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Streszczenie

Prewencja suicydalna osadzonych, realizowana jest we wszystkich jednost-
kach penitencjarnych kraju. Instrukcja w sprawie zapobiegania samobójstwom osób
pozbawionych wolności, wprowadziła 3-stopniowy model oddziaływań: profilakty-
ka presuicydalna I rzędu (dla wszystkich osadzonych), II rzędu (dla osadzonych
z wysokim ryzykiem suicydalnym) oraz profilaktyka postsuicydalna (dla osadzo-
nych po próbie samobójczej). Działania te wymagają koordynacji i sprawnej ko-
munikacji wielu pionów służby więziennej. Przedmiotem badań opisanych w ar-
tykule jest charakterystyka samobójstw w izolacji w latach 2010–2013. Anali-
za danych z grupy osadzonych podejmujących próby (N = 75) oraz osadzonych
którzy dokonali samobójstwa (N = 77), w zakresie wskaźników dotyczących ryzy-
ka suicydalnego, pozwoliła oszacować szereg istotnych różnić międzygrupowych.
Zidentyfikowano czynniki socjodemograficzne, charakterystyki penitencjarne oraz
czasowość badanych zdarzeń. Uzyskane rezultaty dostarczają danych mogących
mieć zastosowanie w doskonaleniu metod prewencji suicydalnej w więziennic-
twie.

Słowa kluczowe: próby samobójcze i samobójstwa w więzieniach, prewencja suicydalna
w izolacji, wskaźniki ryzyka suicydalnego
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Suicides committed among the detained in the Polish prison system
between 2010 and 2013.

Prevention of suicidal behaviors in isolation
Abstract

Suicide prevention schemes are implemented among prisoners across all peniten-
tiary institutions in Poland. The instruction on the prevention of suicide among detained
individuals has introduced a 3-stage interaction model, based on 1st-oder pre-suicide
prevention (for all prisoners), 2nd order prevention (for the detained with a high suicide
risk), and 3rd order, post-suicidal prevention (for prisoners who have attempted sui-
cide). Such actions require coordination and effective communication between various
divisions of penitentiary services. The study in question aims at presenting an overview
of suicides committed by prisoners, between 2010 and 2013. Following the analysis of
data derived from the group of those who attempted (N = 75) and those who actually
committed suicide (N = 77), carried out according to suicide risk indicators, we were
able to estimate a number of significant inter-group differences; we have identified
relevant socio-demographic factors, drawn up penitentiary characteristics and defined
timeframes of suicidal incidents. The findings include the data which may be further
used to improve suicide prevention methods applied in prison environment.

Key words: suicide attempts and suicides in prisons, prevention of suicidal behaviors in
isolation, suicidal risk indicators

Izolacja więzienna — miejsce podwyższonego ryzyka samobójczego

Samobójstwo to jedna z istotnych przyczyn śmierci w izolacji pe-
nitencjarnej. Choć samo zjawisko jest częstym tematem opracowań
i analiz, to badania dotyczące aktów suicydalnych w więzieniach są
nadal za mało eksplorowane.

W identyfikacji czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie
samobójstw bierze się pod uwagę wiele zmiennych, mających wpływ na
funkcjonowanie osadzonych. Analizuje się takie czynniki, jak: długość
wyroku pozbawienia wolności, status osadzonego aresztowanego lub
skazanego, przeludnienie (Huey, McNulty 2005), łączny czas spędzo-
ny w izolacji, poziom aktualnych procesów stresowych (Liebling 2006)
czy dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki psy-
chologiczno-psychiatrycznej. Każdy z ww. czynników może wpływać
na ryzyko popełnienia samobójstwa przez skazanego.

Populacja skazanych z racji swojej specyfiki najczęściej cechuje się
większym wskaźnikiem samobójstw niż populacja osób znajdujących
się poza izolacją penitencjarną (WHO 2007). Wynika to prawdopo-
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Tabela 1. Liczba samobójstw w izolacji penitencjarnej w latach 2007–2013

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba samobójstw w izolacji
penitencjarnej w roku 41 39 41 34 16 16 19

Współczynnik samobójstw na
10 tys. osadzonycha 4,5 4,5 4,8 4,1 1,9 1,9 2,4

Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW.
a Wykorzystano wartości współczynników samobójstw na 10 tyś. osadzonych, aby

można było je łatwo porównać z danymi, prezentowanymi w raportach WHO i Rady
Europy.

dobnie z warunków osobistych jak i środowiskowych skazanych i samej
instytucji totalnej, jaką jest więzienie (Goffman 1975).

By właściwie móc zinterpretować powyższe wskaźniki warto przy-
toczyć podobne współczynniki w innych krajach europejskich (Grusz-
czyńska, Ostaszewski 2013). Poniższy wykres przedstawia liczbę sa-
mobójstw w izolacji penitencjarnej oraz współczynnik samobójstw na
10 tys. osadzonych w wybranych krajach europejskich.

Prezentowane dane przedstawiają statystyki za 2008 r., średni po-
ziom współczynnika samobójstw na 10 tys. osadzonych (cytowany za
autorami raportu) wynosi 6,6. Można zauważyć, iż choć liczba samo-
bójstw dokonanych w izolacji penitencjarnej w Polsce na tle innych
krajów jest znaczna, to jednak wartość współczynnika samobójstw na
10 tyś. osadzonych (4,7) wyraźnie umiejscawia nasz kraj poniżej cyto-
wanej średniej.

W ocenie ryzyka suicydalnego osób izolowanych, można wska-
zać wiele czynników mających istotny wpływ. Wielu z osadzonych
charakteryzuje się aspołecznymi zaburzeniami osobowości, nadużywa
substancji psychoaktywnych, cechuje się szeregiem deficytów poznaw-
czo intelektualnych oraz doświadcza silnej sytuacji stresowej, jaką jest
osadzenie w zakładzie karnym. To wszystko może sprawiać, że ogólnie
ryzyko targnięcia się na własne życie będzie większe niż poza murami
więzień.

Czynniki te zdają się mieć znaczenie nawet wśród osób izolo-
wanych po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. Badania pokazują
(Pratt et al. 2006), że więźniowie nawet po wyjściu na wolność na-
dal cechują się podwyższonym wskaźnikiem samobójstw. Zjawisko to
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Rys. 1. Statystyka samobójstw w wybranych krajach europejskich (dane za 2008 r.)
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Liczba samobójstw w izolacji penit.

Współczynnik samobójstw na 10 tyś. osadzonych

Źródło: dane statystyczne Rady Europy za: Aebi M.F., Delgrande N.: Council of Europe
Annual Penal Statistics Space I, Strasburg 2011.

nosi nazwę „importowania ryzyka”. Nie można tu przytoczyć naszych
krajowych danych, bowiem w Polsce nie prowadzi się statystyk wyróż-
niających byłych skazanych z ogólnej populacji samobójców. Oczywi-
ście, nie umniejsza to odpowiedzialności personelu więziennego za
przeciwdziałanie i prewencje tego zjawiska, pokazuje jednak jego zło-
żoność, co bez wątpienia odzwierciedla szereg trudności w całkowitej
eliminacji samobójstw osób izolowanych zwłaszcza, że samo osadzenie
jest już czynnikiem wysoce stresującym (WHO 2007; Stukan 2008).

Samobójstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, będącym wy-
nikiem złożonej interakcji czynników biologicznych, genetycznych,
psychologicznych, socjologicznych i środowiskowych (Hołyst 2012).
Samobójstwo jest często skutkiem kryzysu psychologicznego, który
rozpoczyna się, gdy człowiek nie może rozwiązać jakiegoś trudnego
problemu (Pilecka 2004). Kryzys psychologiczny może w każdej chwi-
li przerodzić się w kryzys suicydalny. Gromadzone przez Centralny
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Zarząd Służby Więziennej dane dotyczące przyczyn aktów autoagresji
(w tym samobójstw) zdają się potwierdzać powyższe refleksje. Sama
sytuacja izolacji i wynikające z tego konsekwencje są w zdecydowanie
mniejszym stopniu powodem autoagresji osadzonych. Prezentowany
w tabeli poniżej wiersz pn: „Inne” wskazuje na dominacje motywów
pozapenitencjarnych.

