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PRZEDMOWA

 Monografia Globalne przemiany na przestrzeni dziejów jest efektem dłu-
gofalowej współpracy wielu naukowców oraz badaczy pochodzących z rozma-
itych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce. W niniejszym opra-
cowaniu znajdziemy opracowane badawczo problemy, które sięgają tematyki  
z początków prawa rzymskiego i filozofii wczesnego chrześcijaństwa, aż do cza-
sów współczesnych. 

  W monografii tej znajdziemy wiele różnorodnych artykułów, które 
niewątpliwie cieszą się mianem interdyscyplinarnych. Pochodzą one bowiem  
z zakresu nauk od historycznych oraz geograficznych po medyczne. W po-
niższych opracowaniach znaleźć można nieprzeciętnych naukowców i studen-
tów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechniki Częstochowskiej, 
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu  
Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  W tym miejscu chcę bardzo podziękować naszym wszystkim recenzen-
tom za ich niezwykle cenne uwagi merytoryczne, pozwalające nam opracować 
tę monografię w ostatecznym kształcie, w jakim można się z nią teraz zapoznać. 
Wraz z współautorami mamy nadzieję, że poszerzymy znacznie horyzont spoj-
rzenia na pewne problemy badawcze. 

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Paweł Bonisławski
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Wioleta Kubik
Uniwersytet Łódzki

Interakcjonizm symboliczny  
jako teoria wyjaśniająca przebieg 

relacji lekarza   
z pacjentem cudzoziemcem

Abstrakt: Artykuł porusza wybrane aspekty wielokulturowości wpisujące się w relacje 
o charakterze medycznym. Podjęte w nim kwestie przedstawione zostały w perspekty-
wie symbolicznego interakcjonizmu. Najważniejsze z nich dotyczą poszanowania zróż-
nicowania kulturowego pacjentów, obszarów barier w międzykulturowej interakcji, 
znaczenia symboli w komunikacji werbalnej, parawerbalnej i niewerbalnej. Ponadto  
w artykule wykazano, że na przebieg relacji lekarz-pacjent wpływa nie tylko odmien-
ność kulturowa stron interakcji, ale także doświadczenia nabyte w kontakcie z przed-
stawicielami innych kultur. Dlatego, oprócz otwartej postawy personelu medycznego, 
kluczowe jest jeszcze indywidualne podejście do pacjentów odmiennych kulturowo. 
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie teorii symbolicznego interakcjonizmu w per-
spektywie wyjaśnienia przebiegu relacji lekarza z pacjentem cudzoziemcem. 

Słowa klucze: symboliczny interakcjonizm, lekarz, pacjent cudzoziemiec, międzykul-
turowa opieka medyczna, różnice kulturowe

Summary: The article deals with selected aspects of multiculturalism that are part 
of medical relationships. The issues raised in it are presented from the perspective of 
symbolic interactionism. The most important of them concern respect for the cultural 
diversity of patients, areas of barriers in intercultural interaction, and the importance 
of symbols in verbal, parververal and non-verbal communication. In addition, the 
article shows that the course of the doctor-patient relationship is influenced not only 
by the cultural diversity of the parties to the interaction, but also experiences gained in 
contact with representatives of other cultures. Therefore, in addition to the open atti-
tude of the medical staff, an individual approach to culturally different patients is also 
crucial. The aim of this publication is to present the theory of symbolic interactionism 
in the perspective of explaining the course of the relationship between a doctor and   
a foreign patient.

Key words: symbolic interactionism, doctor, foreign patient, intercultural medical 
care, cultural differences
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Wprowadzenie

Treść artykułu zmierza do odpowiedzi na postawione pytania:
1. Jakie znaczenie ma poszanowanie zróżnicowania kulturowego pa-

cjentów dla ich równego traktowania?
2. Jakie obszary barier mogą wystąpić w relacji lekarza z pacjentem 

cudzoziemcem?
3. Jakie znaczenie mają symbole w interakcji międzykulturowej?
4. W jaki sposób odmienność kulturowa pacjenta wpływa na przebieg 

interakcji?
5. W jaki sposób doświadczenia lekarza i pacjenta odmiennego kultu-

rowo wpływają na podejmowane interakcje?

Uzasadnienie wyboru teorii

Wśród najbardziej znanych teorii podejmujących próbę wyjaśnienia re-
lacji lekarz- pacjent, obok symbolicznego interakcjonizmu, wymienić moż-
na: teorię ról społecznych Parsonsa, teorię konfliktu Friedsona,czy teorię 
wymiany1. 

Wybór symbolicznego interakcjonizmu popieram krótką charakterysty-
ką poszczególnych wyżej wymienionych teorii.

Teoria ról społecznych Parsonsa rozpatruje lekarza i pacjenta jako ak-
torów społecznych odgrywających swoje role. Lekarz realizuje cel przywró-
cenia zdrowia choremu, wykorzystując do tego przede wszystkim działania 
instrumentalne, takie jak przeprowadzenie badań diagnostycznych czy zalece-
nie odpowiedniej terapii farmakologicznej. Rola pacjenta przedstawiana jest 
przez pryzmat socjologicznego ujęcia choroby. Według Parsonsa choroba ze 
społecznego punktu widzenia jest stanem niepożądanym, gdyż zakłada czę-
ściowe lub nawet całkowite zwolnienie z pełnionych dotychczas ról, co jest 
niekorzystne, ponieważ zaburza funkcjonowanie jednostek w życiu społecz-
nym. Dlatego choroba może być zaakceptowana przez otoczenie tylko dzięki 
pewnym założeniom, które jednocześnie wyznaczają rolę społeczną chorego. 
W swych założeniach autor „Systemu społecznego” przede wszystkim wska-
zuje na to, że chory nie odpowiada za swój stan, dlatego powinien zostać 
zwolniony  z obowiązków wynikających z pełnienia innych ról społecznych. 
Jest to akceptacja warunkowa, w której chory powinien uważać swój stan za 

1  B. Tobiasz-Adamczyk, Relacja lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków 
2002, s. 30-61.
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niepożądany, tym samym powinien szukać kompetentnej pomocy w zakresie 
przywrócenia zdrowia2.

Natomiast Freidson odmiennie widział relację lekarz-pacjent. Uważał, 
że należy analizować ją z perspektywy konfliktu, ponieważ relacja ta dotyczy 
spotkania reprezentantów dwóch różnych systemów społecznych. Zdaniem 
Freidsona konflikt jest nieunikniony,  a potencjalnym źródłem najczęściej jest 
odmienność poglądów pacjentów „laików” i lekarzy profesjonalistów w sto-
sunku do choroby i roli chorego. Twierdził także, że wiedza medyczna nie 
zawsze jest tożsama ze współodczuwaniem choroby. Różnica może dotyczyć 
oceny powagi objawów chorobowych. Pacjent podając symptomy uwzględnia 
ich uciążliwość i ograniczenia, jakie powodują w codziennym życiu, natomiast 
lekarz skupia się na zakresie zmian patologicznych. Tak więc zgodnie z kon-
cepcją Freidsona odpowiednie podejście przy analizie relacji lekarz–pacjent 
powinno uwzględniać zderzenie dwóch perspektyw, spotkanie dwóch różnych 
systemów społecznych, które są źródłem potencjalnego konfliktu3.

Teoria wzajemności natomiast zakłada, że ludzie w większości sytuacji 
czują się zobowiązani zachowywać się w ten sam sposób, jak inni wobec nich. 
Odnosząc tę kwestię do konsultacji medycznej, pomoc lekarza oferowana pa-
cjentowi powinna być przez tego ostatniego odwzajemniona w postaci nawią-
zania współpracy i stosowania się do zaleceń lekarskich. Podobnie zachowania 
społeczno-emocjonalne lekarza powinny być satysfakcjonujące dla pacjenta.  
Z kolei zachowania instrumentalne lekarza mogą wywoływać negatywną  
reakcje emocjonalną pacjenta, który w konsekwencji może szukać pomocy  
u innego specjalisty4. 

Powyższe teorie nie uwzględniają różnorodności kulturowej między ludź-
mi. Brakuje  w nich odniesień do uwarunkowanych kulturowo znaczeń nada-
wanych przez jednostki poszczególnym aktom komunikacji. Dlatego spośród 
wymienionych teorii, symboliczny interakcjonizm najbardziej odpowiada re-
lacji lekarza z pacjentem odmiennym kulturowo. Bowiem występujące zróż-
nicowanie kulturowe sprowadza się do tego, że ludzie podejmują działania  
i wchodzą w interakcje według znaczeń obiektów, a także ich interpretacji, co 
jest zgodne z założeniami teorii symbolicznego interakcjonizmu5. 

2  T. Parsons, System społeczny, Kraków 2009, s. 325-326. 
3  A. Ostrowska, Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Warszawa 2009, 
s. 241.
4  B. Tobiasz-Adamczyk, Relacja lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków 
2002, s. 30-61.
5  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012, s. 191.
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Poszanowanie zróżnicowania kulturowego 
pacjentów jako niezbędne dla ich równego 
traktowania

Goffman (2006), jeden z przedstawicieli symbolicznego interakcjoni-
zmu, a także wybitny socjolog XX w.6 uważał, że w procesie świadczenia usług 
wszyscy potencjalni usługobiorcy muszą być traktowani w sposób równy7. 
Zgodnie z literaturą, czynniki takie jak wiek, płeć, kolor skóry czy pochodze-
nie nie powinny różnicować podejścia do pacjentów przez personel medycz-
ny8. Ponadto wskazywał, że ludzie oczekują wykonania usługi w taki sposób 
(poprzez słowa, gesty), który zyska ich aprobatę. Nadmieniał przy tym, że 
bardzo różne są oczekiwania w zakresie pożądanego traktowania9. Duże zna-
czenie mają różnice kulturowe występujące wśród ludzi odmiennego pocho-
dzenia, a także między rozmaitymi systemami opieki zdrowotnej10. 

