiet. Ci, którzy nigdy się nie testowali częściej zgłaszali 

nieregularne stosowanie prezerwatyw w kontakcie z przypadkowymi 

partnerami (43% w porównaniu do 29% osób testujących się na obecność 

HIV). Badania Izdebskiego wskazały, że tylko 9% Polaków wykonało 

chociaż raz w życiu test w kierunku HIV, przy czym w ostatnich latach 

zwiększyła się liczba kobiet, która je wykonała - z 5% w 2005 r. do 9% 

w 2011 r. Może to być to wynikiem akcji profilaktycznych prowadzo-

nych w Polsce na rzecz testowania się kobiet w czasie ciąży [50]. W ba-

daniach własnych uzyskano zbliżony wynik: wśród wszystkich respon-

dentów w Polsce wykonało test w kierunku HIV 12% (14% kobiet i 10% 

mężczyzn), ale już w Wielkiej Brytanii testowało się 43% badanych 

(36% kobiet i 51% mężczyzn). W kierunku innych STI w Polsce testo-

wało się 10% respondentów (odpowiednio 12% kobiet i 7% mężczyzn), 

w Wielkiej Brytanii cztero i półkrotnie więcej (46% badanych) wykonało 

test w kierunku zakażenia STI (44% kobiet i 49% mężczyzn). Wzrost 
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częstości testowania się można tłumaczyć szeroką dostępnością punktów 

testowania oraz intensywnymi kampaniami profilaktycznymi i edukacyj-

nymi prowadzonymi w Wielkiej Brytanii [120, 121]. 

Niepokojący jest fakt, że w grupie osób mających seks z przypad-

kowym partnerem seksualnym bez zabezpieczenia prezerwatywą jedynie 

co trzeci testował się w kierunku HIV, dwie na trzy osoby testowały się 

w kierunku innych STI, zaś w grupie osób posiadających ≥ 5 partnerów 

seksualnych – jedynie nieco ponad 40%. Uzyskane wyniki wskazują na 

zwiększone ryzyko potencjalnego STI imigrantów i możliwość przenie-

sienia go na ich partnerów. Osoby, które mają seks bez zabezpieczenia i 

z wieloma partnerami seksualnymi - jednocześnie nie zawsze wykazują 

chęć poddania się badaniom mogącym wykryć zakażenie. 

Istotną determinantą zakażeń STI okazała się niższa samoocena: 

osoby z niższą samooceną miały dwukrotnie wyższe ryzyko zakażenia, 

co koreluje z wynikami badań innych autorów. Ethier wsp. [165] badając 

wpływ samooceny i stanu emocjonalnego na podejmowanie ryzykow-

nych zachowań seksualnych młodych kobiet wykazał, że nastolatki, które 

miały niższe poczucie własnej wartości częściej podejmowały ryzyko 

kontaktu z przypadkowym partnerem; osoby z wyższą samooceną rza-

dziej zakażały się STI. Badania słowackich studentów Kalina i wsp. 

[160] potwierdziły wpływ samooceny za zachowania seksualne. Mło-

dzież z wyższą samooceną była świadoma, że może podjąć skuteczne 

działania zapobiegające zakażeniom HIV, miała mniej partnerów seksu-

alnych i częściej niż rówieśnicy stosowała prezerwatywy. Używanie 

środków odurzających i alkoholu często występują razem z niską 
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samooceną, determinując podejmowanie ryzykownej aktywności seksu-

alnej. Jedno z ostatnich doniesień badawczych ze Szwecji Unis i wsp. 

[161] przeprowadzone wśród 130 studentów, którego celem było okre-

ślenie w jakim stopniu zachowanie seksualne jest skorelowane z poczu-

ciem własnej wartości wykazało występowanie istotnych korelacji mię-

dzy wysoką samooceną a używaniem prezerwatyw.  
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5.2 Ograniczenia badania 

 

Uzyskane wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem 

szeregu ograniczeń. Po pierwsze – w pracy wykorzystano badanie epide-

miologiczne przekrojowe, tak więc wnioskowanie przyczynowo-skut-

kowe jest ograniczone [166]. Kolejne ograniczenie odnosi się do sposobu 

doboru próby. Chociaż uzyskano odpowiednią liczebność grupy badaw-

czej, to jednak nie zastosowano doboru losowego. Zbieranie danych je-

dynie od emigrantów, którzy umieścili swoje odpowiedzi na stronie in-

ternetowej może prowadzić do nadreprezentacji osób, które mają możli-

wość skorzystania z internetu na Obczyźnie. Jednakże profil socjo - de-

mograficzny badanych jest zbliżony do wyników uzyskanych w trakcie 

badania poakcesyjnej emigracji [14, 16], co stwarza nadzieję, że proce-

dura doboru próby pozwoliła na uwzględnienie reprezentatywnej grupy 

Polaków, żyjących w Wielkiej Brytanii. 

Należy dodać, że z ponad tysiąca wejść na stronę internetową, na 

której była zamieszczona ankieta, jedynie około połowa odwiedzających 

rozpoczęła jej wypełnianie. Nie uzyskano danych socjo-demograficz-

nych odnoszących się do tej grupy osób, ani powodów nie włączenia się 

do badania. Jednakże zagadnienia, które obejmowała ankieta mogły mo-

tywować potencjalnych respondentów do takiej odmowy [50, 69] z po-

wodu niechęci do ujawnienia swoich zachowań i postaw wobec seksual-

ności człowieka. Wśród osób, które rozpoczęły wypełnianie ankiety, co 

piąty zrezygnował z kontynuacji w trakcie jej wypełniania. Nie ukoń-

czyło ankiety istotnie więcej osób starszych, które przyjechały do Wiel-

kiej Brytanii niedawno, mających wykształcenie wyższe, mieszkających 
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w Polsce w dużym mieście, nie będących w związku, jak też nie pracu-

jących; zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Można przypuszczać, 

że kobiety wychowywane w tradycyjnym modelu są uczone wstrzemięź-

liwości, m.in. w wyrażaniu swoich postaw i potrzeb w zakresie seksual-

ności [50, 69]. Przedstawiona powyżej charakterystyka osób, które nie 

ukończyły badania (kobiety w starszej grupie wiekowej) pozwala przy-

puszczać, że uzyskane wyniki dotyczące występowania ryzykownych za-

chowań seksualnych w badanej grupie mogą być nieznacznie przeszaco-

wane. 