Tabela 2. Przyczyny autoagresji osadzonych w latach 2007–2013

Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Identyfikowane

przyczyny autoagresji

Łączna liczba wszystkich aktów auto-
agresji (pocięcia, połyki, próby sa-
mobójcze itp.) 633 715 818 622 433 281 633

Działalność administracji więziennej 199 234 325 266 139 97 199
Presja podkultury 9 7 2 1 1 2 9
Uczestnictwo w podkulturze 10 7 5 9 3 1 10
Działalność sądu lub prokuratury 65 68 60 35 41 20 65
Inne 350 399 426 311 249 161 350

Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Identyfikowane

przyczyny autoagresji

Łączna liczba wszystkich aktów auto-
agresji (pocięcia, połyki, próby sa-
mobójcze itp.) 633 715 818 622 433 281 633

Działalność administracji więziennej 199 234 325 266 139 97 199
Presja podkultury 9 7 2 1 1 2 9
Uczestnictwo w podkulturze 10 7 5 9 3 1 10
Działalność sądu lub prokuratury 65 68 60 35 41 20 65
Inne 350 399 426 311 249 161 350

Źródło: Biuro Penitencjarne CZSW.

Choć przyczyny samobójstw są złożone, w niniejszym opracowa-
niu, ze względu na zgromadzony materiał badawczy, skoncentrowano
się na opisie wybranych charakterystyk penitencjarnych i weryfikacji
ich znaczenia w ocenie ryzyka samobójczego. Należy mieć jednak na
uwadze fakt, iż złożoność genezy aktu samobójczego cechować się mo-
że wyraźną dynamiką zmian, a sama sytuacja izolacji penitencjarnej
nie musi być jego jednym powodem, choć może być ich katalizatorem.

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele kategorii podziału
grup osadzonych pod kątem zagrożenia zachowaniami samobójczy-
mi. Jednym z takich podziałów jest rozróżnienie samobójców na grupę
aresztantów oraz skazanych (Shaw et al. 2004). Profilując osoby doko-
nujące samobójstw w areszcie (grupa pierwsza) wymienia się najczę-
ściej, że są to młodzi mężczyźni (średni wiek 20–25 lat), stanu wolnego,
pierwszy raz izolowani, aresztowani przeważnie za stosunkowo drobne
przewinienia najczęściej związane z uzależnieniem od substancji psy-
choaktywnej (np.: posiadanie i/lub handel narkotykami, prowadzenie
pojazdów mechanicznych po zażyciu substancji psychoaktywnych, kra-
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dzieże, włamania itp.). Przeważnie w chwili zatrzymania znajdują się
oni w stanie nietrzeźwości i mogą wymagać pobytu na oddziale detok-
sykacyjnym w związku z rozwojem zespołu odstawiennego. Do aktów
samobójczych może dochodzić wtedy w przeciągu krótkiego czasu
(do kilkunastu godzin od osadzenia) na skutek szoku wynikającego
z zatrzymania i osadzenia, braku przepływu informacji ze środowiska
zewnętrznego oraz niepewności związanej z przyszłością (postrzega-
nie konsekwencji prawnych i karnych, wyobrażenia na temat długości
kary pozbawienia wolności). Innym czynnikiem mogącym wyzwolić
zachowania suicydalne w tej grupie jest moment ogłoszenia wyroku,
zwłaszcza wtedy kiedy wyrok i długość zasądzonej kary jest postrze-
gana przez osadzonego jako niesprawiedliwa i/lub za wysoka. Pod-
wyższone ryzyko zagrożenia życia utrzymuje się zwłaszcza przez okres
trzech kolejnych dni (Marcus, Alcabes 1993).

Do drugiej grupy zwiększonego ryzyka, zalicza się osadzo-
nych skazanych wyrokiem pozbawienia wolności, najczęściej starszych
sprawców przestępstw (30–35 lat), którzy usiłują pozbawić się życia
po okresie wstępnego zaadoptowania do warunków izolacji (często
po 4–5 latach) (Borrill 2002). Impulsem wyzwalającym chęć popeł-
nienia samobójstwa są najczęściej dynamiczne czynniki środowiskowe
(konflikt ze skazanymi, separacja rodzinna, zerwanie bliskich relacji,
pozbawienie praw rodzicielskich, rozwód, odrzucenie wniosku o wa-
runkowe przedterminowe zwolnienie czy wprowadzenie do wykonania
kolejnej kary za inne przestępstwo).

Jak wskazują badania, największe nasilenie komponentów agresji
występuje bezpośrednio po aresztowaniu, a liczba prób samobójczych
dokonanych jest większa wśród osadzonych w aresztach śledczych i za-
trzymanych przez policję niż wśród więźniów po otrzymaniu wyroku
skazującego (Shaw et al. 2004; Matsching, Fruhwald, Frottier 2006).

Obecnie, najczęstszym sposobem popełnienia samobójstwa
w polskich jednostkach penitencjarnych, podobnie jak poza więzien-
nymi murami jest powieszenie (dane Biura Penitencjarnego CZSW;
por. www.policja.pl).

Jak można zauważyć na rys. 1, sposób dokonywania aktów au-
toagresji koncentruje się wokół powieszenia, zwłaszcza w grupie sa-
mobójców. W grupie osób dokonujących prób, widać większą róż-
norodność metod: zatrucie lekami czy pocięcia oraz mniejszą liczbę
powieszeń w tzw. „kąciku sanitarnym”. Nasuwa się zatem wrażenie,
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Rys. 2. Sposób dokonania samobójstwa i próby samobójczej w grupie badawczej
w latach 2010–2013 (Wartości na wykresie wskazują ilość procentowe takich zdarzeń)
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iż aktywni samobójcy chętniej podejmują bardziej radykalne i sku-
teczniejsze metody odebrania sobie życia niż ci, którzy znajdują się
w grupie dokonującej prób. Analizowana dokumentacja sporządzona
po zdarzeniu wskazuje, że jeśli osadzony usiłuje popełnić samobójstwo
poprzez powieszenie w celi, na oczach współosadzonych, jego szansa
na przeżycie jest większa niż wtedy, gdy dokonuje tego samotnie w ką-
ciku sanitarnym. Zatrucie lekami czy pocięcie jest również sposobem
w którym ryzyko utraty życia zdaje się być mniejsze niż powieszenie,
bowiem wzrasta prawdopodobieństwo zauważenia tego faktu przez
innych i tym samym wcześniejszego zareagowania. Choć w grupie sa-
mobójców nadal dominuje powieszenie w innej części celi niż kącik
sanitarny, to jednak można zauważyć kontynuacje trendu wzrostowe-
go liczby dokonanych aktów w kącikach sanitarnych w porównaniu
do wcześniejszych analizowanych okresów (2006–2009) (por: Głowik,
Matyba 2010).

Z analizy dokumentacji osadzonych wynika, iż śmierć przez po-
wieszenie zdarza się nawet wtedy, gdy skazany jest osadzony w ce-
li wieloosobowej. Więźniowie wykorzystują do tego takie momen-
ty, gdy dokonanie aktu może być niezauważalne dla współosadzo-
nych (np.: noc), lub gdy na oddziale jest zmniejszona liczba pra-
cowników monitorujących zachowanie osadzonych. Zdarza się tak-
że, że do śmierci dochodzi w porze dziennej w toalecie, w jaką wy-
posażone bywają cele mieszkalne. Dokonując tego w tzw. „kąciku
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sanitarnym”, skazani mają świadomość, że przez chwilę mogą się
w ten sposób odizolować od reszty skazanych z którymi dzielą ce-
lę i dokonać aktu. Dlatego też, tak ważne jest wczesne rozpozna-
nie osadzonych aktywnych suicydalnie i kwalifikowanie ich do gru-
py wysokiego ryzyka, co ułatwia identyfikacje osób wymagających
objęcia wzmożonymi oddziaływaniami psychologicznymi i ochron-
nymi m.in. częstszymi konsultacjami i rozmowami z psychologiem,
częstszym monitorowaniem cel, czy wreszcie doraźnym osadzaniem
w celi wyposażanej w kamery, stale obsługiwane przez personel
ochronny.

Poza elementami związanymi bezpośrednio z osadzaniem, do
czynników mogących wyzwalać zachowania suicydalne należą tak-
że te, związane z aktualną sytuacją życiową osadzonego (Blaauw,
Winkel, Kerkhof 2001). Jednym z ważniejszych predyktorów staje
się wtedy m.in. wielkość sieci wsparcia. Osadzenie sprawcy prze-
stępstwa w więzieniu znacznie zmniejsza jego możliwości korzysta-
nia z zewnętrznych (wolnościowych) źródeł wsparcia. Zdarza się, że
kontakt ze światem zewnętrznym zostaje całkowicie zerwany. Moż-
na domniemywać, że część osób izolowanych identyfikując sytuacje
osadzenia jako stresującą (Heszen, Sęk 2007), będzie korzystać z do-
stępnych źródeł lub poszukiwać innej formy wsparcia, jako strate-
gii radzenia sobie ze stresem. Ubóstwo sieci wsparcia, konflikty —
zwłaszcza te rodzinne, wykluczenie społeczne czy stygmatyzacja roli
więźnia, ograniczają dostępność najpopularniejszych źródeł wspar-
cia. Jeżeli skazany nie będzie zainteresowany innymi źródłami np.:
wsparciem ze strony innych osadzonych czy wsparciem instytucjonal-
nym, będzie to czynnikiem zwiększającym ryzyko zachowań suicydal-
nych.