Trudność zatem może sprawiać komunikacja, która z jednej strony spo-
wodowana jest barierą językową – pojawia się wówczas problem z opisaniem 
objawów chorobowych, przekazaniem diagnozy i zaleceń lekarskich. Z dru-
giej zaś strony występuje odmienne zachowanie, inna mowa ciała, oczekiwa-
nia, a także nastawienie do opieki lekarskiej, jak również codziennego funk-
cjonowania w placówkach ochrony zdrowia11. 

Kwestie opisaną powyżej zdaje się wyjaśniać Blumer (2007) – twórca 
podstawowych zasad interakcjonizmu symbolicznego, a także nazwy kierun-
ku. Zwracał on bowiem uwagę, że ludzie żyją w różnych światach społecz-
nych, dlatego kierują się odmiennymi zestawami znaczeń i w różny sposób 
podchodzą do siebie nawzajem. Według niego proces ten kształtowany jest 

6  M. Ziółkowski, Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji, [w:] red. E. Staśkiewicz,  
B. Baran, M. M. Michalska, E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006,  
s. 256-260.
7  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
8  Z. Kostrzanowska, Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym, [w:] red. nauk. 
E. Krajewska–Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości  
w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, s. 117.
9  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
10  K. Van Damme–Ostapowicz, Dialog wielokulturowy, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak,  
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 106-110.
11  A. Strządała, Komunikacja z pacjentami odmiennych kultur. Podstawowe informacje z zakre-
su komunikacji międzykulturowej potrzebne w opiece medycznej, [w:] red. A. Mastalerz-Migas,  
K. A. Jankowska, J. Barański, Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, 
Wrocław 2021, s. 97. 
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społecznie12. Podobnie w latach 50 i 60 XX w. amerykańska pielęgniarka Le-
ninger (2016) uważała, że człowiek jest istotą kulturową, dlatego jako waż-
ne w procesie leczenia wskazywała uwzględnianie społecznego pochodzenia, 
światopoglądu i wartości kulturowych jednostki, a także różnych systemów 
opieki zdrowotnej z podziałem na naturalne i profesjonalne. Bowiem poszano-
wanie zróżnicowania kulturowego pacjentów jest niezbędne dla ich równego 
traktowania13.

Obszary barier w międzykulturowej relacji  lekarz-
pacjent

 Zgodnie z myślą Goffmana (2006) w pewnych sytuacjach społecznych 
wymagana jest interakcja twarzą w twarz, niezależnie od stopnia znajomości się 
tych ludzi. Wizyta u lekarza jest zapewne jedną z takich okoliczności, w której 
bezpośredni kontakt jest niezbędny bez względu na to czy ludzie się znają. Przy 
tym, jak podkreślał Goffman (2006) kontakt twarzą  w twarz często przebiega 
między uczestnikami pod wieloma względami odmiennymi od siebie i mimo 
wszystko muszą oni dojść do porozumienia14.

 Duże znaczenie w komunikacji międzykulturowej ma znajomość barier, 
jakie mogą wystąpić podczas rozmowy z cudzoziemcem. Bariery te można po-
dzielić na kilka grup. Wśród nich wymienić można komunikowanie werbal-
ne – wszelkie wyrażenia wieloznaczne oraz rzadko używane mogą utrudniać 
komunikacje lekarza z pacjentem odmiennym kulturowo, jak również wypo-
wiedzi tzw. „fałszywych przyjaciół”, czyli słowa brzmiące identycznie bądź po-
dobnie jednak w różnych językach mające odmienne lub wręcz odwrotne zna-
czenie np. polskie słowo „bezcenny” – dla Czecha oznacza „bezwartościowy”. 
Inny problem mogą stanowić nieznane idiomy i metafory, zwłaszcza metafory 
odwołujące się do części ciała  i organów, które zdają się zawierać inną treść niż 
miał na myśli nadawca, np. w języku tureckim „złamane ramie” to poczucie 
braku wsparcia. 

 Z komunikowaniem werbalnym związany jest obszar komunikowania 
parawerbalnego, czyli sposób mówienia, który obejmuje takie elementy jak 
m.in. głośność, tempo, ton czy akcent. Odmienność może stanowić inny 
rytm i dynamika stylu prowadzenia rozmowy. Różnica w tym zakresie może 

12  H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007, s. 12-19.
13  E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, Pacjent „Inny” wyzwaniem opieki medycznej, 
Poznań 2016, s. 11-13.
14  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
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być przyczyną błędnej interpretacji przekazu intencji bądź emocji rozmówcy,  
np. pacjent mówi szybko i z podniesionym głosem, choć nie jest zdenerwo-
wany. Irytacje może wywoływać też odmienny sposób mówienia od prefero-
wanego w danej kulturze.

Kolejną barierą jest komunikowanie niewerbalne. Paradoksalnie obszar 
ten może powodować jeszcze więcej nieporozumień od poprzednich obsza-
rów, ponieważ wiele osób nie przywiązuje do niego wagi. Największą trud-
ność mogą sprawiać emblematory, czyli gesty zastępujące słowa. Ich sposób 
interpretacji jest ograniczony przestrzennie, dlatego nawet  w sąsiednim kraju 
dany gest może mieć zupełnie inne znaczenie, np. w Ameryce Południowej 
znak „O.K.” to bardzo obraźliwy, wręcz wulgarny symbol (w podobny sposób 
interpretowany jest w Grecji), zaś w Japonii oznacza pieniądze15. Goffma-
na (2006) uważa, że za pomocą socjalizacji jednostki przypisują zachowaniu  
(gestom) określoną funkcję komunikacyjną16.  W konsekwencji może powo-
dować to błędną interpretacje przekazu intencji czy emocji rozmówcy17.

Nawiązując do opisanych barier werbalnych, parawerbalnych i nie-
werbalnych należy zauważyć, że w relacji lekarza z pacjentem pochodzącym  
z regionu odmiennego kulturowo trudność może sprawiać różnica w stylu 
komunikacji. Edward Hall wskazywał na dwa style komunikacji: niskiego  
i wysokiego kontekstu. Kultury niskiego kontekstu charakteryzują się bezpo-
średnim, jasnym i zarazem otwartym sposobem komunikacji. Wszelkie emo-
cje i poglądy wyrażane są wprost. Toteż swobodnie przekazywana jest zgo-
da lub sprzeciw na proponowane leczenie. W kontakcie z lekarzem pacjenci 
oczekują wyczerpujących informacji na temat leczenia czy stawianej diagnozy. 
Styl komunikacji niskiego kontekstu typowy jest w kulturze amerykańskiej  
i krajach anglojęzycznych. 

Przeciwieństwem w zakresie porozumiewania są kultury wysokiego 
kontekstu, które występują przede wszystkim w Chinach, Japonii, Korei czy 
Singapurze, ale również w innych tradycyjnych kulturach – na Filipinach,  
w Indonezji oraz Etiopii. Myśli i emocji nie ujawnia się tutaj wprost. Lu-
dzie posługują się aluzją i niedomówieniami. Podobnie uśmiech nie zawsze 

15  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska-Ku-
łak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
16  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
17  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska-Ku-
łak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
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oznacza radość. Może bowiem maskować zażenowanie i brak zrozumienia. 
Ponadto wschodnioazjatyccy pacjenci nie wyrażają sprzeciwu w bezpośredni  
i otwarty sposób, gdyż uważają oni, że jest to przejaw agresywnego zachowania, 
które zaburza harmonię relacji. Unikają oni zatem konfrontacji18.

Według Goffmana (2006) w spotkaniach zinstytucjonalizowanych, ta-
kich jak wywiad lekarza z pacjentem, duże znaczenie ma wrażenie, jakie każda 
ze stron wywiera na siebie podczas interakcji, wpływa to bowiem na diagnozę, 
przebieg leczenia i szanse życiowe pacjenta. 

Zachowania uczestników uwarunkowane są kulturowo. Każda kultura 
posiada swój zasób wiedzy opartej zarówno na faktach, jak i fantazjach w za-
kresie zapewniającym jej czytelność innych osób. W ten sposób ludzie inter-
pretują wzajemnie swoje zachowania, co niekiedy wprowadza ich w błąd19. Za 
przykład mogą posłużyć pacjenci pochodzący z kręgu kultury wysokiego kon-
tekstu, którzy zazwyczaj nie wyrażają wprost swojej niezgody, nie zadają też 
pytań lekarzowi, a podczas rozmowy potakują głową, co oznacza iż po prostu 
słuchają rozmówcę. Toteż dla osoby wychowanej w kulturze niskiego kontek-
stu może przysporzyć to wiele trudności w prawidłowej interpretacji przeka-
zanych informacji. Bowiem odmowa leczenia, albo nie zrozumienie może być 
wyrażone w postaci zachowań unikowych20.

Dlatego warunkiem skutecznej komunikacji z cudzoziemcem jest znajo-
mość barier utrudniających komunikacje międzykulturową, a także umiejęt-
ność zrozumienia drugiej osoby21. 