Kolejnym ograniczeniem jest możliwość niedoszacowania czę-

stości występowania poszczególnych STI w badanej próbie, z uwagi na 

relatywnie małą liczbę respondentów podających czynnik etiologiczny 

zakażenia. Tylko co trzeci respondent podający zakażenie wskazał na ro-

dzaj zakażenia, dlatego uzyskane dane należy traktować ostrożnie. W 

celu lepszego zrozumienia złożonych zjawisk dotyczących ryzykownych 

zachowań seksualnych i STI wśród imigrantów polskich w Wielkiej Bry-

tanii wydaje się konieczne poszerzenie badań w przyszłości, szczególnie 

dotarcie do osób, które nie ukończyły badania. 

Innym ograniczeniem badania jest zbieranie danych opartych na 

informacjach podawanych jedynie przez respondentów [167, 168, 169, 

170, 171, 172]. Biorąc pod uwagę, że przekrój badania obejmował po-

stawy i osobiste doświadczenia dotyczące sfery intymnej oraz z uwagi na 

duży stopień stygmatyzacji i dyskryminacji związanej z ryzykownymi 

zachowaniami seksualnymi, pozytywnym statusem serologicznym w 

kontekście HIV i innych STI, można przypuszczać, że w badaniu mogło 

dojść do ukrywania części informacji [107]. 
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Należy jeszcze dodać, że walidacja współczynników rzetelności 

alfa Cronbacha skali akulturacji na podstawie modelu wrażliwości Ben-

netta jest stosunkowo niska (0,6045). Jednakże współczynnik alfa Cron-

bacha, jako wskaźnik rzetelności, informuje jedynie o tym, czy sposób 

udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania był podobny. Jeżeli tak, 

pytania są do siebie podobne i można założyć, że badają podobne do sie-

bie zjawisko. Ponadto w pracy zostały uwzględnione jedynie wybrane 

czynniki ryzyka podejmowania kontaktów seksualnych. Inne, nie-

uwzględnione czynniki winny być zdiagnozowane w kolejnych bada-

niach. 

Pomimo wspomnianych ograniczeń wydaje się, że uzyskane wy-

niki mogą stanowić ważny element oceny ryzykownych zachowań sek-

sualnych i zakażeń STI wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. 
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6 REKOMENDACJE 

 

Podsumowując, badanie własne pokazuje, że znaczna część pol-

skich emigrantów angażuje się w ryzykowne zachowania seksualne na-

rażając się na ryzyko STI. Wysoki odsetek osób podejmujących tego ro-

dzaju zachowania i deklarujących przebycie STI w przeszłości, wskazują 

na potrzebę wzmożenia dostępności do usług w zakresie zdrowia seksu-

alnego i wzmocnienia dotychczas istniejących metod kontroli zakażeń 

wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, w tym kształcenia kadry 

polskich specjalistów i utworzenia polskiej stacjonarnej placówki porad-

niczo - edukacyjnej. Ważne stają się wysiłki na rzecz propagowania ba-

dań w kierunku STI w tej grupie, jak również wzmocnienie dostosowania 

kulturowego interwencji wspierających strategie redukcji ryzyka. Ze 

względu na różnorodność społeczności imigrantów, dostosowane inter-

wencje powinny być rozwijane i ukierunkowane na podgrupy podatne na 

zachowania seksualne wysokiego ryzyka i dostosowane do ich specyficz-

nych potrzeb profilaktycznych. Choć działania edukacyjno-profilak-

tyczne w kontekście STI należy kierować do całej społeczności 

emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, grupą szczególnej troski po-

winni stać się mężczyźni, single, osoby z niską samooceną i niskim stop-

niem akulturacji. 

Nowi polscy emigranci w Wielkiej Brytanii to głównie osoby 

młode, dwudziesto -trzydziestolatkowie [14,16], będący w apogeum ak-

tywności seksualnej. Część emigrantów nie posługuje się biegle języ-

kiem angielskim lub z innych powodów nie korzysta z systemu profilak-

tyki zdrowotnej zapewnianej przez państwo brytyjskie [169, 170, 171], 
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będąc poza systemem fachowej pomocy w zakresie przeciwdziałania 

STI, jaką m.in. świadczy West London Centre for Sexual Health [166, 

171]. 

Niemal co drugi imigrant polski w Wielkiej Brytanii w tym bada-

niu miał ryzykowne zachowanie seksualne, co piąty - nigdy się nie testo-

wał na obecność zakażenia HIV. Mogą oni stanowić potencjalną grupę z 

nierozpoznanym zakażeniem HIV lub innymi STI. Co więcej, u imigran-

tów, którzy nigdy nie testowali się w kierunku HIV obserwowano czę-

ściej ryzykowne zachowania seksualne. Wyniki innych badań wskazują, 

że zwiększanie świadomości osób o możliwości zakażenia się HIV czy 

STI oraz doradzanie jaką stosować profilaktykę, prowadzi do znaczącej 

redukcji ryzykownych zachowań [6, 172, 172, 173, 174, 175]. Dlatego 

promowanie testowania w kierunku HIV/STI wśród tej populacji po-

winno być stałą strategią profilaktyki. 