Do innych czynników prosuicydalnych zalicza się także obecność
zaburzeń psychicznych występujących aktualnie lub w przeszłości, po-
dejmowane leczenie psychiatryczne czy historię samobójstw własnych
i/lub w rodzinie generacyjnej. Trudno ważyć jakość czynników wy-
zwalających, jednak ich obecność w połączeniu z dominującym po-
czuciem beznadziei, zawężeniem postrzegania przyszłości, wyobraże-
niami i konkretnymi planami autodestrukcji czy innymi zjawiskami
charakterystycznymi dla zespołu presuicydalnego Ringel’a (Stukan
2008), mogą istotnie wpływać na ostateczne podjęcie decyzji o samo-
bójstwie.
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Program prewencji samobójstw
na przykładzie polskiego więziennictwa

Jednym z podstawowych zadań przypisanych Służbie Więziennej
jest zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku
i bezpieczeństwa (Ustawa z dnia 09.04.2010 r. o Służbie Więziennej).
Realizacja tego zadania związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa
osadzonym, nawet tym, którzy są w zamiarze odebrania sobie życia.
Zadanie to, stanowi także element Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego (z dn. 28.12.2010 r.), wymienione w obszarze
dotyczącym zapobiegania zaburzeniom psychicznym (zadanie 1.2.1
oraz 1.2.2; opracowanie i realizacja programu zapobiegania depresji
i samobójstwom w populacji osób pozbawionych wolności oraz w po-
pulacji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej).

W sierpniu 2010 roku, zaczęła obowiązywać regulacja (Instruk-
cja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, nr 16/2010), w sprawie
zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności. Instrukcja
ta porządkuje dotychczasowe działania i wyznacza metody postępo-
wania w sytuacji zagrożenia samobójstwem osadzonego. Określając
zasady tworzenia działań profilaktycznych, instrukcja zwraca uwagę,
iż zapobieganie samobójstwom osadzonych jest obowiązkiem każdego
funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej. Wskazuje ponadto
na szeroki kontekst oddziaływań na poziomie podstawowej jednostki
penitencjarnej, które mogą mieć wpływ na redukcję zamiarów i za-
chowań suicydalnych. W sposób systemowy angażuje funkcjonariuszy
wielu pionów służby do monitorowania czynników ryzyka samobój-
stwa u każdego osadzonego.

Pierwszym składowym tego systemu jest wiedza (rys. 2). Funk-
cjonariusze zwłaszcza ci, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie
z osadzonymi (dział penitencjarny, ochronny, służba zdrowia), po-
winni uczestniczyć w szkoleniach z zakresu rozpoznawania sygnałów
świadczących o możliwości podjęcia zachowań autodestrukcyjnych,
oraz być zapoznawani ze sposobami interwencji i przeciwdziałania
eskalacji tego zjawiska. Ponadto elementem szkolenia powinna być
także nauka umiejętności udzielania pierwszej pomocy w tym reani-
macji. Jest to o tyle ważne, iż w memencie oczekiwania na przyjazd
zespołu ratownictwa, liczy się każda chwila, a takie umiejętności mogą
zaważyć na ostatecznym wyniku przeprowadzanych interwencji. Wie-
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Rys. 3. Elementy systemu prewencji suicydalnej implementowane
w polskim więziennictwie

Wiedza

Prewencja
suicydalna Diagnostyka

Oddziaływania

Analiza
samobójstw

dza ta powinna być systematycznie utrwalana po zakończeniu główne-
go szkolenia, rokrocznie w szkoleniach wewnętrznych organizowanych
przez kadrę więzienną. Z praktyki często wynika, iż choć uczestnikami
takich szkoleń są funkcjonariusze, zwłaszcza ci którzy pracują w bez-
pośrednim kontakcie z osadzonymi, to jednak krótki wymiar czasowy
szkolenia (średnio 1–2 jednostki lekcyjne) oraz rzadko realizowana
forma warsztatowa (głównie wykład), zdaje się być słabą stroną tego
elementu.

Kolejnym elementem systemu jest prawidłowa diagnoza. Funk-
cjonariusze działu penitencjarnego już w rozmowie wstępnej przy
przyjęciu do jednostki, przeprowadzają strukturalizowany wywiad,
w którym obszerną część stanowi określenie sytuacji zdrowotnej,
zwłaszcza w wymiarze zdrowia psychicznego.

Pytania z tego obszaru obejmują:
• historię ewentualnego leczenia psychiatrycznego i/lub neurolo-

gicznego;
• podejmowanie w przeszłości leczenia odwykowego;
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• pobyty w oddziałach terapeutycznych;
• podejmowane w przeszłości akty autoagresji i/lub próby samo-

bójcze;
• stosowane chemiczne środki uzależniające (substancje psycho-

aktywne, farmakoterapia, zwłaszcza o działaniu psychoaktyw-
nym itp.);

• picie/zażywanie substancji psychoaktywnych bezpośrednio przed
osadzeniem;

• występowanie objawów zespołu odstawiennego;
• ponoszenie konsekwencji prawnych/rodzinnych/zdrowotnych/

społecznych i finansowych, w związku z używaniem środków psy-
choaktywnych;

• aktualne samopoczucie;
• potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznej.

Jak widać, wywiad ten obejmuje diagnozę czynników statycznych
(dane historyczne) jak i dynamicznych (aspekty sytuacyjne i osobo-
wościowe). Zawiera te elementy, które zdaniem wielu autorów na-
leży uwzględniać w ocenie potencjalnego ryzyka suicydalnego (Mills,
Kroner 2005). W sytuacji identyfikacji pozytywnej ryzyka, mogącego
świadczyć o tendencjach autoagresywnych, wychowawca zakłada tzw.
„kartę zagrożonego samobójstwem” oraz bezwzględnie kieruje osa-
dzonego na konsultacje psychologiczne. Psycholog zaś, po pozytywnej
weryfikacji danych i ocenie aktualnego stanu emocjonalnego kieru-
je dalej na konsultację psychiatryczną. Okres pomiędzy pozytywnym
rozpoznaniem a konsultacją ze specjalistą powinien być stosunkowo
krótki (Dahle, Lohner, Konrad 2005; Daigle, Labelle, Côté 2006).
Psycholog weryfikuje zebrane informacje oraz ocenia aktualne ryzyko
popełnienia samobójstwa przez osadzonego. Sporządzona w związ-
ku z tym opinia zawiera m.in. opis indywidualnych czynników ryzyka
samobójczego, opis czynników chroniących oraz dalsze wskazania i za-
lecenia, które należy uwzględnić w postępowaniu z osadzonym. Czyn-
niki chroniące to zasoby osadzonego, które mogą być wykorzystane
w interwencjach i pracy z nim by zmniejszać ryzyko popełnienia sa-
mobójstwa. Ich identyfikacja jest potrzebna, bowiem funkcjonariusze
pracujący w bezpośrednim kontakcie z więźniami powinni wiedzieć do
jakich czynników można się odwoływać by budować skuteczną inter-
wencję. Oczywiście zbieranie informacji na temat czynników zagraża-
jących nie powinno mieć miejsca jednorazowo i tylko przy rozmowie
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wstępnej. Proces suicydalny może rozwinąć się w rożnym okresie izo-
lacji, dlatego też ważny jest stały monitoring w tym zakresie. Poniższa
tabela przedstawia zestawienie osób odpowiedzialnych za stałe moni-
torowanie sytuacji osadzonych.