Znaczenie symboli w międzykulturowej relacji 
lekarz-pacjent

Mead (2007) – prekursor symbolicznego interakcjonizmu, wyróżniał dwa 
poziomy interakcji: symboliczny i niesymboliczny. Pod pojęciem interakcji 

18  A. Strządała, Komunikacja z pacjentami odmiennych kultur. Podstawowe informacje z zakre-
su komunikacji międzykulturowej potrzebne w opiece medycznej, [w:] red. A. Mastalerz-Migas,  
K. A. Jankowska, J. Barański, Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, Wro-
cław 2021, s. 98.
19  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
20  A. Strządała, Komunikacja z pacjentami odmiennych kultur. Podstawowe informacje z zakre-
su komunikacji międzykulturowej potrzebne w opiece medycznej, [w:] red. A. Mastalerz-Migas,  
K. A. Jankowska, J. Barański, Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, Wro-
cław 2021, s. 98.
21  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska- 
Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
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symbolicznej rozumiał przemyślane wcześniej działanie, przeciwnie natomiast 
pojmował interakcje niesymboliczną jako nieprzemyślane, wręcz „odruchowe” 
działanie czy reakcje. Uważał, że ludzie na co dzień angażują się w różne inte-
rakcje niesymboliczne, które polegają na spontanicznym udzielaniu odpowie-
dzi za pomocą języka ciała czy tonu głosu. Natomiast, gdy dążą do wzajem-
nego zrozumienia, wówczas podejmowana przez nich interakcja ma wymiar 
symboliczny. Odbywa się za pomoc gestów oraz odpowiedzi na ich znaczenie. 
Gestem może być prośba, polecenie czy rozkaz. Jednostka prezentując gest 
przedstawia znaki związane z planowanym działaniem, a także daje wyraz 
oczekiwaniom względem drugiej strony interakcji. Udzielana odpowiedź jest 
zgodna ze znaczeniem, jaki dany gest miał dla odbiorcy. Kiedy gest ma to 
samo znaczenie dla obu stron, wówczas dochodzi do wspólnego zrozumienia 
i tworzenia działania połączonego. W przeciwnym razie komunikacja będzie 
nieskuteczna i powstanie działania połączonego stanie się niemożliwe22. 

Znaczeniem gestów w interakcji zajmował się także Tuner (2006) – je-
den z czołowych przedstawicieli symbolicznego interakcjonizmu23. Twierdził 
on, że gest stanowi komunikację celową, która potencjalnie ma przekazać od-
biorcy to samo zasadnicze znaczenie, jakie ma dla nadawcy. Przy tym z du-
żym prawdopodobieństwem wskazywał na wystąpienie rozbieżności między 
znaczeniem gestu jaki miał dla osoby go wykonującej, a znaczeniem jakie 
będzie miał dla odbiorcy. Turner (2006) uważał, że gest posłuży jedynie do 
przekazania części znaczenia, jakie chciał wyrazić nadawca24.

Za przykład może posłużyć kontakt wzrokowy. Tutaj również występuje 
znaczna odmienność kulturowa. W Japonii, jak i w innych krajach Dalekiego 
Wschodu unika się bezpośredniego kontaktu wzrokowego z osobą o wyższym 
statusie społecznym, którym może być lekarz. Uważają oni bowiem, że jest to 
przejaw braku szacunku, a niekiedy nawet agresywnej konfrontacji. Dlatego 
pożądane jest spoglądanie na okolice szyi. Tymczasem takie zachowanie może 
być mylnie odbierane przez lekarza – jako wyraz lekceważenia czy nie słucha-
nia zaleceń lekarskich. 

Przeciwnie jest w kulturze europejskiej i północnoamerykańskiej – pod-
trzymywany kontakt wzrokowy jest tu pozytywnie postrzegany. Wszelkie zaś 
uciekanie wzrokiem czy patrzenie w przestrzeń poza rozmówcę wywołuje 

22  H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007, s. 12-19.
23  M. Ziółkowski, Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji, [w:] red. E. Staśkiewicz,  
B. Baran, M. M. Michalska, E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006,  
s. 256-260.
24  R. H. Tuner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran,  
M. M. Michalska, E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 259-274.
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negatywne odczucia. W konsekwencji może być odbierane jako lekceważące 
czy brak kompetencji ze strony lekarza25. 

Należy zwrócić uwagę, że problem ze zrozumieniem przekazu czy intencji 
rozmówcy może dotyczyć osób pochodzących z tego samego kraju, a czasem 
nawet z tej samej rodziny. Natomiast w przypadku rozmówcy pochodzącego  
z odmiennego kręgu kulturowego ryzyko błędu zdecydowanie wzrasta26.

Według Tunera (2006) na interpretację gestu wpływa sposób postrzega-
nia danej osoby27, który zgodnie z założeniami Goffmana może być kategorial-
ny bądź indywidualny28. 

Proces kategoryzacji polega na grupowaniu ludzi w przeciwne zbio-
ry, np. my–oni, młodzi–starzy, kobiety–mężczyźni, czarni–biali, katolicy– 
muzułmanie. Stanowi on podstawę stereotypizacji, która z kolei jest źródłem 
uprzedzeń. Wynika on z tendencji postrzegania danej grupy społecznej jako 
jednolitej całości29.

W praktyce medycznej proces kategoryzacji może powodować występo-
wanie zakłóceń w procesie myślenia racjonalnego, wówczas pojawia się brak 
wrażliwości na argumenty racjonalne. W wyniku czego może dojść do zmiany 
znaczeń istotnych informacji w procesie leczenia. Ponadto personel medyczny 
może postrzegać zachowania pacjenta w perspektywie jego przynależności ra-
sowej lub religijnej.

Dlatego ważne jest indywidualne podejście do pacjentów odmiennych 
kulturowo – jest to wyrazem profesjonalizmu lekarzy. Postawa taka jest mo-
ralnie pożądana30.

25  A. Strządała, Komunikacja z pacjentami odmiennych kultur. Podstawowe informacje z zakre-
su komunikacji międzykulturowej potrzebne w opiece medycznej, [w:] red. A. Mastalerz-Migas,  
K. A. Jankowska, J. Barański, Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, Wro-
cław 2021, s. 99.
26  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska- 
Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
27  R. H. Tuner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran,  
M. M. Michalska, E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 259-274.
28  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
29  M. Grabowska M., M. Muszalik, K. Kędziora-Kornatowska, Uprzedzenia rasowe i re-
ligijne oraz ich rola  w procesie leczenia i pielęgnowania, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak,  
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 217-219.
30  K. Van Damme–Ostapowicz, Dialog wielokulturowy, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak,  
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 106-110.
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Wpływ odmienności kulturowej pacjenta   
na przebieg interakcji

Zgodnie z założeniami Gofmana (2006), aby interakcja przebiegła pra-
widłowo istotne jest zachowanie jej porządku. Cechy, które według niego od-
zwierciedlają porządek interakcji, to podporządkowanie i konformizm31. Od-
nosząc powyższy aspekt do wielokulturowej opieki medycznej należy wziąć 
pod uwagę, że w relacji lekarz–pacjent duże znaczenie ma świadomość pa-
cjenta w zakresie konieczności współpracy z lekarzem. Pacjent bowiem nasta-
wiony na współpracę wyraża gotowość na udzielanie informacji, a także sam 
wykazuje inicjatywę w podawaniu dodatkowych faktów32. Gofffman (2006) 
wskazuje, że porządek interakcji może być rozmaicie definiowany wśród ludzi 
odmiennego pochodzenia. Tak więc, to co jest pożądane z czyjejś perspekty-
wy może być odbierane jako wykluczenie i represja  z punktu widzenia innej 
jednostki33. 

Zatem w relacji lekarz-pacjent istotne jest porozumienie. Blumer (2007) 
uważał, że do tego niezbędne jest tworzenie wspólnej definicji w sytuacjach 
problematycznych. Według niego ludzie, którzy wchodzą w interakcję pocho-
dzą z rożnych światów społecznych, przez co jednakowe sytuacje mogą być 
źródłem odmiennych dla nich kontekstów. Dlatego jako kluczowe wskazywał 
tworzenie wspólnej definicji sytuacji, zgodnie z którą działania podejmowa-
ne wobec uzgodnionego przedmiotu powinny być zrozumiałe dla obu stron,  
a także wzajemnie uzupełniane po to, aby osiągnąć oczekiwany rezultat przez 
każdą ze stron interakcji34. 

Wpływ doświadczeń na podejmowane interakcje

Według Goffmana (2006) każdy z uczestników interakcji ma już usta-
nowioną biografię poprzednich doświadczeń35, które następnie tworzą tzw. 

„mapę świata”. Każdego człowieka ta mapa świata jest czymś niepowtarzalnym, 

31  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
32  B. Tobiasz-Adamczyk, Relacja lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków 
2002, s. 30-61.
33  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
34  G. Woroniecka, Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blu-
mera, [w:]  H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007,  s. 23.
35  E. Goffman E., Porządek interakcyjny, [w:] red. E. Staśkiewicz, B. Baran, M. M. Michalska, 
E. Otto, Współczesne teorie socjologiczne t. 1., Warszawa 2006, s. 294-312.
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ponieważ zawiera odmienne doświadczenia, a także zakres wiedzy o sobie, in-
nych ludziach oraz otaczającym świecie36. Lekarz w swojej pracy poddany jest 
wpływowi wcześniejszych doświadczeń, np. związanych z pieczą nad ludźmi 
wywodzącymi się z innych kultur. Podobnie jest z pacjentem, który również 
posiada doświadczenia37. 

Należy zwrócić uwagę, że obszary doświadczeń po stronie lekarza i pa-
cjenta obcego pochodzenia mogą w znacznym stopniu się różnić. Dlatego  
w takiej interakcji potrzebna jest wyobraźnia oraz empatia. Jednocześnie nale-
ży zachować czujność, aby nie popaść w pułapkę etnocentryzmu, który zakłada, 
że osoby wychowane w innej kulturze postrzegają i interpretują świat tak samo, 
jak my38. 