Należy podjąć wysiłki zmierzające do zwiększenia świadomości 

o możliwościach STI. Behawioralne interwencje skierowane do imigran-

tów okazały się skuteczne w redukcji ryzykownych zachowań seksual-

nych i STI, a więc powinny być traktowane jako potencjalne narzędzie 

zapobiegania tego typu zakażeniom [22]. Podczas promowania testowa-

nia w kierunku HIV i innych STI należy dotrzeć do osób, które się nigdy 

nie testowały i nie korzystały z poradnictwa w zakresie zdrowia seksual-

nego [6, 174, 176, 177]. Wyniki licznych badań pokazują, że znaczna 

część imigrantów nigdy nie korzystała z usług w tym zakresie [163, 164, 

176]. Chociaż nie ma danych dotyczących analizowania barier w wyko-

rzystaniu usług zdrowotnych, autorzy wskazują na: brak wiedzy imigran-

tów na temat dostępności placówek ochrony zdrowia, brak kompetencji 
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kulturowej personelu medycznego i istnienie barier, jak koszt, dystans do 

placówek zdrowotnych i prawne ograniczenia [6, 190, 195, 197, 198, 

207]. Obserwacje te potwierdzają konieczność przezwyciężenia wymie-

nionych barier i propagowania korzystania z usług zdrowotnych w celu 

wczesnego wykrywania i zapobiegania STI w tej populacji. Inicjatywy 

lokalne, podejmowane przez pracowników socjalnych i edukatorów sek-

sualnych, którzy cieszą się zaufaniem społecznym, mogą przyczynić się 

do promowania skutecznych interwencji profilaktycznych HIV/STI 

wśród imigrantów [6, 8, 163, 169, 207]. 

Im wyższy poziom akulturacji, tym mniej występuje ryzykow-

nych zachowań [69]. Dlatego konieczne wydaje się opracowanie i pro-

wadzenie treningów wrażliwości międzykulturowej w społeczności 

emigrantów polskich przez organizacje i instytucje polonijne we współ-

pracy z agendami brytyjskimi [22, 30, 34]. 

Wyniki badań jednoznacznie pokazują powiązania braku edukacji 

seksualnej z występowaniem ryzykownych zachowań seksualnych, jak 

liczba partnerów seksualnych, przypadkowe kontakty bez zabezpiecze-

nia, przemoc seksualna. Patton i wsp. (2014) [72] podkreślają potrzebę 

tworzenia programów prewencyjnych wzywających do bezpieczniej-

szych praktyk seksualnych oraz promowanie wiedzy o STI, a także po-

trzeby prowadzenia badań przesiewowych w kierunku rzeżączki, chla-

mydii i zakażenia HIV. Aby spełnić powyższe wymogi należy wprowa-

dzić do polskich szkół przedmiot edukacji seksualnej, w pełnym wymia-

rze godzinowym i prowadzony w oparciu o wiedzę naukową. Obecny 

wymiar godzinowy i programowy edukacji seksualnej realizowanej w 
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Polsce jest ograniczony i nie spełnia wszystkich wymogów oraz reko-

mendacji WHO/ UNAIDS [50, 103, 120. 126]. Badania przeprowadzone 

przez WHO wykazały, iż realizowanie programów edukacji seksualnej w 

szkołach ma korzystny wpływ na zachowania prozdrowotne młodych lu-

dzi: opóźnienie wieku inicjacji seksualnej, zmniejszenie liczby partnerów 

u osób aktywnych seksualnie oraz zwiększenie częstotliwości używania 

prezerwatyw, ochronę przed zakażeniem HIV lub innymi STI [99, 103, 

104, 106, 107, 207]. 
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7 WNIOSKI 

1. Polscy emigranci w Wielkiej Brytanii częściej niż w Polsce angażują 

się w ryzykowne zachowania seksualne realizując swoje potrzeby in-

tymne, co może zwiększyć ich szanse na nabycie zakażenia choro-

bami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych. 

2. Czynniki demograficzne – jak płeć męska, osobowościowe - niska sa-

moocena i społeczno - kulturowe jak – niska satysfakcja życiowa i 

spowolnienie procesu akulturacji mogą mieć wpływ na częstsze po-

dejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. 

3. Ponieważ opóźnienie procesu akulturacji stanowi czynnik wpływa-

jący na ryzykowne zachowania seksualne, konieczne wydaje się 

wdrożenie działań ułatwiających imigrantom przystosowanie się do 

zmiany kulturowej. 

4. Kontakty z przygodnym partnerem bez zabezpieczenia prezerwatywą 

oraz pod wpływem narkotyków stanowią istotne czynniki ryzyka za-

każeń przenoszonych drogą kontaktów seksualnych dla polskich emi-

grantów w Wielkiej Brytanii. 

5. Wysoki odsetek osób podejmujących ryzykowne zachowania seksu-

alne i deklarujących przebycie STI w przeszłości, wskazują na po-

trzebę wzmożenia dostępności do usług w zakresie zdrowia seksual-

nego i wzmocnienia dotychczas istniejących metod kontroli zakażeń 

wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, w tym - utworzenia 

polskiej placówki poradniczo-edukacyjnej. 

6. Należy wzmocnić status edukacji seksualnej, prowadzonej najlepiej w 

formie przedmiotu, jako ważnego czynnika ograniczającego podej-

mowanie ryzykownych zachowań seksualnych.  
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8 STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Wyjazd z kraju rodzinnego wpływa na emigrantów na wiele spo-

sobów. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. co 

otworzyło naszym obywatelom możliwość życia i pracy w innych kra-

jach członkowskich. Biorąc pod uwagę średnią długość pobytu za gra-

nicą, Wielka Brytania jest najbardziej popularnym krajem docelowym 

dla osób migrujących z Polski. Co istotne, polscy imigranci poakcesyjni 

mieszkający w Wielkiej Brytanii, to głównie ludzie młodzi. Etniczna, 

kulturowa, a także językowa różnorodność w Wielkiej Brytanii jest fak-

tem. Polscy imigranci, podobnie jak wiele innych osób podlegających 

procesowi akulturacji w Wielkiej Brytanii, mogą być narażeni na wiele 

trudnych doświadczeń, co może skutkować zaburzeniami zdrowotnymi. 

Częstość występowania zakażeń przenoszonych drogą kontaktów seksu-

alnych (STI) w Wielkiej Brytanii jest jedną z najwyższych w UE. Znajo-

mość czynników mających wpływ na zdrowie seksualne może zapobie-

gać negatywnym skutkom w tym zakresie i ułatwić działania prewen-

cyjne. W związku z tym, priorytetowym celem badania była ocena 

determinantów wybranych ryzykownych zachowań seksualnych u doro-

słych Polaków w przybyłych do Wielkiej Brytanii po 2004 r., a także 

porównanie tych zachowań przed i po emigracji. 