Tabela 3. Obszary monitorowania oraz osoby odpowiedzialne za obserwację dotyczącą
ryzyka samobójczego w izolacji penitencjarnej

L.p. Czas / okres
Czynniki podlegające obserwacji

Obserwatorzy

1 Codzienne obser-
wacje osadzonego,
wizytacje cel

Obserwacja zachowań mogących
wskazywać na ryzyko autoagre-
sji: zachowania nietypowe wska-
zujące na problemy psychicz-
ne, płacz, bezsenność, ospałość,
znaczny niepokój lub wyciszenie,
nagłe zmiany w nastroju, zmiany
w częstotliwości przyjmowania po-
karmów, zmiany w rytmie snu, za-
nik zainteresowania i aktywności
zwłaszcza w obszarze relacji inter-
personalnych, odmowa przyjmo-
wania lub wzrost zapotrzebowania
na leki

Funkcjonariusze działu
ochrony i działu peni-
tencjarnego oraz wię-
zienna Służba Zdrowia

2 Rozmowa z człon-
kami rodziny pod-
czas odwiedzin

Rozmowa z rodziną na temat ak-
tualnej sytuacji osadzonego, zaan-
gażowanie członków by informo-
wali personel więzienny o niepo-
kojących sygnałach zaobserwowa-
nych u osadzonego

Funkcjonariusze działu
penitencjarnego

3 Podczas całego o-
kresu przebywania
osadzonego w izo-
lacji

Utrzymywanie relacji z osadzo-
nym opierającej się na profesjona-
lizmie funkcjonariuszy, przeciw-
działających eskalowaniu czynni-
ków ryzyka samobójczego

Wszyscy funkcjonariu-
sze pracujący w bezpo-
średnim kontakcie z osa-
dzonym

Następnym elementem systemu są odpowiednie oddziaływania.
Wymieniane wyżej aktualnie obowiązujące w więziennictwie regula-
cje prawne, wprowadzają trzy stopniowy model oddziaływań przezna-
czonych do: osadzonych którzy podjęli próbę samobójczą w izolacji
(profilaktyka postsuicydalna), tych zakwalifikowanych do grupy ry-
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zyka (profilaktyka II rzędu) oraz do wszystkich pozostałych osadzo-
nych (profilaktyka I rzędu). Dla ww. działań przewidziane są odpo-
wiednie procedury komunikacji i przeciwdziałania eskalacji czynni-
ków wyzwalających zachowania suicydalne. W przypadku kwalifikacji
do grupy tzw. wysokiego ryzyka, intensyfikuje się oddziaływania psy-
chologiczne i wychowawcze. Oddziaływania takie koncentrują się na
systematycznym monitorowaniu i wczesnym identyfikowaniu sygna-
łów świadczących np.: o toczącym się zespole presuicydalnym Rin-
gel’a, bieżącej kontroli emocjonalnej oraz prowadzeniu interwencji
przeciwdziałających pogłębianiu ww. objawów. W przypadku pracy ze
osadzonym, który aktualnie podjął nieudaną próbę samobójczą, pro-
wadzi się interwencję ukierunkowaną na tzw. „przepracowanie próby
samobójczej” prowadząc oddziaływania w kierunku afirmowania war-
tości życia.

Oddziaływania profilaktyczne prowadzi się także na ogólnej po-
pulacji osadzonych, jednak wtedy ich celem nie jest interwencja,
a przede wszystkim profilaktyka zachowań autoagresywnych. Uczest-
niczą w niej wszyscy funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kon-
takcie z osadzonymi. Stałe podejmowanie działań profilaktycznych
wynika z faktu, iż poza pierwszym momentem, gdy człowiek styka
się z instytucją więzienną, występują jeszcze inne krytyczne okresy,
w których może pojawić się impuls ukierunkowujący do zachowań
autoagresywnych. Poniższy rysunek zawiera zestawienie najczęstszych
okresów przełomowych w izolacji więziennej.

Oddziaływania o których mowa wyżej są zróżnicowane w zależ-
ności od obszaru którego dotyczą. I tak, zgodnie z Instrukcją oddzia-
ływania związane z profilaktyką I rzędu polegają na (§ 3–5, Instruk-
cji 16/2010):

1) tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicz-
nego;

2) ograniczaniu negatywnych skutków pobytu w warunkach izolacji;
3) zapewnieniu dostępności opieki lekarskiej, wychowawczej i psy-

chologicznej;
4) kształtowaniu postawy afirmacji życia i nietolerancji dla auto-

agresji;
5) uczeniu umiejętności samokontroli, uzyskiwania wsparcia spo-

łecznego, technik relaksacji oraz akceptowanych społecznie spo-
sobów rozwiązywania problemów i konfliktów;
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Rys. 4. Identyfikacja momentów kryzysowych w izolacji penitencjarnej

• Moment osadzenia (pierwsze 14 dni)
• Zerwanie/ograniczenie relacji wolnościowych
• Rozprawa sądowa — opinie rodziny, specjalistów
• Zmiany w sytuacji rodzinnej, np.: rozwód, separacja, ogranicze-

nie praw rodzicielskich
• Orzeczenia i postanowienia sądów, prokurator, wyrok skazujący

• Komplikacje w stosunkach rodzinnych lub z innymi 
osobami bliskimi jako konsekwencja izolacji

• Konflikty w relacjach ze współosadzonymi
• Poważne problemy zdrowotne
• Nowe dodatkowe wyroki skazujące
• Brak zgody sądu na warunkowe przedterminowe 

zwolnienie
• Lęk i obawa przed światem wolnościowym
• Lęk przed stygmatyzacją roli byłego więźnia 

i wynikającymi z tego problemami

Początek
izolacji

Okres
odbywania

kary

Koniec izolacji

6) zwracaniu uwagi na krytyczne momenty w warunkach izolacji;
7) uwrażliwianiu kadry na zgłaszane problemy, zmiany w zachowa-

niu lub sytuacji osadzonego;
8) eliminowaniu zjawisk nietolerancji, dyskryminacji i wykluczenia

społecznego;
9) zapobieganiu negatywnym sposobom przystosowania do warun-

ków izolacji penitencjarnej;
10) zapewnieniu w oddziałach mieszkalnych dostępu do środków

technicznych ratujących życie;
11) szkoleniu kadry i osadzonych w zakresie udzielania pomocy

przedmedycznej osobom, które targnęły się na własne życie.
Oddziaływania związane z profilaktyką II rzędu polegają na:

1) ustaleniu występowania czynników ryzyka samobójczego, czynni-
ków chroniących oraz dokonaniu oceny stopnia ryzyka samobój-
czego;

2) objęciu osadzonego wzmożoną opieką wychowawczą;
3) określeniu przez psychologa indywidualnych mechanizmów au-

toagresji i opracowaniu odpowiednich zaleceń do prowadzonego
wobec osadzonego oddziaływania;

4) objęciu osadzonego pomocą psychologiczną;
5) objęciu osadzonego farmakoterapią według wskazań psychiatry;
6) zwracaniu uwagi na zachowania sygnalizujące bezpośrednie nie-

bezpieczeństwo podjęcia próby samobójczej;
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7) umieszczaniu w celach mieszkalnych wieloosobowych;
8) niepozostawianiu osadzonego samotnie w celi mieszkalnej;
9) tworzeniu technicznych i organizacyjnych barier utrudniających

podjęcie próby samobójczej;
10) obejmowaniu zachowania zwiększonym nadzorem ochronnym.

Natomiast oddziaływania związane z profilaktyką postsuicydalną
polegają na:

1) bezzwłocznym udzieleniu osadzonemu pierwszej pomocy;
2) poddaniu osadzonego badaniu lekarskiemu;
3) ustaleniu okoliczności w jakich miała miejsce próba samobójcza;
4) poddaniu osadzonego badaniu psychologicznemu w celu ustale-

nia:
a) motywów podjęcia próby samobójczej;
b) potrzeby objęcia skazanego pomocą psychologiczną;
c) zaleceń odnośnie sposobu dalszego postępowania wycho-

wawczego w związku z podjętą próbą samobójczą.
Ostatnim elementem systemu jest analiza przypadków, w których

doszło do próby samobójczej lub samobójstwa. Choć przedstawione
powyżej unormowania tworzą zasady prewencji suicydalnej, z całą
pewnością nie można powiedzieć, iż całkowicie eliminują zjawiska au-
toagresji oraz problem skutecznych samobójstw wśród osadzonych.
Jednak aby ograniczać i minimalizować to zjawisko, należy szczegóło-
wo analizować wszystkie te przypadki, w których mimo zastosowanych
mechanizmów prewencyjnych dochodzi do wystąpienia samobójstwa.
W tym celu (zgodnie z cytowaną wcześniej instrukcją) powołuje się ze-
spół funkcjonariuszy, których zadaniem jest dokładne badanie takie-
go przypadku, identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości w pracy
funkcjonariuszy, a w przypadku ich stwierdzenia, wyjaśnienia przyczyn
ich powstania i podania propozycji przeciwdziałania im w przyszłości.
Wnioski z takiego postępowania przedstawiane są personelowi zakła-
du karnego i mają na celu zapoznanie funkcjonariuszy pracujących
z osadzonymi, z implikacjami które należy uwzględnić w bieżącej pra-
cy penitencjarnej. Analiza ta, wzbogaca wiedzę oraz dostarcza cenny
materiał edukacyjny na potrzeby następnych szkoleń z zakresu prze-
ciwdziałania zjawisku samobójstw w izolacji penitencjarnej.