Blumer (2007) zwracał uwagę, że ludzie będąc w stresujących, odmien-
nych sytuacjach mogą wykazywać skłonność do nawiązania nowych form dzia-
łania połączonego, nawet znacznie odmiennych od tych poprzednich. Ale na-
wet w takich przypadkach zachowany zostaje związek z tym, co było wcześniej. 

Ci uczestnicy, którzy biorą udział w kształtowaniu nowego działania po-
łączonego wnoszą ze sobą przedmioty, znaczenia i interpretacje, jakie mieli 
wcześniej. Nowa forma działania połączonego zawsze będzie nawiązywać do 
kontekstu uprzednich działań połączonych39. 

Wnioski

Przeprowadzona w niniejszej publikacji analiza umożliwia sformułowa-
nie końcowych wniosków:

• Poszanowanie zróżnicowania kulturowego pacjentów jest istotne dla ich 
równego traktowania. Zgodnie z czym niezbędne jest, aby w procesie świad-
czenia usług personel medyczny uwzględniał społeczne pochodzenie, świato-
pogląd, wartości kulturowe, a także różne systemy opieki zdrowotnej (natural-
ne i profesjonalne), z których dotychczas korzystali pacjenci40. Znajomość tych 
aspektów jest bardzo ważna dla poszanowania zróżnicowania kulturowego 

36 M. Makara–Studzińska,Komunikacja z pacjentem, Lublin 2012, s. 13.
37  K. Van Damme–Ostapowicz, Dialog wielokulturowy, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak, 
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 106-110.
38  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska- 
Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
39  H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007, s. 12-19.
40  E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, Pacjent „Inny” wyzwaniem opieki medycznej, 
Poznań 2016, s. 11-13.
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pacjentów, jednocześnie pozwala lekarzowi na podjęcie decyzji w zakresie 
świadczeń, których potrzebuje pacjent41.

• W przypadku odmienności kulturowej pojawiają się obszary barier 
utrudniające porozumienie. Problem może sprawiać zarówno komunikowa-
nie werbalne, parawerbalne, jak i niewerbalne. Pierwsze z nich związane jest  
z uwarunkowanym kulturowo sposobem definiowania poszczególnych zna-
czeń w zakresie zwrotów werbalnych, następne ze sposobem prowadzenia 
rozmowy np. tempem czy głośnością wypowiedzi, ostatnie zaś – niewerbalne 

– odnosi się do gestykulacji42. Ponadto różnica dotyczy też stylu komunikacji  
z pacjentem, który może być przedstawicielem kultury wysokiego lub niskie-
go kontekstu. 

• Symbole pojawiające się w komunikacji werbalnej, parawerbalnej, jak 
i niewerbalnej są odmiennie interpretowane przez ludzi obcego pochodzenia. 
W konsekwencji mogą być przyczyną błędnego zrozumienie przekazu czy in-
tencji rozmówcy43.

• Odmienność kulturowa sprowadza się także do różnicy w postrzeganiu 
interakcji  z lekarzem. Wiąże się to z odmiennymi w tym zakresie oczekiwa-
niami pacjentów44.

• Na przebieg relacji lekarz-pacjent wpływają także doświadczenia lekarza 
w zakresie kontaktu z przedstawicielami innych kultur – może to powodować 
przypisywanie wspólnych znaczeń pacjentom zróżnicowanym kulturowo. 

W relacji lekarza z pacjentem cudzoziemcem oprócz otwartej postawy 
ważne jest jeszcze indywidualne podejście do pacjentów odmiennych kultu-
rowo – jest to wyrazem profesjonalizmu lekarzy45. Pacjent jest bowiem jed-
nostką, której preferencje nawet znacznie mogą różnić się od innych pacjentó 
w pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Należy zatem wyzbywać 
się stereotypów, zakładających to samo zachowanie dla poszczególnych grup 

41 E. Ratajczyk-Pakalska, I. Papierz, Potrzeby i oczekiwania pacjentów objętych opieką lekarza 
rodzinnego, [w:] Komunikowanie się lekarza z pacjentem, J. Barański et. al., Wrocław 2000, 
s. 155-158.
42  B. Tobiasz-Adamczyk, Relacja lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków 
2002, s. 30-61.
43  E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem, [w:] red. E. Krajewska- 
Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 
2016, s. 354-365.
44  K. Van Damme–Ostapowicz, Dialog wielokulturowy, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak,  
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 106-110.
45  K. Van Damme–Ostapowicz, Dialog wielokulturowy, [w:] red. nauk. E. Krajewska–Kułak,  
I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska, Problemy wielokulturowości w medycynie, Warszawa 
2017, s. 106-110.
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kulturowych pacjentów. Przy tym – jak wynika z etyki lekarskiej – szczegól-
nie niedopuszczalne jest identyfikowanie konkretnych chorób z poszczegól-
nymi grupami etnicznymi pacjentów. Wiąże się to bowiem ze stygmatyzacją  
i stereotypizacją46.

Ponadto w relacji lekarz-pacjent ważna jest jeszcze empatia czyli umie-
jętność przyjmowania roli drugiej strony interakcji. W ten sposób bowiem 
możliwe jest spojrzenie na sytuacje właśnie z jego perspektywy. Wpływa to 
pozytywnie na dopasowanie swojej reakcji  w stosunku do innych ludzi oraz 
sytuacji47.

Zatem zgonie z założeniami symbolicznego interakcjonizmu personel 
medyczny powinien przejawiać otwartą postawę, indywidualne podejście, jak 
również dążenie do empatycznego i zarazem dobrego kontaktu z pacjentem, 
odnosząc się do niego z szacunkiem.
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Wpływ otyłości  
na ciężkość przebiegu COVID-19

Abstrakt: Otyłość modyfikuje fizjologię układu oddechowego oraz funkcję układu 
odpornościowego. Najnowsze doniesienia wskazują, że znaczna część osób chorują-
cych na COVID-19 jest obciążona otyłością a sam przebieg choroby u tych pacjentów 
jest cięższy niż u osób z prawidłowym BMI. Wynika to z faktu ingerowania otyłości 
w większość procesów fizjologicznych. Według badań otyli pacjenci częściej ulegają 
zarażeniu wirusem SARS-CoV-2. Pacjenci z otyłością mają wydłużony czas wydalania 
wirusa  niż ludzie szczupli.  Wykazano że otyłość jest silnym niezależnym czynnikiem 
ryzyka hospitalizowania pacjentów z powodu COVID-19 jednocześnie zaostrzając 
choroby współistniejące. W dodatku osoby obciążone otyłością posiadają upośledzoną 
odpowiedź immunologiczną przy infekcjach wirusowych. Badania sugerują, że otyłość 
jest istotnym czynnikiem towarzyszącym śmiertelności u pacjentów COVID-19.

Słowa kluczowe: otyłość, COVID-19, czynniki ryzyka

Summary: Obesity modifies the physiology of the respiratory system and the function 
of the immune system. The latest reports indicate that a significant number of people 
suffering from COVID-19 are obese, and the course of the disease itself is more severe 
in these patients than in people with a normal BMI. This is because obesity interferes 
with most physiological processes. According to studies, obese patients are more likely 
to become infected with the SARS-CoV-2 virus. Obese patients have a longer time to 
shed the virus than lean people. Obesity has been shown to be a strong independent 
risk factor for hospitalizing patients for COVID-19 while exacerbating comorbidi-
ties. In addition, obese people have an impaired immune response in viral infections. 
Research suggests that obesity is a significant accompanying factor in mortality in 
COVID-19 patients.

Key words: obesity, COVID-19, risk factors
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Wstęp

COVID-19 to wysoce zakaźna choroba, która jest wywoływana przez 
nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2 (wirus zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej typu 2). Pierwsze przypadki tego schorzenia zostały zdiagnozo-
wane i opisane w listopadzie 2019r. w Wuhan w prowincji Hubei. Na całym 
świecie na dzień 14 lipca 2021r. odnotowano ponad 4 miliony zgonów oraz 
prawie 190 milionów potwierdzonych przypadków zakażenia (WHO 2021)1. 
Najczęstszymi chorobami współwystępującymi podczas  COVID-19 są cu-
krzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz choroby układu odde-
chowego2. Wspólnym czynnikiem ryzyka powyższych schorzeń jest otyłość. 
Zauważono, że Stany Zjednoczone, w których jest wysoki stosunek osób oty-
łych, mają obecnie najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19. 
Co więcej we Włoszech w porównaniu z Chinami częściej występuje oty-
łość, co też może mieć wpływ na wyższy wskaźnik śmiertelności w tym kraju.  
Te i inne obserwacje skłoniają do refleksji dotyczących wpływu jaki otyłość 
może mieć na przebieg COVID-193.