Epidemiologiczne badanie przekrojowe przeprowadzone zostało 

w okresie od marca do sierpnia 2013 r. Uczestników rekrutowano za po-

średnictwem lokalnych i społecznych mediów, z wykorzystaniem tech-

niki snow-ball. Anonimowość i intymność respondentów została zapew-

niona dzięki wspomaganej komputerowo metodzie wywiadu interneto-

wego (CAWI). 
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Według Office for National Statistics, w 2011 w Wielkiej Brytanii 

mieszkało 750,348 polskich imigrantów. Przy zachowaniu poziomu uf-

ności 95% i błędzie maksymalnym 4%, wymagane minimum 384 uczest-

ników badania było konieczne dla pozyskania grupy reprezentatywnej. 

Uzyskano 408 odpowiedzi, co oznacza spełnienie tego warunku. 

Do przeprowadzenia badania został zaprojektowany autorski 

kwestionariusz, zawierający 16 pytań, odnoszących się do: cech demo-

graficznych (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, religia, status za-

trudnienia i miejsca zamieszkania w Polsce); ryzykownych zachowań 

seksualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii (liczba partnerów seksualnych, 

niezabezpieczone kontakty seksualne z przypadkowymi partnerami, po 

użyciu alkoholu i/lub narkotyków); osobistych uwarunkowań ryzykow-

nych zachowań seksualnych (poczucie wartości mierzone za pomocą 

skali samooceny Rosenberga - SES); uwarunkowań środowiskowych i 

kulturowych (przejście edukacji seksualnej, proces akulturacji mierzony 

skalami depresji oraz satysfakcji życiowej Berry’ego - MIRIPS i mode-

lem z użyciem skal wrażliwości międzykulturowej Bennetta - DMIS); 

przebycia STI i testowania się w kierunku HIV/STI. 

Badanie pilotażowe przeprowadzone zostało na trzydziestu pol-

skich imigrantach w Wielkiej Brytanii; dokonano kilku poprawek mają-

cych na celu poprawę przejrzystości ankiety. Uzyskano świadomą zgodę 

od każdego uczestnika na przeprowadzenie badania. Badanie otrzymało 

zgodę Komisji Etycznej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Lon-

dynie. 
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Dane uzyskane w badaniu zostały wprowadzone i przetworzone 

przy pomocy programu STATISTICA PL w wersji 7.1. (StatSoft Inc., 

2007). Głównym punktem końcowym były ryzykowne zachowania sek-

sualne w Wielkiej Brytanii: niezabezpieczony kontakt seksualny z przy-

padkowym partnerem, kontakty seksualne po użyciu alkoholu i/lub nar-

kotyków, wielu partnerów seksualnych (co najmniej 5). Istotne było zde-

finiowanie zmiennych wpływających na uzyskane wyniki badania. 

Grupy danych zostały skategoryzowane pod kątem zmiennych w analizie 

jednoczynnikowej za pomocą testu chi-kwadrat, testu chi-kwadrat z po-

prawką Yatesa i testu dokładności Fishera. Dla zmiennych numerycz-

nych użyto test Manna-Whitney’a. Wykorzystano również test McNe-

mary do oceny istotnych różnic pomiędzy dwoma skorygowanymi pro-

porcjami, opartymi na tej samej próbce, którymi były ryzykowne zacho-

wania seksualne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Z 1026 wejść na dedyko-

waną stronę badania w serwisie Ankietka.pl, 500 osób rozpoczęło bada-

nie, 408 (82%) z nich – ukończyło badanie. 

Wyniki badania wykazały wysoki odsetek ryzykownych zacho-

wań seksualnych wśród polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii, wyż-

szy niż deklarowany w Polsce; dotyczyło to niezabezpieczonego kon-

taktu seksualnego z przypadkowym partnerem (p<0,0001), kontaktów 

seksualnych pod wpływem alkoholu (p=0,001) i/lub narkotyków 

(p<0,0001). Dynamika występowania niektórych ryzykownych zacho-

wań seksualnych wśród emigrantów polskich przed i po przyjeździe do 

Wielkiej Brytanii różniła się w zależności od płci. Mężczyźni istotnie sta-

tystycznie częściej niż w Polsce podejmowali kontakty seksualne bez za-

bezpieczenia (p<0,0001) oraz pod wpływem alkoholu (p=0,002); mniej-
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szy odsetek (p=0,008) deklarował posiadanie pięciu i więcej partne-

rek/partnerów. Kobiety istotnie statystycznie częściej niż w Polsce po-

dejmowały kontakty seksualne bez zabezpieczenia pod wpływem narko-

tyków (p<0,0001). 

Badanie z użyciem modelu regresji logistycznej wykazało, że płeć 

męska (OR 2,7), niskie poczucie własnej wartości (OR 2.1), niski poziom 

satysfakcji życiowej (OR 1,6), bycie na etnocentrycznych etapach wraż-

liwości międzykulturowej (OR 2,4) i brak edukacji seksualnej w szkole 

w formie przedmiotu (OR 1,5) - były niezależnymi czynnikami zwięk-

szającymi ryzyko niezabezpieczonego kontaktu seksualnego z przypad-

kowym partnerem w Wielkiej Brytanii. Polscy imigranci żyjący w Wiel-

kiej Brytanii częściej angażowali się w kontakty seksualne pod wpływem 

alkoholu i/lub narkotyków. Bycie mężczyzną wiązało się z około trzy 

razy większym prawdopodobieństwem podejmowania kontaktu z przy-

padkowym partnerem/partnerką bez prezerwatywy. 