Poniższy rysunek zawiera kompilacyjne zestawienie omówionych
wyżej elementów prewencji suicydalnej aktualnie stosowanych w pol-
skim więziennictwie.
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Rys. 5. Procedury prewencji suicydalnej implementowane w polskim więziennictwie

• Personel więzienny mający bezpośredni kontakt z osadzonymi, po- 
winien uczestniczyć w szkoleniach dotyczących prewencji samobójstw 
w izolacji penitencjarnej.

• Cyklicznie, przynajmniej ra w roku, powinien brać udział w szkole- 
niach wewnętrznych, aktualizujących wiedzę.

• Osadzony przybywający do jednostki penitencjarnej poddawany jest 
obserwacji i diagnozie, w tym diagnozie w zakresie identyfikacji 
czynników ryzyka zachowań suicydalnych.

• W przypadku identyfikacji pozytywnej, osadzony kierowany jest do 
specjalistycznego personelu (psycholog, psychiatra).

• Personel więzienny powinien być przeszkolony w udzielaniu pierwszej 
pomocy.

• Personel penitencjarny powinien być przeszkolony w prowadzeniu 
interwencji z osadzonymi z grupy wysokiego ryzyka.

• Po zdarzeniu powinno zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśnia-
jące możliwe przyczyny jak i ewentualne nieprawidłowości.

• W przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinny zostać wdrożone 
odpowiednie strategie prewencyjne.

• W przypadku podejrzenia obecności zachowań suicydalnych u osa- 
dzonego, następuje ocena realnego ryzyka popełnienia samobójstwa, 
a następnie klasyfikacja do odpowiednich form oddziaływań (np.: pro- 
filaktyka presuicydalna I, II rzędowa lub postsuicydalna).

• W przypadku wysokiego ryzyka, właściwe osadzanie wśród osób nie 
wykazujących tendencji suicydalnych, przeciwwskazanie do osadzania 
w celach pojedyńczych (chyba, że są monitorowane).

• Osadzeni z wysokim stopniem ryzyka zachowań suicydalnych, powinni 
być odpowiednio częściej objęci monitorowaniem i oddziaływaniami 
wychowawczymi i psychologicznymi.
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Ze względu na charakter i specyfikę omawianego zagadnienia,
materiał badawczy poddawany analizie, to dane ex post facto, zawarte
w dokumentacji penitencjarnej (akta osobowe skazanych, dokumenta-
cja z przeprowadzanych analiz dotyczących dokonanych samobójstw)
tych osadzonych, którzy w latach 2010–2013 dokonali samobójstw
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(N = 77). Ponadto zebrano także materiał porównawczy skazanych,
którzy podejmowali w tym okresie nieskuteczne próby samobójcze.
Ze względu na znaczną liczbę takich przypadków (698 w latach 2010–
–2013) wytypowano w sposób losowy 75 spośród nich.

P r o c e d u r a p o m i a r u

Zawarte w dokumentacji penitencjarnej osadzonego dane, umoż-
liwiły ocenę takich wskaźników jak dzień tygodnia, miesiąc, rok zda-
rzenia, wiek i wykształcenie osadzonego, klasyfikację: tymczasowo
aresztowany/skazany, grupę klasyfikacyjną, system odbywania kary,
okres izolacji w chwili zdarzenia, łączny wymiar wyroku pozbawienia
wolności, uczestnictwo w podkulturze przestępczej, liczebność aktu-
alnej zewnętrznej sieci wsparcia, wcześniejsza klasyfikacja do grupy
wysokiego ryzyka suicydalnego, historia wcześniejszych samouszko-
dzeń, bycie aktualnie w związku, posiadanie dzieci, liczba nagród i kar
dyscyplinarnych wymierzonych przez personel więzienny podczas po-
bytu, charakter instrumentalny lub emocjonalny próby samobójczej
oraz krytycyzm wobec popełnionego przestępstwa. Ze względu na
znaczą liczbę zmiennych badawczych opisanych na skali nominalnej,
do obliczeń statystycznych wykorzystano test nieparametryczny chi
kwadrat.

W y n i k i

Zebrane dane dotyczące wszystkich prób i samobójstw w izolacji
penitencjarnej na przestrzeni lat 2010–2013 przedstawia tabela poni-
żej.

W powyższej tabeli można zaobserwować pewną sezonowość zda-
rzeń. Okresem w którym odnotowuje się najwięcej prób i samobójstw
na przestrzeni roku to okres wiosny oraz jesieni. Z koli miesiącem
w którym obserwuje się najwięcej takich zdarzeń jest maj. Wyniki te
zdają się potwierdzać wnioski badaczy (Corcoran et al. 2004; Nakaji
et al. 2004; Zonda, Bozsonyi, Veres 2005) którzy wskazują, iż w kli-
macie umiarkowanym, obejmujących większą część Euroazji w tym
Polski, samobójstwa popełniane są najczęściej wiosną i latem. Po-
nadto wiosna, jest dość silnym wyzwalającym czynnikiem, związanym
z dokonywaniem samobójstw w więzieniach (Fruechwald et al. 2003).



36 Sebastian Lizińczyk

Tabela 4. Liczba wszystkich prób samobójczych (P) oraz samobójstw (S) osadzonych
w izolacji penitencjarnej na przestrzeni lat 2010–2013 wg miesiąca ich wystąpienia

2010 2011 2012 2013 RAZEM

P S P S P S P S P S

Styczeń 21 4 20 2 9 0 15 0 65 6
Luty 20 4 21 1 10 1 5 0 56 6
Marzec 14 1 26 3 16 2 9 1 65 7
Kwiecień 26 3 14 2 9 3 17 1 66 9
Maj 10 8 19 3 19 1 22 4 70 16
Czerwiec 17 0 12 0 12 2 11 4 52 6
Lipiec 20 0 10 0 11 1 15 1 56 2
Sierpień 20 1 12 1 9 1 22 1 63 4
Wrzesień 10 3 12 1 12 0 19 0 53 4
Październik 14 2 10 3 12 3 10 1 46 9
Listopad 11 0 20 0 12 0 16 1 59 1
Grudzień 11 2 19 0 10 2 7 3 47 7

RAZEM 194 28 195 16 141 16 168 17 698 77

2010 2011 2012 2013 RAZEM

P S P S P S P S P S

Styczeń 21 4 20 2 9 0 15 0 65 6
Luty 20 4 21 1 10 1 5 0 56 6
Marzec 14 1 26 3 16 2 9 1 65 7
Kwiecień 26 3 14 2 9 3 17 1 66 9
Maj 10 8 19 3 19 1 22 4 70 16
Czerwiec 17 0 12 0 12 2 11 4 52 6
Lipiec 20 0 10 0 11 1 15 1 56 2
Sierpień 20 1 12 1 9 1 22 1 63 4
Wrzesień 10 3 12 1 12 0 19 0 53 4
Październik 14 2 10 3 12 3 10 1 46 9
Listopad 11 0 20 0 12 0 16 1 59 1
Grudzień 11 2 19 0 10 2 7 3 47 7

RAZEM 194 28 195 16 141 16 168 17 698 77

Źródło: dane CZSW.

Tabela 5. Liczba prób samobójczych (P) oraz samobójstw (S) osadzonych w izolacji
penitencjarnej na przestrzeni lat 2010–2013 wg dnia tygodnia ich wystąpienia

(na podstawie grup badawczych)

Dzień
tygodnia

Ponie-
działek

Wtorek Środa
Czwar-

tek
Piątek Sobota

Nie-
dziela

RA-
ZEM

Próby samo-
bójcze 16 11 12 12 7 12 5 75

Samobójstwa 11 14 13 11 9 9 10 77

Razem 27 25 25 23 16 21 15 152

Analizując kolejno okres popełnienia ww. aktów, warto zwrócić uwagę
na dane przedstawione w tabeli poniżej.

Dane te pokazują m.in. wyraźną kumulacje prób i dokonanych
samobójstw na początku tygodnia. Największe nasilenie prób odnoto-
wuje się w poniedziałek, z kolei samobójstw we wtorek i środę. Najrza-
dziej z kolei wybierany jest piątek. Trudno jednoznacznie przesądzać
o istotnych różnicach, jednak zauważalny jest pewien trend, który
wpisuje się również w prace takich badaczy jak Greenberg i Schnider
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(1992) oraz Johnson i zespołu (2005), którzy wskazują, iż samobójstwa
dokonywane są najczęściej właśnie w poniedziałek.