Otyłość a fizjologia układu oddechowego

Zmniejszenie całkowitej podatności układu oddechowego jest charakte-
rystyczne dla przebiegu otyłości. Może być to częściowo spowodowane zmniej-
szeniem podatności płuc, co z kolei wiąże się ze zwiększoną objętością krwi  
w płucach obserwowaną u osób otyłych. Jednak za główny powód zmniej-
szenia podatności ściany klatki piersiowej uznaje się gromadzenie się tłuszczu 
wokół żeber, przepony oraz w jamie brzusznej. Wpływ otyłości na fizjologię 
układu oddechowego obejmuje również zwiększony opór dróg oddechowych 
i pracę oddechową, niewydolność mięśni oddechowych oraz nierówność wen-
tylacji i perfuzji. Wiąże się to również z symetrycznym spadkiem nasilonej 
pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV-1) i nasilonej pojemności 

1  Salamanna F, Veronesi F, Martini L, Landini MP, Fini M., Post-COVID-19 Syndrome:  
The Persistent Symptoms at the Post-viral Stage of the Disease. A Systematic Review of the Current 
Data., 2021.  “Front Med”, 4;8:653516
2  CDC COVID-19 Response Team., Preliminary Estimates of the Prevalence of Selected Under-
lying Health Conditions Among Patients with Coronavirus Disease 2019, 2020. “MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep”, 3;69(13):382-386
3  Albashir AAD., The potential impacts of obesity on COVID-19, “Clin Med (Lond), 2020. 
20(4):e109-e113.
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życiowej (FVC) w łagodnej do umiarkowanej otyłości4. Ciężka otyłość wiąże 
się z większym spadkiem FEV-1. Osoby otyłe poświęcają znaczną ilość energii 
na przezwyciężenie zmniejszenia podatności ściany klatki piersiowej oraz ogra-
niczenia przepływu powietrza i pokonanie oporu dróg oddechowych. Osoby 
otyłe muszą również przeznaczać nieproporcjonalnie wysoki procent całko-
witego zużycia tlenu (VO2) na pracę oddechową, nawet podczas spokojnego 
oddychania5. Ta względna niewydolność wskazuje na zmniejszoną rezerwę 
wentylacyjną i skłonność do niewydolności oddechowej, nawet w przypadku 
łagodnych zaburzeń ogólnoustrojowych lub płucnych. Podsumowując, osła-
biony już układ oddechowy osób otyłych może być poważnie zagrożony po-
jawieniem się jakichkolwiek nieprawidłowości. Efektem rozwinięcia poważnej 
choroby, która może szkodliwie wpływać na czynność oddechową, takiej jak 
np. COVID-19, będzie trudność z wyzdrowieniem w tej grupie pacjentów. 

Otyłość a zaburzenia w układzie odpornościowym

Otyłość jest stanem zapalnym związanym z przewlekłą aktywacją ukła-
du odpornościowego, która negatywnie wpływa na funkcje odpornościowe  
i mechanizmy obronne gospodarza, powodując wystąpienie wysokich wskaź-
ników powikłań infekcyjnych i niepowodzenia szczepień6. Poza tym zmienio-
na fizjologia płuc, zwiększona liczba receptorów dla inwazji wirusa, zwiększona 
różnorodność i miana wirusa oraz przedłużone rozsiewanie, komplikują prze-
bieg zakażenia SARS CoV-2 w tej grupie chorych7. Przewlekły stan zapalny  
w otyłości wynika głównie ze stresu metabolicznego tkanek wywołanego przy-
rostem masy ciała i dysfunkcją tkanki tłuszczowej8. Aktywacja przewlekłego 
stanu prozapalnego w obrębie tej tkanki może być spowodowana zwiększo-
ną podatnością przerostowych adipocytów na aktywację retikulum endopla-
zmatycznego i mitochondrialnych odpowiedzi na stres9. Utrzymujący się stres 
i stan zapalny prowadzą do apoptozy adipocytów i uwalniania mediatorów 

4  Parameswaran K, Todd DC, Soth M., Altered respiratory physiology in obesity, “Can Respir 
J”, 2006. 13:203–10.
5  Costa H, Jacob M, Pereira R, Calças R. "COVID-19 ventilatory phenotypes and obesity: is there 
a relationship? “Obesity (Silver Spring)”, 2020. 28(8):1370. 
6  Talbot HK, Coleman LA, Crimin K, et al. Association between obesity and vulnerability and 
serologic response to influenza vaccination in older adults, “Vaccine”, 2012. 30(26):3937-3943.
7  Zhou Y, Chi J, Lv W, Wang Y. Obesity and diabetes as high-risk factors for severe coronavirus 
disease 2019 (Covid-19), “Diabetes Metab Res Rev.”, 2019. 37(2):e3377.
8  Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders, “Nature”, 2006. 14;444(7121):860-7.
9  Ryan PM, Caplice NM. Is Adipose Tissue a Reservoir for Viral Spread, Immune Activa-
tion, + Cytokine Amplification in Coronavirus Disease 2019?, “Obesity (Silver Spring)”, 2020. 
28(7):1191-1194.
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chemotaktycznych, czego efektem jest zapalna infiltracja leukocytów i zwięk-
szone wydzielanie cytokin prozapalnych, również ze strony tkanki tłuszczowej. 
10  Dodatkowo wirusy mogą wyrażać tropizm dla różnych tkanek i typów 
komórek, w tym tkanki tłuszczowej i adipocytów11. Ze względu na wykorzy-
stywanie zależnego od ACE2 mechanizmu wnikania do komórek, może to 
również dotyczyć SARS-CoV-2, co dodatkowo przyczynia się do występowa-
nia wewnątrzpłucnego i ogólnoustrojowego zapalenia12. Przewlekły stan za-
palny związany z otyłością może hamować aktywację i migrację makrofagów, 
zaburzać wytwarzanie neutralizujących przeciwciał i komórek T pamięci oraz 
zmniejszać aktywację komórek efektorowych układu odpornościowego, któ-
re odpowiedzialne są za tłumienie funkcji odpornościowych i mechanizmów 
obronnych gospodarza13. Dlatego też miejscowe i ogólnoustrojowe przewle-
kłe zapalenie w otyłości może przyczyniać się do dysfunkcji układu odporno-
ściowego zwiększając ryzyko COVID-19.

Podatność na zakażenie SARS-CoV-2  
wśród osób otyłych 

Badania wykazały, że receptor enzymu konwertującego angiotensynę-2 
(ACE2) dla SARS-CoV jest wykorzystywany przez białko S (spike protein) 
SARS-CoV-2 jako koreceptor wejścia do komórki gospodarza14. Mimo, że 
ACE2 ulega silnej ekspresji w sercu i płucach, w tkance tłuszczowej jego eks-
presja jest wyższa niż w tkance płucnej stanowiącej tkankę docelową dla CO-
VID-19. 15 Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej wśród osób otyłych skutkuje 
zwiększoną liczbą komórek z ekspresją ACE2. Wyniki te mogą przyczynić się 
do potwierdzenia hipotezy, iż populacja osób otyłych jest bardziej narażona 
na zakażenie COVID-19. 

10   Lagathu C, Yvan-Charvet L, Bastard JP, Maachi M, Quignard-Boulangé A, Capeau J, 
Caron M. Long-term treatment with interleukin-1beta induces insulin resistance in murine and 
human adipocytes, “Diabetologia”, 2006. 49(9):2162-73.
11  Na HN, Nam JH. Adenovirus 36 as an obesity agent maintains the obesity state by increasing 
MCP-1 and inducing inflammation, “J Infect Dis”, 2012. 205(6):914-22.
12  Watanabe M, Risi R, Tuccinardi D, Baquero CJ, Manfrini S, Gnessi L. Obesity and SARS-
CoV-2: A population to safeguard, “Diabetes Metab Res Rev”, 2020. e3325.
13  Michalakis K, Ilias I. SARS-CoV-2 infection and obesity: Common inflammatory and metabol-
ic aspects, “Diabetes Metab Syndr”, 2020. 14(4):469-471.
14   Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S et al.  SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 
and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor, “Cell”, 2020. 181:271–80.
15  Jia X, Yin C, Lu S et al. Two things about COVID-19 might need attention. “Preprints”, 
2020. 2020020315.
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Po początkowym połączeniu białka S SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 
następuje regulacja w dół ACE2 związanego z błoną. Regulacja aktywności 
ACE2 w płucach prowadzi do niepowstrzymanej akumulacji angiotensyny II, 
substratu dla ACE2, czego efektem jest nasilenie akumulacji neutrofili, zwięk-
szenia przepuszczalności naczyń i zaostrzenia obrzęku płuc, co ostatecznie pro-
wadzi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej ARDS. Otyłość, zarówno 
u ludzi, jak i zwierząt doświadczalnych, jest związana z brakiem równowagi 
w układzie renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), powodując nadekspresję 
w osi receptora angiotensyny II (ANG II) i receptora angiotensyny II typu 1 
 (AT1R), zarówno na poziomie tkanki tłuszczowej, jak i na poziomie ogól-
noustrojowym. 3 Ponadto ekspresja ACE2 jest większa w trzewnej tkance 
tłuszczowej w porównaniu do podskórnej tkanki tłuszczowej. Dopóki tkanka 
tłuszczowa może pełnić funkcję rezerwuaru dla wirusa grypy A, HIV, ludzkie-
go adenowirusa Ad-36 i cytomegalowirusa, SARS-CoV-2 może również wyko-
rzystywać tkankę tłuszczową jako rezerwuar oddziałujący na inne części ciała16.