Analiza wieloczynnikowa z użyciem modelu regresji logistycznej 

wykazała również, że zmiennymi niezależnie wpływającymi na podej-

mowanie ryzykownych kontaktów seksualnych pod wpływem narkoty-

ków były: wykształcenie wyższe (OR = 2,25) oraz niższy stopień akultu-

racji (OR=5,14). W przypadku podejmowania ryzykownych zachowań 

seksualnych pod wpływem alkoholu, determinantami okazały się: płeć 

męska (OR = 2,20), satysfakcja życiowa na poziomie niskim/przecięt-

nym (OR = 1,74) i pierwsze fazy wrażliwości międzykulturowej (OR = 

1,79). 
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Wykazano również – posługując się analizą wieloczynnikową z 

użyciem modelu regresji logistycznej - iż na podejmowanie ryzykow-

nych zachowań seksualnych z dużą liczbą partnerów miały wpływ nastę-

pujące czynniki: płeć męska (OR = 2,28), bycie singlem (OR = 3,20), 

oraz brak edukacji seksualnej w szkole (OR = 1,77). 

Na pytanie półotwarte, czy respondent miał kiedykolwiek me-

dycznie potwierdzone zakażenie chorobami przenoszonymi drogą kon-

taktów seksualnych (jeśli tak to jakie?) - 17% osób (68/408) odpowie-

działo twierdząco. Wśród 68 osób, które potwierdziły przebyte zakażenie 

34 podało, że zakaziło się chlamydią, 8 - HPV, 7 - grzybicą, 6 - 

opryszczką, 4 - rzęsistkiem, 2 - HCV, 1 - rzeżączką, 4 - innymi STI; moż-

liwe było podanie kilku odpowiedzi. Wśród badanych 174 (42.6%) osoby 

przyznały, że testowały się wcześniej w kierunku HIV; 5 osób - 1,2% 

(95% CI:0,16 - 2,29%) deklarowało przebycie zakażenia HIV. 

Badano wpływ ryzykownych zachowań seksualnych na przebycie 

STI przy pomocy modelu wieloczynnikowego. Istotny wpływ okazał się 

mieć kontakt seksualny z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia 

prezerwatywą (OR= 4,86) i pod wpływem narkotyków (OR=2,50). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników wysunięto szereg 

wniosków. Polscy emigranci w Wielkiej Brytanii częściej niż w Polsce 

angażują się w ryzykowne zachowania seksualne realizując swoje po-

trzeby intymne. To może zwiększyć ich szanse na nabycie zakażenia cho-

robami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych. Czynniki demo-

graficzne – jak płeć męska, osobowościowe – jak niska samoocena i spo-

łeczno-kulturowe – jak niska satysfakcja życiowa i spowolnienie procesu 
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akulturacji mogą mieć wpływ na częstsze podejmowanie ryzykownych 

zachowań seksualnych. Ponieważ opóźnienie procesu akulturacji sta-

nowi czynnik wpływający na ryzykowne zachowania seksualne, ko-

nieczne wydaje się wdrożenie działań ułatwiających imigrantom przysto-

sowanie się do zmiany kulturowej. Kontakty z przygodnym partnerem 

bez zabezpieczenia prezerwatywą oraz pod wpływem narkotyków stano-

wią istotne czynniki ryzyka zakażeń przenoszonych drogą kontaktów 

seksualnych dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Wysoki odse-

tek osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i deklarują-

cych przebycie STI w przeszłości, wskazują na potrzebę wzmożenia do-

stępności do usług w zakresie zdrowia seksualnego i wzmocnienia do-

tychczas istniejących metod kontroli zakażeń wśród emigrantów pol-

skich w Wielkiej Brytanii, w tym - utworzenia polskiej placówki porad-

niczo-edukacyjnej. Należy wzmocnić status edukacji seksualnej, prowa-

dzonej najlepiej w formie szkolnego przedmiotu, jako ważnego czynnika 

ograniczającego podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. 

Podsumowując, badanie stanowi istotny przyczynek do poznania 

ryzykownych zachowań seksualnych wśród polskich imigrantów w 

Wielkiej Brytanii. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że 

istnieje potencjalne ryzyko nabycia STI w tej grupie z uwagi na częste 

kontakty seksualne z przypadkowym partnerem bez zabezpieczenia pre-

zerwatywą, pod wpływem substancji odurzających i/lub alkoholu oraz 

seks z wieloma partnerami seksualnymi. Wyniki te mogą mieć wpływ na 

ukierunkowanie działań prewencyjnych i interwencyjnych dostosowa-

nych do pokonywania trudności w procesie akulturacji. 
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9 STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Moving abroad can affect immigrants in various ways. Poland became a 

member of the European Union (EU) in 2004, and it allowed Polish citi-

zens, to live and work in other EU member states. Taking into account 

the average length of staying abroad, the United Kingdom (UK) has been 

the most popular destination for Polish migrants. It is noteworthy to men-

tion that Polish post-accession migrants living in the UK, are mainly 

young people. There is ethnic, cultural as well as linguistic diversity in 

the UK. Polish migrants, like many other acculturating individuals, may 

face quite challenging experiences that can result in very serious health 

disturbances. UK prevalence of Sexually Transmitted Infections (STI) is 

one of the highest in the entire EU. Understanding factors which influ-

ence sexual health may prevent serious consequences, and facilitate the 

formation of effective services for Polish migrants in the UK. Therefore, 

the main aim of this study was to assess determinants of high risk sexual 

behavior related to adult Polish migrants in the UK after 2004, as well as 

compare their behavior before and after immigration. 

A cross-sectional study was carried out from March to August 

2013. Participants were recruited by means of local advertisements and 

social media, together with use of the snow-ball technique. Anonymity 

and intimacy of respondents was provided thanks to a Computer-Assisted 

Web Interview (CAWI) research method. 

According to data from the Office for National Statistics for 2011, 

the number of Polish immigrants in the UK was 750,348. With a confi-

dence level of 95% and the arbitral relative precision of 4% points on 
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each side, the sample of 384 participants was required for the purpose of 

this study. However, 408 Polish migrants responded, which means a con-

dition for the minimal sample size was definitely fulfilled. 

A self-administered questionnaire, designed by the author, was 

prepared for the study; this contained 16 questions querying participants 

on demographic (age, gender, education, marital status, religion, employ-

ment status and place of residence in Poland), risky sexual behavior in 

Poland and in the UK (i.e. number of sexual partners, having unprotected 

sexual contacts with casual partners, also after use of alcohol and/or ille-

gal drugs), personal determinants of risky sexual behaviors (self-esteem 

measured by means of the Rosenberg self-esteem scale - SES), environ-

mental and cultural determinants of risky sexual behaviors (history of 

sexual education, acculturation based on life satisfaction and depres-

sion/fear levels by Berry’s MIRIPS Questionnaire as well as an inter-cul-

tural sensitivity scale adapted from Bennett’s model - DMIS), HIV/STI 

testing and the respondents’ reported STI results. 