Zebrane dane pozwalają również na prezentację pewnych staty-
styk opisowych obu grup badawczych, dotyczące charakterystyk zwią-
zanych z czasem zdarzenia, danych dotyczących okresu i czasu izolacji,
wieku osadzonego a także ilości kar i nagród przyznanych osadzonemu
przez personel więzienny.

Tabela 6. Wybrane charakterystyki dotyczące osadzonych, podejmujących próby
samobójcze (P) oraz samobójstwa (S) na przestrzeni lat 2010–2013

(na podstawie grup badawczych)

Grupa
Śred-
nia

Media-
na

Mini-
mum

Maksi-
mum

SD

Godzina zdarzenia P — 10,00 0,00 23,00 7,55
S — 11,00 0,00 24,00 6,61

Wiek osadzonego P 33,00 31,00 18,00 67,00 10,29
S 37,05 36,00 18,00 72,00 12,96

Długość aktualnego pobytu w izolacji
w chwili zdarzenia (w miesiącach)

P 13,92 6,40 0,00 228,00 29,67
S 17,84 5,10 0,03 179,67 34,59

Długość wyroku pozbawienia wolno-
ści (w miesiącach)

P 57,42 41,08 2,77 348,37 71,17
S 67,63 31,03 6,10 304,37 80,58

Liczba osób najbliższych, mająca kon-
takt bezpośredni z osadzonym

P 5,25 4,00 1,00 21,00 3,89
S 3,71 3,00 0,00 12,00 2,90

Łączna ilość pobytów w izolacji peni-
tencjarnej w ciągu 5 lat

P 3,36 2,00 1,00 13,00 3,09
S 2,98 2,00 1,00 13,00 2,66

Łączna liczba kar dyscyplinarnych
udzielona podczas aktualnej izolacji

P 6,05 3,00 1,00 24,00 5,64
S 4,46 2,00 1,00 29,00 7,54

Łączna liczba nagród dyscyplinarnych
udzielona podczas aktualnej izolacji

P 10,48 5,00 1,00 65,00 15,07
S 5,58 5,00 0,00 22,00 4,97

Grupa
Śred-
nia

Media-
na

Mini-
mum

Maksi-
mum

SD

Godzina zdarzenia P — 10,00 0,00 23,00 7,55
S — 11,00 0,00 24,00 6,61

Wiek osadzonego P 33,00 31,00 18,00 67,00 10,29
S 37,05 36,00 18,00 72,00 12,96

Długość aktualnego pobytu w izolacji
w chwili zdarzenia (w miesiącach)

P 13,92 6,40 0,00 228,00 29,67
S 17,84 5,10 0,03 179,67 34,59

Długość wyroku pozbawienia wolno-
ści (w miesiącach)

P 57,42 41,08 2,77 348,37 71,17
S 67,63 31,03 6,10 304,37 80,58

Liczba osób najbliższych, mająca kon-
takt bezpośredni z osadzonym

P 5,25 4,00 1,00 21,00 3,89
S 3,71 3,00 0,00 12,00 2,90

Łączna ilość pobytów w izolacji peni-
tencjarnej w ciągu 5 lat

P 3,36 2,00 1,00 13,00 3,09
S 2,98 2,00 1,00 13,00 2,66

Łączna liczba kar dyscyplinarnych
udzielona podczas aktualnej izolacji

P 6,05 3,00 1,00 24,00 5,64
S 4,46 2,00 1,00 29,00 7,54

Łączna liczba nagród dyscyplinarnych
udzielona podczas aktualnej izolacji

P 10,48 5,00 1,00 65,00 15,07
S 5,58 5,00 0,00 22,00 4,97

Na uwagę zasługuje tutaj kilka wskaźników.
• Górna granica wieku osadzonych to 67 (grupa P) i 72 lat (grupa S)

wskazuje, że problem aktów suicydalnych w izolacji penitencjar-
nej nie ogranicza się jedynie do okresu wczesnego dojrzewania,
a rozciąga się aż do okresu późnej dorosłości.

• Długość aktualnego pobytu (od 5,1–6,4 m-ca) wskazuję że nie
tylko początkowy okres izolacji jest krytycznym momentem, ale
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późniejszy, zwłaszcza wtedy kiedy zapadają już wyroki skazu-
jące.

• Wydawać by się mogło, że osadzeni z grup badawczych będą cha-
rakteryzować się brakiem lub niewielką liczbą osób najbliższych,
mających możliwość bezpośredniego kontaktu. Badania wykaza-
ły, że osadzeni posiadają jednak sieć wsparcia (Me = 3–4 w obu
grupach), co oznacza że wskaźnik ten jest wysoce niespecyficzny
jako predyktor ryzyka suicydalnego w izolacji. Prawdopodobnie
to jakość tych relacji oraz hierarchia ważności źródeł wsparcia
ma większe znaczenie, niż sama wielkość sieci wsparcia.

• Mediana wskaźnika związanego z uprzednimi pobytami w izolacji
(Me = 2 w obu grupach) wskazuje, iż przeważają osoby które
mają już za sobą przynajmniej jedno doświadczenie w swoim
życiu, związane z pobytem w jednostce penitencjarnej.

• Okazuje się, że zarówno w grupie P jak i w grupie S przeważają
nagrody w stosunku do kar dyscyplinarnych, udzielone podczas
aktualnie odbywanego wyroku. Sugeruje to, iż osadzeni w obu
grupach badawczych, statystycznie oceniani są podobnie. Nie
można zatem wyciągnąć jednoznacznego wniosku, iż osadzeni
z tendencjami suicydalnymi to osoby sprawiające szereg proble-
mów penitencjarnych a przez to wyróżniające się znaczną liczbą
udzielonych kar dyscyplinarnych.
Kolejno zostaną przedstawione istotne i nieistotne różnice w wy-

branych wskaźnikach pomiędzy grupą osadzonych podejmujących
próby samobójcze (P) i samobójców (S).

• Spośród trzech systemów odbywania kary w polskim więziennic-
twie, zauważalna jest istotna różnica pomiędzy grupą S i P. W gru-
pie S zdecydowanie bardziej dominują skazani klasyfikowani do
systemu zwykłego, w którym skazanym nie stawia się obowiązków
i zadań resocjalizacyjnych. Odsetek takich skazanych w grupie P
wynosi już tylko 37,78%. Różnica jest również zauważalna w sys-
temie terapeutycznym. Większy odsetek osób będących w tym
systemie jest w grupie P (20%) w porównaniu do grupy S (2,78%).
Wydaje się więc, że system terapeutyczny ukierunkowany na wy-
sokospecjalistyczne oddziaływania, jest optymalny dla realizacji
celów profilaktyki presuicydalnej.

• W grupie S dominują osoby pierwszy raz karane (60%) w porów-
naniu do grupy P, gdzie stanowią oni 28.8%. Może to potwierdzać
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Tabela 7. Wskaźniki ryzyka suicydalnego różnicujące istotnie grupy badawcze
osadzonych dokonujących prób (P) oraz aktów samobójczych (S)

Wskaźniki

Osadzeni podej-
mujący próby
samobójcze

(100%)

Osadzeni, którzy
dokonali

samobójstw
(100%)

p

SYSTEM ODBYWANIA KARY

Zwykły 37,78% 52,78% Chi = 5,84;
df = 2;

p = 0,05.
Programowanego oddziaływania 42,22% 44,44%

Terapeutyczny 20,00% 2,78%

GRUPA KLASYFIKACYJNA SKAZANEGO

Młodociany 15,22% 8,57% Chi = 8,22;
df = 2;

p = 0,016.
Odbywający karę pierwszy raz 28,26% 60,00%

Recydywista penitencjarny 56,52% 31,43%

CZY OSADZONY BYŁ ZIDENTYFIKOWANY JAKO OSOBA
Z PODWYŻSZONYM RYZYKIEM SUYICYDALNYM?

Tak 45,21% 13,95% Chi = 11,84;
df = 1;

p = 0,001.Nie 54,79% 86,05%

CZY OSADZONY DOKONYWAŁ WCZEŚNIEJ AKTÓW AUTOAGRESJI

Tak 53,42% 32,61% Chi = 4,93;
df = 1;

p = 0,026.Nie 46,58% 67,39%

fakt, iż dla wielu samobójców, pierwszy pobyt w izolacji jest istot-
nym czynnikiem wyzwalającym. Z kolei klasyfikacja recydywi-
sty penitencjarnego jest charakterystyczna dla grupy P (56,52%)
w porównaniu do grupy S (31,43%). Czyżby recydywiści, którzy są
lepiej przygotowani i zaadoptowani do warunków więziennych,
częściej podejmowali próby samobójcze, traktując je jako sposób
i metodę osiągnięcia własnych celów?