Badania potwierdzające zależność  
między wartością BMI  
a ciężkością przebiegu COVID-19

Chociaż dane dotyczące wpływu zakażenia SARS-CoV-2 na funkcjono-
wanie organizmu u osób z otyłością są ograniczone, a ich związek nie został 
jeszcze w pełni określony, zaobserwowano, że osoby z nadwagą mogą do-
świadczyć poważniejszego przebiegu COVID-19. Jest to szczególnie widoczne  
u osób obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka, które wiążą się z cięż-
szym przebiegiem choroby. Związek ten zaobserwowano również podczas pan-
demii grypy typu A w 2009 roku, kiedy otyłość uznano za niezależny czynnik 
ryzyka powikłań. Dlatego też otyłość podczas epidemii COVID-19 wymaga 
większej uwagi, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie częstość występowania 
otyłości jest wyższa17. Jednym z pierwszych opublikowanych badań dotyczą-
cych zależności między wartością BMI a ciężkością przebiegu COVID-19 było 
badanie opisowe małej grupy 24 krytycznie chorych pacjentów (64% męż-
czyzn) z rozpoznaniem COVID-19 w rejonie Seattle w stanie Waszyngton 

16  Bhatraju PK, Ghassemieh BJ, Nichols M, Kim R, Jerome KR, Nalla AK, Greninger AL,  
Pipavath S, Wurfel MM, Evans L, Kritek PA, West TE, Luks A, Gerbino A, Dale CR, Gold-
man JD, O'Mahony S, Mikacenic C, Covid-19 in Critically Ill Patients in the Seattle Region 

- Case Series. N Engl J Med. 2020. 382(21):2012-2022. 
17   Rychter AM, Zawada A, Ratajczak AE, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I. Should pa-
tients with obesity be more afraid of COVID-19?. Obes Rev. 2020;21(9):e13083.
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(trzech pacjentów miało prawidłowe BMI, siedmiu miało nadwagę, trzyna-
stu było otyłych). Badanie wykazało, że 85% otyłych pacjentów wymagało 
wentylacji mechanicznej, a 62% otyłych pacjentów zmarło. Odsetki te były 
wyższe niż u pacjentów bez otyłości, gdzie 64% wymagało wentylacji mecha-
nicznej, a 36% zmarło18.  W badaniu przeprowadzonym na 383 pacjentach  
z COVID-19 przyjętych do Trzeciego Szpitala Ludowego w Shenzhen w Chi-
nach od 11 stycznia do 16 lutego 2020 r. zaobserwowano, że w porównaniu 
z prawidłową masą ciała, grupa pacjentów z otyłością wykazała 2,42-krotnie 
wyższe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkiego zapalenia płuc po uwzględ-
nieniu potencjalnych czynników zakłócających19. W retrospektywnym ba-
daniu, w którym udział wzięło 112 pacjentów z COVID-19 przyjętych do 
Union Hospital w Wuhan, wykazano, że wysokie BMI obserwowano czę-
ściej w ciężkich przypadkach i u osób, które nie przeżyły20. Za pomocą pro-
tokołu WHO ISARIC zbadano cechy 16 749 hospitalizowanych pacjentów 
z COVID-19 w Wielkiej Brytanii. To prospektywne obserwacyjne badanie 
kohortowe zostało przeprowadzone w 166 brytyjskich szpitalach w okresie 
od 6 lutego do 18 kwietnia 2020 r. Spośród hospitalizowanych pacjentów 
17% wymagało intensywnej opieki. Słabe wyniki były związane ze starszym 
wiekiem, płcią męską oraz otyłością. Stwierdzono, że choroby współistniejące, 
w tym również otyłość, wiążą się z wyższym prawdopodobieństwem zgonu21.  
Nowo opublikowane statystyki z Nowego Jorku wskazują, że u osób w wieku 
poniżej 60 lat otyłość dwukrotnie częściej prowadzi do hospitalizacji z powo-
du COVID-19. Badanie, które objęło 4103 pacjentów z COVID-19 wyka-
zało, że BMI >40 kg/m2 był drugim najsilniejszym niezależnym predyktorem 
hospitalizacji po podeszłym wieku22. W badaniu przeprowadzonym w szpita-
lu uniwersyteckim w Lille we Francji, w którym wzięło udział 124 pacjentów 

18  Bourgeois C, Gorwood J, Barrail-Tran A et al. Specific biological features of adipose tissue,  
and their impact on HIV persistence, “Frontiers Microbiol”, 2019. 10:2837
19  Qingxian C, Fengjuan C, Fang L, et al. Obesity and COVID-19 severity in a designated hos-
pital in Shenzhen, China. SSRN 2020, 2020. preprint ( 10.2139/ssrn.3556658).
20  Peng YD, Meng K, Guan HQ, Leng L, Zhu RR, Wang BY, He MA, Cheng LX, Huang 
K, Zeng QT. Clinical characteristics and outcomes of 112 cardiovascular disease patients infected  
by 2019-nCoV. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2020 Jun 24; 48(6):450-455.
21  Docherty AB, Harrison EM, Green CA, Hardwick HE, Pius R, Norman L, Holden KA, 
Read JM, Dondelinger F, Carson G, Merson L, Lee J, Plotkin D, Sigfrid L, Halpin S, Jackson 
C, Gamble C, Horby PW, Nguyen-Van-Tam JS, Ho A, Russell CD, Dunning J, Openshaw 
PJ, Baillie JK, Semple MG,. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the 
ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 
2020 May 22; 369():m1985.
22  Petrilli CM, Jones SA, Yang J, et al. Factors associated with hospitalization and crit-
ical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City. medRxiv 2020, 
2020.04.08.20057794.
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z COVID-19, potrzeba inwazyjnej wentylacji mechanicznej wiązała się z BMI 
≥35, niezależnie od innych chorób współistniejących3.  Simonnet i wsp. opi-
sali, że otyłość jest czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby u chorych 
z zakażeniem COVID-19. Autorzy ci retrospektywnie przeanalizowali wpływ 
wartości BMI wśród 124 pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej 
terapii. Pacjenci z BMI większym niż 35 kg/m2 mieli ponad 7-krotnie większe 
ryzyko zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej niż pacjenci z BMI 
mniejszym niż 25 kg/m223.

Zalecenia dotyczące pacjentów  
z otyłością oraz COVID-19

Obecnie nie ma konkretnych wytycznych dotyczących leczenia żywie-
niowego pacjentów z COVID-19 oraz z otyłością. Jednak organizacje WHO 
i The European Association for the Study of Obesity (EASO) przygotowały 
wytyczne żywieniowe i wskazówki dotyczące żywienia podczas kwarantanny. 
Oczywiste jest, że skoro otyłość może być związana z nasileniem COVID-19, 
zaleca się stosowanie diety niskokalorycznej w celu zmniejszenia masy ciała24.
Co więcej, utrata masy ciała jest również korzystna z punktu widzenia czynno-
ści płuc. W oparciu o dotychczasową wiedzę niezbędne jest odpowiednie spo-
życie witamin A, E, B3, B6, B12, D i kwasu foliowego, a także cynku, miedzi, 
selenu, żelaza i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Chociaż 
niedobór mikroskładników odżywczych i stan odżywienia zwiększają ryzyko 
zakażenia COVID-19 i mogą pogorszyć jego rokowanie, obecnie nie zaleca się 
stosowania dawek suprafizjologicznych w celu poprawy przebiegu COVID-19. 
25 Wykazano, że wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) 
może wywoływać stan lipotoksyczny, powodować zapalenie tkanki tłuszczowej 
i sprzyjać aktywacji wrodzonego układu odpornościowego poprzez aktywację 
receptora toll-podobnego 4 (TRL-4). W modelu zwierzęcym dieta bogata  
w tłuszcze indukowała MCP-1 w związku z naciekaniem makrofagów do tkan-
ki płucnej i zwiększoną produkcją interleukiny-1β oraz czynnika martwicy 

23  Simonnet A., Chetboun M., Poissy J. High prevalence of obesity in severe acute respiratory 
syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation.  Obesity (Silver 
Spring). 2020 Jul;28(7):1195-1199. 
24  Kruglikov IL, Scherer PE. The role of adipocytes and adipocyte‐like cells in the severity of 
COVID‐19 infections. Obesity. 2020;1–5, e22856.
25  Muscogiuri G, Barrea L, Savastano S, Colao A.  Nutritional recommendations for CoVID‐19 
quarantine. Eur J Clin Nutr. 2020;74:850‐851.
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nowotworu α (TNFα)26. Obciążenia psychospołeczne, na przykład stres lub 
depresja, są kojarzone z otyłością, a wsparcie psychologiczne jest podstawo-
wym podejściem do radzenia sobie z otyłością. Podczas pandemii COVID-19, 
zarówno u osób zakażonych, jak i w populacji ogólnej, zaobserwowano na-
silenie stresu psychicznego. Należy zauważyć, że osoby cierpiące na otyłość 
są zwykle bardziej podatne na stres, a psychologiczny wpływ kwarantanny 
COVID-19 może wpływać na właściwe leczenie otyłości, dlatego też wsparcie 
psychologiczne powinno zdecydowanie stanowić jeden z elementów prawi-
dłowego postępowania z otyłością podczas pandemii COVID-1927. Osoby  
z otyłością powinny nie tylko przestrzegać ogólnych środków zapobiegaw-
czych i wskazówek zdrowotnych, ale także zwracać większą uwagę na kontrolę 
innych chorób podstawowych. Pacjenci powinni jak najszybciej zwrócić się  
o pomoc do personelu medycznego po zakażeniu wirusem. W procesie le-
czenia należy uwzględnić leczenie podstawowych chorób, a wskaźniki stanu 
należy ściśle monitorować w celu polepszenia rokowania28.
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Nerwiak zarodkowy  
z przerzutami do kości  

u 2-letniego dziecka – 
opis przypadku

Abstrakt: Neuroblastoma (NBL) jest jednym z najczęstszych pozaczaszkowych guzów 
litych. Jest to guz wywodzący się z komórek grzebienia nerwowego, które normalnie 
tworzą zwoje współczulne i rdzeń nadnerczy. NBL stanowi około 8-10% wszystkich 
nowotworów złośliwych wśród dzieci i młodzieży. Objawy nowotworowe pojawia-
ją się przed 5 rokiem życia, bardzo rzadko, nowotwór ten można również znaleźć  
w wieku dorosłym. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny dziewczynki w wieku 
2 lat i 9 miesięcy z nerwiakiem zarodkowym, u której początkowo zdiagnozowano 
niespecyficzne zapalenie wielostawowe.

Słowa kluczowe: nerwiak zarodkowy, przerzuty w kościach, dzieci, przypadek 
kliniczny

Summary: Neuroblastoma (NBL) is one of the most common so-called extracranial 
solid tumors. It is a tumor originating in the cells of the nerve crests, which normal-
ly form the sympathetic ganglia and the adrenal medulla. NBL accounts for about 
8-10% of all malignant neoplasms in the group of children and adolescents. Tumor 
symptoms appear before the age of 5, very rarely, this tumor can also be found in 
adulthood. The article presents the clinical case of a 2 years and 9 months old girl 
with neuroblastoma whose nonspecific symptoms were first diagnosed as polyarthritis.