The survey tool was pilot-tested with thirty members of the Polish 

migrants community, which implied that only a few amendments were 

made to improve question clarity. Informed consent was obtained from 

every participant. The study received approval from the Ethical Commit-

tee of the Polish University Abroad in London. 

Data received from the study were entered and validated by means 

of customized software STATISTICA PL Version 7.1. (StatSoft Inc., 

2007). The main outcome were high risk sexual behaviors in the UK: 
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unprotected sexual contact with casual partners, sexual contact under in-

fluence of alcohol and/or illegal drugs, multiple sexual partners (five and 

more); the author aimed to define variables influencing these outcomes. 

Groups were compared for categoric variables in univariate analysis by 

means of the chi-square test, chi-square test with Yates correction factor 

as well as Fisher’s exact test. The MannWhitney test was used for nu-

meric variables and the McNemar test was also utilized for assessing sig-

nificant differences between the two correlated proportions, based on the 

same sample of subjects that were risky sexual behaviors in Poland and 

in the UK. Out of 1026 Ankietka.pl survey webpage visits, 500 individ-

uals began the survey, with 408 (82%) completing it. 

The results of the survey indicate quite high rates of risky sexual 

behaviors among Polish immigrants in the UK, significantly more fre-

quent than in Poland, which includes unprotected sexual contact with cas-

ual partners (p<0,0001), sexual contact under influence of alcohol 

(p=0,001) and illegal drugs (p<0,0001). The dynamics of most high risk 

sexual behaviors of Polish immigrants in the UK differs across gender. 

There is statistically significant result related to Polish male migrants 

having unprotected sexual contacts (p<0,0001) under influence of alco-

hol (p=0,002); lower number of them (p=0,008) declared five and more 

sexual partners. Regarding females, they were having significantly more 

sexual contacts under influence of illegal drugs (p<0,0001) in the UK 

than in Poland. 

A logistic regression model revealed that male gender (OR 2.7), 

low self esteem (OR 2.1), low life satisfaction (OR 1.6), being in the eth-

nocentric stages of sensitivity to difference on the Bennett scale (OR 2.4) 
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and not having had regular sexual education at school (OR 1.5), were all 

associated with greater odds of unprotected sex with a casual partner 

while in the UK. Polish migrants living in the UK were more likely to 

engage in sexual contacts under influence of alcohol and/or illegal drugs. 

Being male was associated with around a three time greater risk of un-

protected sex with casual partner. 

Multivariate analysis using a logistic regression model showed 

that independent variables influencing high risk sexual contact under the 

influence of drugs was higher education (OR = 2.25) and a lower degree 

of acculturation (OR = 5.14). Determinants such as being male (OR = 

2.20), low life satisfaction (OR = 1.74) and low intercultural sensitivity 

(OR = 1.79) were all likely to play a part in high risk sexual behavior 

under the influence of alcohol. 

To undertake high risk sexual behavior with a large number of 

partners, according to the logistic regression model, was influenced by 

male gender (OR = 2.28), being single (OR = 3.20), and lack of sexual 

education at school (OR = 1.77). 

Among study participants, 17% (68/408) reported they had had 

medically diagnosed STI (the close-ended question: if “yes” - which 

one?); 34 - chlamydia, 8 - HPV, 7 - candidiasis, 6 - genital herpes, 4 - 

trichomoniasis, 2 - HCV, 1 - gonorrhoea, 4 - other STIs (it was a multiple 

choice question). Respondents were also asked about HIV testing and 

174 of them (42.6%) admitted they had had the test; the overall reported 

HIV prevalence in the study was 1.2% (95% CI:0,16 - 2,29%), i.e. 5/408. 
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Multivariate analysis was used to analyze the influence of risky 

sexual behaviors on acquiring STIs. A significant influence on unpro-

tected sexual intercourse with casual partner (OR= 4.86) and under influ-

ence of illegal drugs (OR=2.50) was a crucial outcome. 

To conclude, Polish migrants, while carrying out sexual needs, are 

more likely to have risky sexual behaviors in the UK than while in Poland 

which may increase their chance of acquiring STIs. Demographic factors 

like male gender, personality factors like low self-esteem, and sociocul-

tural factors like low life satisfaction, as well as lower degree of accul-

turation, can imply more frequent risky sexual behaviors. Because of a 

lower degree of acculturation as a potential risk factor influencing risky 

sexual behaviors, solutions facilitating the cultural change seem to be 

necessary to implement. Unprotected sexual contacts with casual partner, 

and under an influence of illegal drugs, are high risk factors for acquiring 

STIs by Polish immigrants in the UK. The high percentage of immigrants 

engaged in unprotected sexual contacts with casual partners, including 

individuals with reported STIs, point at making sexual health services 

more accessible for this group and focused on infection control and pre-

vention (this should include a Polish center for sexual health and educa-

tion). To promote sexual education as a regular subject at school seems 

to be an important factor for preventing risky sexual behaviors. 

To summarize, the study seems to be an important contribution to 

the process of understanding the complex issues of risky sexual behaviors 

among Polish immigrants in the UK. According to the study findings, 

there is a potential risk of acquiring STI in this group due to a frequent 

unprotected sexual intercourse with a casual partner, under the influence 
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of illegal drugs and/or alcohol, and having sexual contacts with multiple 

partners. The results can exert an impact on targeting efforts of preventa-

tive and interventions, to tailor them in a way facilitating difficulties of 

acculturation process 
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11 ZAŁĄCZNIKI 

 

11.1 Autorski kwestionariusz ankiety 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY NR........... Data wypełnienia: ………………….. 