• Wcześniejsza identyfikacja osadzonych i klasyfikowanie ich jako
posiadających podwyższone ryzyko pojawienia się aktów suicy-
dalnych różnicuje istotnie grupy badawcze. O ile w grupie P wi-
dać wyraźnie zrównoważony podział, o tyle w grupie S można
zauważyć dominację osób, u których nie rozpoznano podwyższo-
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nego ryzyka samobójczego. Może to wynikać z faktu, iż przebieg
procesu presuicydalnego w grupie S był tak dynamiczny i szybki
lub na tyle dyskretny, iż wcześniejsze rozpoznanie nie było moż-
liwe. Zapewne ma tu również znaczenie motywacja osadzonego
do podjęcia aktu. Jeżeli sam akt jest formą „wołania o pomoc”
to często możliwe są do uchwycenia sygnały świadczące o toczą-
cym się procesie presuicydalnym. W przypadku silnej motywacji
do pozbawienia się życia, spowodowanej nagłym impulsem, gdy
udział elementu racjonalnego w podjęciu decyzji jest minimalny,
bardzo trudno o wcześniejszą identyfikację i pomoc takiej osobie.

• Grupa S skupia zdecydowanie więcej osób, które nie dokonywały
wcześniej aktów autoagresji (67,39%) w porównaniu do grupy P,
gdzie takich osób było 46,58%. Różnica ta okazała się istotna
statystycznie. Wynik ten również wskazuje na jedną z przyczyn
trudności we wcześniejszej identyfikacji osób z grupy S, bowiem
wcześniejsze akty autoagresji są jednym z ważniejszych predyk-
torów ryzyka suicydalnego i pozwalają na baczniejsze zwrócenie
uwagi na osobę, dokonującą w przeszłości takich aktów.

• Nie zaobserwowano, by charakter izolacji był istotnym czynni-
kiem rozróżniającym obie grupy P i S. Jednak zauważalne jest, że
w grupie badawczej dominują skazani nad tymczasowo areszto-
wanymi. Tendencja ta jest najbardziej wyraźna w grupie P, w gru-
pie S różnica jest niewielka.

• Analiza identyfikacji osadzonych z grup badawczych z podkul-
turą przestępczą nie wykazała istotnych różnic miedzy grupą P
i S. Charakterystyczna natomiast jest dominująca liczba osób po-
dejmujących akty suicydalne, które nie identyfikują się z grupą
w porównaniu do mniejszości osób, które potwierdziły taką iden-
tyfikację. Być może przynależność do nieformalnej grupy prze-
stępczej stanowi czynnik obniżający ryzyko suicydalne.

• Aktualne przebywanie osadzonego w związku formalnym lub nie-
formalnym, nie ujawniło istotnych różnic pomiędzy grupami ba-
dawczymi.

• W analizie uwzględniono także wskaźnik posiadania przez osa-
dzonego dzieci. Choć analiza nie wykazała istotnych różnic, to
zauważalne jest, iż w grupach badawczych dominują osoby nie
posiadające dzieci w ogóle. Zdecydowana mniejszość posiada-
ła dzieci. Pozwala to wysnuć wniosek, iż posiadanie dzieci może
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Tabela 8. Wskaźniki ryzyka suicydalnego nie różnicujące istotnie grup badawczych
osadzonych dokonujących prób (P) oraz aktów samobójczych (S)

Wskaźniki

Osadzeni
podejmują-

cy próby
samobójcze

(100%)

Osadzeni,
którzy

dokonali
samobójstw

(100%)

p

CHARAKTER IZOLACJI

Skazany 63,89% 52,31%
n.i.

Tymczasowo aresztowany 36,11% 47,69%

CZY OSADZONY BYŁ UCZESTNIKIEM PODKULTURY PRZESTĘPCZEJ?

Nie 88,89% 90,63%
n.i.

Tak 11,11% 9,38%

CZY OSADZONY JEST AKTUALNIE W ZWIĄZKU?

Nie 34,25% 41,67%
n.i.

Tak 34,25% 34,72%

CZY OSADZONY POSIADA DZIECI?

Nie 49,32% 65,28%
n.i.

Tak 19,18% 11,11%

KRYTYCYZM OSADZONEGO WOBEC POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA

Krytyczny 49,32% 50,00%
n.i.

Bezkrytyczny 50,68% 50,00%

być jednym z tych czynników chroniących, które w typowej ambi-
walencji dotyczącej podjęcia samobójstwa, mogą być czynnikiem
przeważającym w kierunku dalszego życia.

• Analiza krytycyzmu wobec popełnionego przestępstwa nie ujaw-
niła istotnych różnic pomiędzy grupami badawczymi.
Po każdej próbie samobójczej, następuje szczegółowa analiza ak-

tu, w której jednym z istotnych elementów jest ustalenie jaki był cha-
rakter motywacji i czynników wyzwalających jego popełnienie. Trudno
jednoznacznie stwierdzić czy próba miała wyłącznie podłoże emocjo-
nalne czy instrumentalne, ze względu na często polimotywacyjny cha-
rakter aktu. Jednak w związku z wewnętrznymi więziennymi procedu-
rami, ważne jest ustalenie, czy do aktu doszło m.in. na skutek chęci
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Rys. 6. Profil prób samobójczych pod względem motywu ich dokonania
w latach 2010–2013 (N = 75)

Dominuje tło
emocjonalne 68%

Dominuje tło instrumentalne 32%

wywarcia presji na administracji więziennej (tło instrumentalne) czy
miało to zupełnie inne podłoże. Powyższy wykres przedstawia rozkład
procentowy zidentyfikowanej dominującej motywacji prób samobój-
czych na przestrzeni lat 2010–2013, z wyraźną dominacją motywacji
emocjonalnej.

Podsumowanie

Badanie problematyki suicydalnej jest zadaniem dość trudnym.
Po pierwsze, wyraźnym problemem badawczym są trudności metodo-
logiczne związane z doborem grupy badawczej. Oczywiście najbardziej
efektywne byłoby, gdyby osobę w aktywnym procesie suicydalnym po-
prosić o wypełnienie narzędzi badawczych. Nie jest to jednak możliwe
ze względów etycznych. Drugi zaś powód jest konsekwencją pierw-
szego. Bowiem patrząc przez pryzmat poprzedniej refleksji, najłatwiej
analizować sytuację ex-post facto, jednak wtedy nie mamy zbyt du-
żej możliwości w wyborze zmiennych badawczych, ponieważ pozosta-
je nam badać tylko te, które zostały już zebrane. Na mocy różnych
wewnętrznych regulacji więziennych gromadzi się wiele informacji
w aktach osadzonego podczas jego pobytu w izolacji. Na bazie takich
właśnie danych przeprowadzono opisane w tym artykule badania.
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Analiza zebranych danych, przy wykorzystaniu informacji groma-
dzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, umożliwiła przed-
stawienie wybranych charakterystyk, składających się na obraz osób
dokonujących prób samobójczych oraz skutecznych samobójstw. Li-
sta zmiennych badawczych uwzględnia wyłącznie te informacje, które
zawarte są w dokumentacji penitencjarnej. Zdecydowano się wybrać
okres 2010–2013 bowiem sierpień 2010 r., to moment, gdy w służbie
więziennej zaczynają obowiązywać nowe regulacje dotyczące profi-
laktyki pre- i postsuicydalnej (patrz wyżej: Instrukcja nr 16/2010).
Spoglądając na statystyki dotyczące liczby samobójstw popełnionych
w izolacji w tym właśnie okresie, widać wyraźne zmniejszenie liczby
samobójstw od roku 2010 i względną stabilizację w kolejnych latach
2011–2013 (por. tab. 1).

Choć analizowano szereg wskaźników, tylko kilka ujawniło istot-
ne znaczenie w identyfikacji zagrożenia suicydalnego. W przypadku
osadzonych podejmujących próby samobójcze charakterystyczna jest
sezonowość i okres ich dokonywania — przeważnie w okresach wio-
sennych , głównie na początku tygodnia. Częściej dokonują prób oso-
by, które w przeszłości przebywały już w izolacji. Być może nie bez
znaczenia ma tu swego rodzaju trening przystosowania się do wa-
runków osadzenia. Choć badania ujawniły, iż dominuje motywacja
o charakterze emocjonalnym, często niezwiązanym z wymuszaniem
pewnych decyzji na administracji, to jednak należy mieć świadomość,
że część osadzonych wykorzystuje fakt, iż próba samobójcza jest zda-
rzeniem nadzwyczajnym w jednostce a osadzony nagle koncentruje
uwagę znacznej liczby personelu więziennego. Z tego też powodu,
wielu z nich uczy się, że aby wymusić na administracji więziennej zgodę
na oczekiwania osadzonego, można prezentować różne destruktywne
zachowania (w tym autoagresywne), które ich zdaniem mogą ułatwić
osiągniecie własnych korzyści. Część z nich, mimo takiego założenia,
kończy się skutecznym odebraniem sobie życia.