Key words: neuroblastoma, bone metastases, children, case report
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Wstęp

Neuroblastoma jest najczęstszym litym guzem zewnątrzczaszkowym wy-
wodzącym się z komórek cewy nerwowej. Etiologia rozwoju nerwiaka zarod-
kowego nie jest w pełni poznana. Poszukuje się czynników ryzyka, które zakłó-
cają różnicowanie i dojrzewanie pierwotnych komórek grzebienia nerwowego. 
Występuje w dzieciństwie i stanowi 8-10% wszystkich nowotworów dziecię-
cych1. Szczyt zachorowań występuje w wieku 2 lat, a 90% przypadków wystę-
puje u dzieci poniżej 5 roku życia. Jest to najczęstszy nowotwór diagnozowany 
u niemowląt. Ten rak występuje rzadko u nastolatków i dorosłych. Nieco 
częściej chorują chłopcy2. Około 65% guzów pierwotnych zlokalizowanych 
jest w przestrzeni zaotrzewnowej oraz częściowo w śródpiersiu i szyi. Wariant 
nerwiaka niedojrzałego wykazujący jedynie rozległe zmiany przerzutowe jest 
bardzo rzadki. Rozpoznanie tego guza jest niezwykle trudne, ponieważ obja-
wy są podobne do typowych chorób wieku dziecięcego i są niezwykle zróż-
nicowane. Dzieci mogą mieć objawy, takie jak drażliwość, złe samopoczucie  
i gorączka, które przypominają zwykłe przeziębienie lub grypę, lub dolegliwo-
ści, takie jak młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, które powoduje 
ból stawów3. Objawy te są spowodowane obecnością uciążliwej tkanki nowo-
tworowej, przerzutami i produkcją katecholamin przez komórki nowotworo-
we. Może również wystąpić niedokrwistość, utrata masy ciała, nadciśnienie, 
zespół Hornera4. Istnieje wiele czynników prognostycznych. Wiek pacjenta  
w momencie rozpoznania ma istotny wpływ na prognozę 5-letniego przeżycia. 
Dla dzieci do 1 roku życia jest to około 90%. Dla pacjentów do 4 roku życia - 
68%, a dla dzieci w wieku 5-9 lat tylko 52%. Starsze dzieci w wieku 10-14 lat 
mają 5-letnie przeżycie 66%5. Udowodniono również, że nerwiak niedojrzały 
zlokalizowany w nadnerczach ma gorsze cechy rokownicze niż guz powstający 
np. w śródpiersiu tylnym. Objawy niepożądane to triada objawów opisanych 
przez Coldmana i Evansa, takich jak: liczne przerzuty do kości, wysokie stę-
żenie LDH > 1500 IU i wysokie stężenie ferrytyny w surowicy > 142 mcg/dl. 

1  Kazemian M, Fallahi M, Rouzrokh M, Kazemi Aghdam M, Khalili M, Goudarzipour K and 
Kourosh Goudarzipoure.  Neonatal neuroblastoma presented with respiratory distress, a case report,  

“Respir Med Case Rep”, 2019. 28: 100874.
2  Budny A, Litak J and Grochowski C. Nerwiak zarodkowy współczulny - neuroblastoma. Prze-
gląd literatury, “Journal of Education, Health and Sport”, 2017. vol. 7 nr 4, s. 504-513.
3  Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation. Children’s Neuroblastoma Cancer Founda-
tion Parent Handbook. 2008-2011
4  Huang C, Jiang S, Liao X, Li Y, Li S and Yang J. Bone and bone marrow involvement in 
neuroblastoma. A case report, “Medicine (Baltimore)”, 2020.  99(40): e22505.
5  Perek D. Choroby nowotworowe u dzieci, [w:] Pediatria, Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska 
H ( red.),  2014, PZWL, 624- 630.
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Określenie szans na przeżycie dziecka cierpiącego na nerwiaka zarodkowego 
współczulnego jest zatem niezwykle trudne. Najczęściej stosowaną skalą do 
oceny ciężkości choroby jest klasyfikacja INSS (International Neuroblastoma 
Staging System) Ewansa, D'Angio i Randolpha6. 

Przypadek kliniczny

Dziewczynka w wieku 2 lat i 9 miesięcy została zgłoszona do izby przyjęć 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego z powodu bólu brzucha w prawym 
odcinku lędźwiowym promieniującym do prawej kończyny, powodującym 
wybudzenie w nocy. Matka pacjentki poinformowała, że był to drugi epizod 
bólu. Pierwszy miał miejsce około miesiąc wcześniej. Po 3 dniach przyjmo-
wania Nurofenu objawy ustąpiły. Dziecko również kulało. Pacjentka, według 
relacji matki, nie oddawała moczu od 13 godzin. Nie zauważono gorączki ani 
oznak infekcji. Wywiad dotyczący COVID-19 był negatywny. Dziecko nie 
przyjmowało żadnych stałych leków. Wszystkie szczepienia wykonano zgod-
nie z kalendarzem szczepień. Zanegowano obecność alergii. W obrazie rentge-
nowskim miednicy nie stwierdzono zmian w częściach kostnych. W badaniu 
USG wszystkie struktury były bez nieprawidłowości. Dziecko było w dobrym 
stanie ogólnym. Stwierdzono nieznaczne nasilenie utykania prawej kończyny 
dolnej oraz ból w stawie biodrowym przy ruchach biernych, poza tym brak 
nieprawidłowości w badaniu. Matce pacjentki zalecono hospitalizację dziec-
ka w celu dalszej diagnostyki, ale nie wyraziła zgody na przyjęcie do szpitala. 
Dlatego też zalecono stosowanie Nurofenu forte dla dzieci 3 razy dziennie  
w dawce 4,5 ml przez 5 dni. Zalecono również dalszą diagnostykę w celu usta-
lenia przyczyn bólu w stawie biodrowym.

 Po 3 tygodniach pacjentka wróciła do izby przyjęć z powodu bólu koń-
czyn dolnych i utykania przez 2 tygodnie. Dziewczyna była marudliwa, roz-
drażniona, nie chciała chodzić ani stać na nogach. W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni była dwukrotnie konsultowana w pediatrycznych oddziałach niepu-
blicznych z powodu wysokich markerów stanu zapalnego ESR, CRP. Przepi-
sano doustny antybiotyk Amoksiklav, po którym dziecko zwymiotowało. Inny 
lekarz przepisał Biofuroksym w iniekcjach domięśniowych. W sumie przez  
9 dni była leczona antybiotykami. W wywiadzie odnotowano masywną próch-
nicę. Dziecko czeka na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.  
W momencie przyjęcia nie stwierdzono cech infekcji dróg oddechowych. 

6  Adamkiewicz-Drożyńska E. Prognostic factors and the new ways of treatment in neuroblastoma, 
“Współcz Onkol”, 2000. vol. 4, 2 (72-75).
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Wywiad epidemiologiczny dotyczący COVID-19 również był ujemny.  
W izbie przyjęć pacjentka była w dość dobrym stanie ogólnym, ale nie chciała 
współpracować podczas badania. Skóra była czysta. Gardło blade, błony ślu-
zowe jamy ustnej wilgotne, obecna była próchnica zębów szczęki i żuchwy. 
Węzły chłonne niewyczuwalne. Osłuchiwanie nad polami płucnymi wykazało 
symetryczny szmer pęcherzykowy, regularną częstość akcji serca około 120 
uderzeń na minutę, bez wyraźnego szmeru. W badaniu palpacyjnym brzuch 
był miękki, bezbolesny, narządy miąższowe niewyczuwalne, bez patologicz-
nych oporów, perystaltyka była zachowana. Obszar moczowo-płciowy był 
prawidłowy dla wieku. W badaniu fizykalnym kończyny dolne nie wykazywa-
ły obrzęków ani nadmiernego rozgrzania, skóra była czysta. Stwierdzono bo-
lesne ograniczenie ruchomości obu stawów biodrowych o małej intensywno-
ści. Pacjentka unikała obciążania kończyn. W izbie przyjęć powtórzono RTG 
stawów biodrowych. Nie znaleziono żadnych cech urazowych. Po konsultacji 
chirurgicznej pacjent został skierowany i przyjęty do Oddziału Pediatryczne-
go w trybie pilnym.