 

 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie  Pomorski Uniwersytet Medyczny 

Zakład Psychologii Stosowanej    Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 

238-246 King Street,          ul. Żołnierska 48 

London W6 0RF            71-210 Szczecin  
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Szanowni Państwo, 

Jestem seksuologiem i doradcą rodzinnym. Zwracam się do 

Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza, 

a tym samym wzięcie udziału w badaniu prowadzonym w ramach mojej 

rozprawy doktorskiej. 

Ankieta ma na celu zebranie informacji o postawach wobec sek-

sualności człowieka oraz o zachowaniach seksualnych wśród polskiej 

emigracji po 2004 roku. Kwestionariusz jest anonimowy i skierowany do 

osób w wieku 18-45 lat, zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii. Jej 

wyniki będą użyte w ramach rozprawy doktorskiej. 

Nie ma tutaj dobrych lub złych odpowiedzi, gdyż dotyczą one 

Państwa zachowań, opinii i wiedzy. Kwestionariusz składa się z 16 py-

tań. Odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem w kratce lub w tabeli, 

albo też odpowiedź wpisać w puste pola jeśli wymaga tego dane pytanie. 

W niektórych pytaniach można wybrać kilka odpowiedzi. Czas wypeł-

nienia ankiety ok. 20 minut. Istnieje możliwość rezygnacji z dalszego 

udziału w badaniach na każdym ich etapie. Uzyskane wyniki badań, a 

także informacje zawarte w anonimowych ankietach zostaną opracowane 

statystycznie dla celów naukowych. Dostęp do wymienionych informacji 

będzie możliwy jedynie po wprowadzeniu hasła, znanego prowadzącym 

badanie. 
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Udział w badaniu jest dobrowolny. Wyrażają nim Państwo zgodę 

na zasadach przedstawionych powyżej, zgodnych z art. 23 ust. 1 pkt. 1 

polskiej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883). 

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas, 

Grażyna Czubińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

227 

I. DANE SOCJO-DEMOGRAFICZNE 

1.  Płeć: 

[] kobieta 

[] mężczyzna 

 

2. Ile ma Pan(i) lat: ............. 

 

3. Miejsce zamieszkania w Polsce: 

[] wieś 

[] miasto do 50 000 mieszkańców 

[] miasto od powyżej 50 000 do 100 000 mieszkańców 

[] miasto od powyżej 100 000 do 500 000 mieszkańców 

[] miasto powyżej 500 000 mieszkańców 

 

4. Jakie jest Pana(i) wykształcenie: 

[] podstawowe   

[] gimnazjalne 

[] zawodowe 

[] średnie 

[] wyższe licencjackie 

[] wyższe magisterskie 

[] podyplomowe 

 

5. Stan cywilny: 

[] panna/kawaler 

[] mężatka/żonaty 

[] rozwiedziona(y) / separacja 
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[] wdowa/wdowiec 

 

6. Stosunek do pracy w Wielkiej Brytanii: 

[] pracuję w swoim zawodzie 

[] pracuję nie w swoim zawodzie 

[] uczę się/studiuję 

[] nie pracuję, jestem na czyimś utrzymaniu 

[] inne (jakie): 

…………………………………………………………………………… 

 

7. Jaki jest Pana(i) światopogląd: 

[] wierząca/y praktykująca/y 

[] wierząca/y niepraktykująca/y 

[] niewierząca/y (ateista/ka) 

[] inne:....................................................................................... 

 

II. EDUKACJA SEKSUALNA: 

8. Czy w trakcie nauki szkolnej miał/a Pan(i) zajęcia z wychowania sek-

sualnego/edukacji seksualnej/przygotowania do życia w rodzinie? 

[] tak, jako oddzielny przedmiot 

[] tak, w formie sporadycznych spotkań i prelekcji 

[] nie, nie miałam/em 

[] inne (jakie): ....................................................................................... 
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III. WIEDZA I ZACHOWANIA PROZDROWOTNE 

9. Czy miała Pan(i) medycznie stwierdzone zakażenie którąś z chorób przeno-

szonych drogą kontaktów seksualnych? 

[] tak, jakie ............................. 

[] nie 

10. Czy kiedykolwiek z własnej potrzeby poddał(a) się Pan(i) przebywa-

jąc w WielkiejBrytanii testom wykrywającym STI (choroby przenoszone 

drogą kontaktów seksualnych)? Proszę wybrać po jednej opcji dla każ-

dego badania 

a) w kierunku HIV: 

[] raz 

[] kilka razy 

[] nigdy 

b) w kierunku innym niż HIV - chlamydia, rzeżączka, HPV, itp: 

[] raz 

[] kilka razy 

[] nigdy 

 

11. Czy miał(a) Pan(i) niezabezpieczony prezerwatywą stosunek seksu-

alny z przypadkową osobą?
 
                                                                    

                                                w Polsce     w UK 

a) tak, bez zabezpieczenia prezerwatywą [] [] 

b) tak, będąc pod wpływem środków narko-

tycznych 

[] [] 
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c) tak, będąc pod wpływem alkoholu [] [] 

d) nie [] [] 
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IV. POSTAWY WOBEC SIEBIE, SWOJEGO OBECNEGO ŻY-

CIA I SEKSUALNOŚCI 

 

12. Moja samoocena: Jak poniższe stwierdzenia odnoszą się do tego 

co myśli Pan(i) o sobie i swoim życiu? 
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13. Moja satysfakcja z życia: Jak poniższe stwierdzenia odnoszą się 

do tego co myśli Pan(i) o sobie i swoim życiu? 
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14. Problemy życiowe: Często zdarza się Panu(i) czuć w życiu? 

 

15. Ilu partnerów seksualnych miał(a) Pan(i)? (proszę wpisać liczbę): 

 [] w Polsce:.................................................................... 