Na podstawie analizy innych wskaźników zauważono, iż o ile gru-
pa kwalifikacyjna nie miała znaczenia, o tyle system odbywania kary
już miał. Najrzadziej do prób dochodziło w systemie terapeutycznym.
System ten zdecydowanie bardziej obfituje w liczne zajęcia i możli-
wość pracy indywidualnej czy grupowej ze specjalistycznie przygoto-
wanym personelem (psycholodzy, terapeuci, itp.). Być może to staje
się swoistym czynnikiem chroniącym. Stała opieka psychologiczno-te-
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rapeutyczna zapewne pomaga bardziej skuteczniej zmniejszać ryzyko
suicydalne niż inne systemy wykonania kary. Jednak systemu tera-
peutycznego nie stosuje się do całej populacji więźniów, a jedynie do
tych, którzy na podstawie specjalistycznych diagnoz wymagają opieki
terapeutycznej (m.in. uzależnieni od alkoholu, narkotyków, skazani
z niepsychotycznymi zaburzeniami lub upośledzeni umysłowo). I choć
personel oddziałów terapeutycznych zapewne może stanowić dosko-
nałe źródło wsparcia, to jednak nie należy zapominać o nieformal-
nych grupach przestępczych, funkcjonujących w polskich więzieniach.
Ich zasady, cele i sposób funkcjonowania ulegają znacznej dynamice
na przestrzeni ostatnich dekad. Nie jest to już taka sama struktu-
ra, jaką niegdyś nazywano grupę grypsujących (Przybyliński 2006).
Analiza potwierdziła, iż w grupie osadzonych podejmujących próby
samobójcze, zdecydowanie dominują osoby nie będące uczestnikami
grup nieformalnych. Być może ten rodzaj wsparcia, zasad czy struktur
funkcjonowania w tzw. „drugim życiu” więziennym, ma również walor
wspierający i wzmacniający afirmację życia.

Potwierdzeniem efektywności stosowanych procedur profilaktyki
presuicydalnej (instrukcja 16/2010) jest także fakt, iż w grupie doko-
nującej prób, identyfikacja podwyższonego ryzyka suciydalnego oka-
zała się znacząca. Większość osadzonych podejmujących próby, było
wcześniej zidentyfikowanych jako osoby zagrożone samobójstwem.
Można jednak zauważyć, iż diagnoza to jeden aspekt profilaktyki,
a dalsza praca z osadzonym to drugi element. W tym drugim przy-
padku pozostaje jeszcze do rozwiązania problem, aby tak zidentyfiko-
wanych osadzonych, skutecznie odwodzić od chęci podjęcia samobój-
stwa.

Zdecydowanie większa nieprzewidywalność zdarzeń jest charak-
terystyczna w grupie samobójców. O ile wcześniejsze rozważania na
temat osadzonych podejmujących próby znajdują również potwier-
dzenie w tej grupie, o tyle zaobserwowano kilka istotnych różnic. Jako
skuteczne miejsce dokonywania samobójstw, osadzeni zdecydowanie
częściej wybierają tzw.: „kącik sanitarny”. Zapewniają sobie w ten spo-
sób pewną intymność i tymczasowe odseparowanie od reszty współ-
więźniów. Nieprzewidywalny charakter znalazł również potwierdzenie
w tym, iż w tej grupie zdecydowanie rzadziej personel więzienny kwa-
lifikował osadzonych do grupy o podwyższonym ryzyku suicydalnym.
Można zatem wysunąć wniosek, iż brak tych kwalifikacji był często
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efektem mało wyraźnych i uchwytnych sygnałów, mogących pomóc
w identyfikacji procesu presuicydalnego. Prawdopodobnie w tej gru-
pie większe znaczenie miały dynamicznie zmieniające się warunki sy-
tuacyjne i błyskawiczne podejmowanie decyzji o chęci odebrania sobie
życia.

Poniższa tabela zawiera kompilacyjne zestawienie omawianych
wskaźników.

Ciekawostką, o której także warto wspomnieć jest fakt, iż kil-
ka wskaźników wytypowanych na początku badań, jako mogące mieć
znaczenie, nie znalazło swojego potwierdzenia w identyfikacji ryzyka
suicydalnego. Zakładano m.in. iż do aktów suicydalnych może naj-
częściej dochodzić na początku izolacji. Brak zależności podejmo-
wania prób i dokonywania samobójstw z długością kary ujawniony
w toku badań oznacza, że do ww. aktów może dochodzić niezależ-
nie od długości wyroków i na każdym etapie postępowania peniten-
cjarnego z osadzonymi. Potwierdza to prezentowaną wcześniej tezę,
że to nie wyłącznie czynniki penitencjarne mają znaczenie w gene-
zie aktu. Nie znalazło także potwierdzenia założenie, iż ocena peni-
tencjarna zachowania osadzonego, mierzona liczbą udzielonych na-
gród i wymierzonych kar, mogłaby mieć istotne znaczenie. Próby
samobójcze jak i samobójstwa, dokonywane przez osadzonych mia-
ły miejsce bez względu na to, czy przeważała liczba udzielonych
nagród czy kar dyscyplinarnych. Nie można zatem tego wskaźnika
uznać za przesłankę przydatną w szacowaniu zagrożenia suicydal-
nego. Nie znalazło także potwierdzenia założenie, iż liczba samo-
bójstw dokonanych jest większa wśród osadzonych w aresztach śled-
czych i zatrzymanych przez policję, niż wśród więźniów po otrzymaniu
wyroku skazującego (Shaw et al. 2004; Matsching, Fruhwald, Frot-
tier 2006).

Przeprowadzona analiza ujawniła także, iż trudno w sposób jed-
noznaczny wskazać takie wskaźniki dotyczące charakterystyk zwią-
zanych z przebywaniem w izolacji, które mogłyby być dodatkowym
predyktorem ryzyka wystąpienia aktów suicydalnych. Jednak zebra-
ne informacje skłaniają do większej refleksji nad zagadnieniem, tak
mało zbadanym w polskim więziennictwie a tak bardzo ważnym dla
wszystkich, którzy w izolacji penitencjarnej kontaktują się bezpośred-
nio z tymi osobami, które znajdują się w grupie zwiększonego ry-
zyka.
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Tabela 9. Znaczenie wybranych wskaźników w identyfikacji zagrożenia suicydalnego
w grupach badawczych osadzonych

L.p. Wskaźnik Znaczenie w szacowaniu zagrożenia
suicydalnego

1. Sposób dokonania aktu W grupie samobójców częściej powieszenie
w kąciku sanitarnym

2. Miesiąc Miesiące wiosenne — zwłaszcza Maj

3. Dzień tygodnia Dominuje początek tygodnia — zwłaszcza
poniedziałek

4. Godzina zdarzenia Nie miała znaczenia

5. Wiek osadzonego Nie miał znaczenia

6. Długość aktualnego pobytu w izolacji w chwili
zdarzenia

Nie miała znaczenia

7. Liczba najbliższych osób mająca bezpośredni
kontakt z osadzonym

Nie miała znaczenia, przy czym w obu grupach
mediana wynosiła 3–4 osoby

8. Łączna ilość pobytów w izolacji penitencjarnej Dominują osoby które już raz przebywały
w izolacji

9. Łączna liczba kar dyscyplinarnych udzielona
podczas izolacji

Nie miała znaczenia

10. Łączna liczba nagród udzielona podczas izo-
lacji

Nie miała znaczenia

11. Charakter izolacji Nie miało znaczenia czy jest to tymczasowo
aresztowany czy skazany

12. System odbywania kary Najrzadziej w systemie terapeutycznym

13. Grupa klasyfikacyjna skazanego Najrzadziej w grupie młodocianych

14. Uczestnictwo w podkulturze więziennej Zdecydowanie dominowały osoby nie będące
uczestnikami podkultury więziennej

15. Wcześniejsza identyfikacja podwyższonego ry-
zyka suicydalnego

W grupie prób samobójczych — zdecydowanie
tak, w grupie samobójców dominują osoby bez
takiego rozpoznania

16. Wcześniejsze akty autoagresji Częściej w grupie dokonującej prób, rzadko
w grupie samobójców

17. Przebywanie aktualnie w związku Nie miało znaczenia

18. Posiadanie dzieci Dominują osoby które nie posiadały dzieci

19. Krytycyzm osadzonego wobec przestępstwa Nie miał znaczenia

20. Tło motywacyjne prób Głównie emocjonalne
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