 [] w UK:.................................................................... 
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V. AKULTURACJA 

 

16.Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami? 
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11.2  Recenzje pracy doktorskiej (fragmenty) 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski 

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych  

Niedoborów Immunologicznych, Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 

 
Zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych (STI) oraz czynni-

ki ryzyka promujące rozprzestrzenianie tych zakażeń stanową niedoce-

niany w Polsce problem klinicznodiagnostyczny. Z jednej strony jest to 

zagadnienie związane ze świadomością w zakresie tak zwanego zdrowia 

seksualnego, o którym nie mówi się prawie wcale a programy 

profilaktyczne są szczątkowe; z drugiej strony brak jest systematycz-nych 

programów diagnostyki i testowania w tym kierunku. Pogramy diagno-

styczne prowadzone są ad hoc, sporadycznie i nie skutkują istotnym pod-

niesieniem świadomości ryzyka zakażeń przenoszonych drogą płciową w 

społeczeństwie. Wielka Brytania natomiast jest krajem, w którym takie 

programy są prowadzone od wielu lat, funkcjonują nie tylko poradnie 

zdrowia seksualnego oferujące kompleksowe usługi – od poradnictwa, 

poprzez testowanie, leczenie a kończąc na promocji zachowań prozdro-

wotnych; istnieje również specjalizacja genitourinary medicine dla leka-

rzy zajmujących się tymi problemami. Emigracja Polska do Wielkiej Bry-

tanii, ma dostęp do w/w programów, co poprawia skuteczność opieki w 

zakresie chorób przenoszonych drogą płciową. Autorka rozprawy dok-

torskiej podejmuje się analizy niezwykle ciekawego, aktualnego i istot-

nego w zakresie zdrowia publicznego zagadnienia – czynników wpływa-

jących na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych w kontek-

ście STI wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, wraz z ana-

lizą zmian po emigracji do tego kraju.(…) 
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"Analiza wybranych czynników ryzyka zakażeń przenoszonych drogą 

kontaktów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii" 

jest pracą o wysokiej wartości naukowej i praktycznej i może 

prowadzić do powstania i wdrażania praktycznych zaleceń.(…) 

W pracy zaprezentowano serię bardzo ciekawych wyników: zwiększe-nie 

częstości niezabezpieczonych kontaktów na emigracji (również pod wpły-

wem narkotyków i alkoholu), wyraźny związek pomiędzy podejmowaniem 

ryzykownych kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia z niską samoo-

ceną, brakiem lub sporadyczną edukacją seksualną, niską 

satysfakcją z życia i wyższymi skłonnościami do depresji, a także etno-

centryczną akulturacją; związek między kontaktami pod wpływem narko-

tyków a wyższym wykształceniem, etnocentryzmem i nie pozostawaniem 

w związku oraz podobny związek między kontaktami seksualnymi z przy-

padkowym partnerem pod wpływem alkoholu a wyższym 

wykształceniem, niską samooceną i satysfakcją z życia, oraz i akultura-

cją etnocentryczną. Warto też zwrócić uwagę na związek pomiędzy edu-

kacją seksualną, nawet sporadyczną, z mniejszą ilością partnerów seksu-

alnych, ale nie fazą integracji z kulturą brytyjską. 
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Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski  

Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces emigracji 

Polaków do lepiej rozwiniętych krajów europejskich, szczególnie do kra-

jów anglosaskich. Zjawisko to uległo nasileniu w ostatnich latach, w któ-

rych to szacuje się, że ponad 2 miliony Polaków wyemigrowało, dopro-

wadzając do stanu, w którym Polacy są drugą, co do wielkości mniejszo-

ścią narodową w Wielkiej Brytanii. Niestety emigrują głównie osoby 

młode a straty demograficzne populacji w Polsce są nie do wyrównania. 

Emigranci po osiedleniu się rozpoczynają życie w nowym systemie kultu-

rowo-społecznym, zaczynają podlegać zjawisku akulturacji, które mgr 

Grażyna Czubińska szczegółowo opisała we Wstępie. Zmianie podlegają 

zachowania emigrantów w tym ich sfera życia seksualnego. Nowe kon-

takty międzyludzkie, obejmujące również zachowania seksualne przyno-

szą nowe doświadczenia, ale i stwarzają zagrożenia dla zdrowia ze 

strony chorób szerzących się w drogą płciową. Jest to obszar sfery in-

tymnego życia człowieka, bardzo trudny do prowadzenia badań nauko-

wych stąd duże uznanie dla Autorki za podjęcie się próby zbadania za-

chowań seksualnych emigrantów i analizy zmian, jakim podlegają w no-

wym środowisku. O ile zachowania seksualne Polaków są od kilkunastu 

lat przedmiotem badań socjologów i seksuologów to w piśmiennictwie 

polskim brakuje publikacji na ten temat zachowań seksualnych emigran-

tów niosących za sobą potencjalne ryzyko zakażeń chorobami przenoszo-

nymi drogą płciową. Wszystko to przemawia za tym, że badania takie jak 

podjęte w ocenianej rozprawie, są bardzo cenne i nowatorskie.(…) 
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W interesującej i bardzo wnikliwej dyskusji Autorka przedstawiła wnio-

ski z badań własnych i porównała je z badaniami innych autorów. Szero-

kie omówienie wyników własnych i ich konfrontacja z danymi z piśmien-

nictwa pozwala najlepiej ocenić dojrzałość naukową mgr Grażyny Czu-

bińskiej. Dyskusję kończą rekomendacje, które są cennymi wskazówkami 

praktycznymi dla podjęcia działań profilaktycznych w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się tych chorób w populacji.(…) 

Za najważniejsze osiągnięcie rozprawy, wnoszącej znaczący wkład w tę 

dziedzinę wiedzy medycznej uważam wykazanie w sposób nie budzący 

wątpliwości, iż tak krytykowana w naszym kraju edukacja seksualna pro-

wadzona w szkołach w formie przedmiotu wpływa na zmniejszenie czę-

stości podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych w dorosłym 

życiu nawet po zmianie kraju pobytu. 

Na uznanie zasługuje fakt, że Autorka podjęła się trudnego i bardzo in-

tymnego tematu oceny czynników ryzyka wystąpienia chorób przenoszo-

nych drogą płciową i analizy zachowań seksualnych emigrantów, doko-

nała właściwego wyboru metod badań i prawidłowo je przeprowadziła. 

Tak zaplanowane i przeprowadzone kompleksowe badanie podjętego 

problemu oraz jego dyskusja zasługują na uznanie. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