Badania laboratoryjne wykazały leukocytozę 13,9 x 109/l, nieznacznie 
obniżoną hemoglobinę do 11,1 g/ml i małopłytkowość 420 x 109/l. Rozmaz 
ziarnisty z odmłodzonym formami - 3% pałeczek. Stwierdzono podwyższone 
markery stanu zapalnego - CRP 8,69 mg/dl z normą do 0,5 mg/dl oraz ESR 
71 mm/h. Ponadto stwierdzono wysoki poziom dehydrogenazy mleczanowej 
(LDH) wynoszący 991 mg/dl (N=321). Wystąpiła również hipercholesterole-
mia i hipertriglicerydemia. Kwas moczowy i fosfataza alkaliczna były w nor-
mie. Testy czynności nerek i wątroby były prawidłowe. Wykonano szeroki 
panel badań w kierunku chorób reumatologicznych i reaktywnych (odczyn 
Wassermana, czynnik reumatoidalny, przeciwciała anty-dsDNA, przeciwcia-
ła ANA) z wynikiem ujemnym. Testy wykazały cechy historii infekcji EBV. 
Dodatkowo testy na boreliozę, chlamydię, mukoplazmę były również ujem-
ne, podobnie jak kał na Yersinia i Salmonella-Shigella. Ze względu na obraz 
kliniczny i wysokie markery stanu zapalnego pacjentkę zakwalifikowano do 
empirycznej skojarzonej antybiotykoterapii Ceftriakson + Dalacin. Zastoso-
wano również leczenie przeciwzapalne. Wykonano USG stawów biodrowych.  
W lewym stawie biodrowym była niewielka ilość płynu, niewielkie pogrubie-
nie błony maziowej i obrzęk torebki stawowej. W prawym stawie biodrowym 
znajdował się płyn o grubości 4 mm z umiarkowanym przerostem błony ma-
ziowej. Dodatkowo wykonano scyntygrafię szkieletu. Obrazy z trójfazowego 
badania stawu biodrowego wykazały prawidłowy przepływ naczyniowy w ob-
rębie struktur miednicy z nieznacznie zwiększonym metabolizmem kostnym 
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w panewce prawego stawu biodrowego oraz w prawej kości kulszowej. Zmiany 
były umiarkowanie intensywne. Stwierdzono, że obraz może odpowiadać po-
zapalnej reakcji kostnej bez cech przekrwienia. Zmiany ogniskowe w obrębie 
kręgosłupa (Th9, Th12) o niejasnym charakterze. Zalecono dalszą diagnostykę.

Podczas pobytu w Klinice Medycyny Nuklearnej dziewczynka będąc pod 
opieką matki upadła na pośladki z własnej wysokości. Po powrocie na oddział 
szpitalny wykonano prześwietlenie kręgosłupa lędźwiowego, które wykazało 
spondylolistezę I stopnia na poziomie L5-S1. W czasie pobytu na oddziale 
zaobserwowano przejściową poprawę stanu ogólnego. Dziecko zaczęło coraz 
chętniej stawać na nogach i chodzić. Po wyżej opisanym upadku stan się po-
gorszył. Niechętnie wstawała z łóżka i pozostawała głównie w pozycji leżącej. 
Jej apetyt był osłabiony. Okresowo wymagała nawodnienia dożylnego. Moni-
torowano wykładniki stanu zapalnego: w 4. dniu pobytu CRP spadło do 4 mg/
dl, w 7. dniu leczenia ponownie wzrosło do 13 mg/dl. Poziomy LDH wzrosły, 
a przyspieszony ESR utrzymywał się. Morfologia była w normie.

Po konsultacji z Kliniką Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie w klinice wykonano rezonans magnetyczny krę-
gosłupa Th-L-S, w którym stwierdzono nerwiaka niedojrzałego z przerzutami 
do kości. Pacjentka została przeniesiona do Kliniki Onkologii i Chirurgii On-
kologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Diagnostyka 

Nietypowy obraz kliniczny guzów dziecięcych często powoduje trudno-
ści diagnostyczne i opóźnienia w ustaleniu rozpoznania. Czasami początko-
we objawy choroby nowotworowej są słabo wyrażone, nietypowe lub bardzo 
podobne do innych schorzeń wieku dziecięcego. Późna diagnoza oznacza dla 
pacjenta bardziej zaawansowaną chorobę w momencie diagnozy7. Neurobla-
stoma histologicznie przedstawia się jako mały okrągły guz złośliwy, w któ-
rym komórki nowotworowe pochodzą z komórek prekursorowych wyrostka 
współczulnego. Guz najczęściej rozwija się w okolicy brzucha (65%), z czego 
co najmniej połowa wywodzi się z rdzenia nadnerczy8. Objawy zależą od tego, 
gdzie w organizmie rozwija się rak i czy się rozprzestrzenił. Na przykład dziec-
ko z guzem w jamie brzusznej może mieć obrzęk brzucha, zaparcia, wymioty 
lub biegunkę. Dziecko z guzem w okolicy kręgosłupa ma inne objawy. Może 

7  Stachowicz-Stencel T,  Krawczyk M and Balcerska A. Early diagnosis of cancer in children, 
“Forum Medycyny Rodzinnej”, 2010. t. 4, nr 6, 431-437.

8  Maris JM, Hogarty MD, Bagatell R and Cohn SL. Neuroblastoma, „Lancet”, 2007. s. 2106-20.
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przestać raczkować lub chodzić, być osłabione lub sparaliżowane. Guz w klat-
ce piersiowej może powodować problemy z oddychaniem. Dziecko z chorobą 
przenoszącą się do kości może mieć czarne kręgi wokół oczu, ból kości, si-
niaki, gorączkę, bladość, przestać raczkować lub chodzić. Guz na szyi może 
powodować różne średnice źrenic, obfite pocenie się i zaczerwienienie jednej 
strony twarzy. W bardzo rzadkich przypadkach u dziecka występuje reakcja 
immunologiczna polegająca na mimowolnych skurczach mięśni i niekontro-
lowanych ruchach gałek ocznych – oczopląs. 

Zgodnie z międzynarodowymi kryteriami opracowanymi przez Inter-
national Neuroblastoma Risk Group, diagnozę nerwiaka niedojrzałego moż-
na postawić, jeśli komórki neuroblastomy są wykrywane w szpiku kostnym,  
a w moczu obserwuje się wyższe niż normalne poziomy katecholamin. Oprócz 
badania fizykalnego można zastosować pomocnicze testy. Pełna morfologia 
krwi (CBC) jest wykonywana w celu ustalenia, czy dziecko ma objawy anemii, 
dodatkowo ocenia się czynność wątroby i nerek. Ponadto mogą być również 
zalecane badania krzepliwości krwi. Mocz jest pobierany w celu zbadania 
markerów nowotworowych wytwarzanych przez guz. Marker nowotworowy 
to substancja występująca w większych niż normalnie ilościach we krwi, 
moczu lub tkankach ciała osób z niektórymi rodzajami raka. Metabolity 
katecholamin w moczu występują u ponad 85% pacjentów z nerwiakiem 
niedojrzałym. Dwa najczęściej mierzone metabolity katecholamin to kwas 
homowanilinowy (HVA) lub kwas wanililomigdałowy (VMA). Sporadycznie 
wykonywane są również badania genetyczne. Testy DNA komórek nerwiaka 
niedojrzałego służą do znalezienia zmiany w onkogenie MYCN, genie odpo-
wiedzialnym za wzrost komórek. Ponad 10 kopii genu, zwanych amplifikacją, 
jest związanych z guzem, który szybko rośnie i rozprzestrzenia się, co utrudnia 
leczenie. Nieamplifikowany gen MYCN jest powiązany z mniej agresywnymi 
nowotworami, które rosną i rozprzestrzeniają się wolniej9.

U wszystkich dzieci należy pobierać materiał z guza pierwotnego, na-
wet w przypadku obecności przerzutów, o ile pozwala na to stan ogól-
ny dziecka, a pobranie wycinka nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem10. 
Głównymi badaniami wymaganymi do określenia lokalizacji i wielkości guza 
pierwotnego oraz stopnia zaawansowania oprócz badania krwi i moczu są 
badania obrazowe, m.in.: RTG, USG, tomografia komputerowa (CT), PET, 

9  Cancer.net. Neuroblastoma- Childhood: Diagnosis. https://www.cancer.net/cancer-types/
neuroblastoma-childhood/diagnosis, 2018 [dostęp 7.07.2021] 
10  mp.pl. Nerwiak zarodkowy współczulny, zwojak zarodkowy współczulny, https://www.
mp.pl/podrecznik/pediatria/chapter/B42.71.13.27.1. [dostęp 10.07.2021]
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rezonans magnetyczny (MRI), scyntygrafia MIBG, scyntygrafia kości  (Child-
ren’s Neuroblastoma Cancer Foundation 2008-2011). U dziecka z wyczuwal-
ną masą w jamie brzusznej (najczęstsze umiejscowienie) badaniem z wyboru 
jest badanie ultrasonograficzne (USG), w którym neuroblastoma ukazuje się 
jako niejednorodna, lita masa, często ze zwapnieniami. W nadnerczu masa 
przemieszcza nerkę ku dołowi. Sąsiadujące naczynia krwionośne są zazwyczaj 
zamknięte, rozciągnięte i przemieszczone, ale nie nacieczone. Mogą także wy-
stępować zmiany w wątrobie. Po postawieniu wstępnego rozpoznania NB na-
leży wykonać przekrojowe badanie obrazowe, tomografię komputerową (CT) 
lub rezonans magnetyczny (MRI). Nie ma jednoznacznych dowodów na to, 
która metoda jest lepsza, ponieważ każda z nich posiada wady i zalety11. MRI 
może być preferowana, ponieważ nie zawiera promieniowania jonizującego  
i jest lepsza w ocenie zajęcia rdzenia i szpiku, natomiast tomografia kompute-
rowa jest szerzej dostępna i jest szybką techniką (można uniknąć sedacji), jest 
również lepsza w wykrywaniu zwapnień w obrębie guza. Gdy NB występuje  
w nadnerczu, najważniejszym rozpoznaniem różnicowym jest guz Wilm-
sa (WT). Obecność stwardniałych zwapnień sprzyja NB i jest obserwowana  
w 85% przypadków NB w jamie brzusznej12.  Podczas gdy NB może prze-
mieszczać nerkę ku dołowi, WT powstaje z nerki13. Zlepione masy węzłowe ze 
zwapnieniami lub masa okołokręgosłupowa z rozszerzeniem wewnątrzrdzenio-
wym sugerują nerwiaka zarodkowego. Innym rozpoznaniem różnicowym jest 
rak kory nadnerczy (adrenocortical carcinoma - ACC), który jest raczej rzad-
kim nowotworem. Odróżnienie ACC od NB w badaniach obrazowych może 
być trudne, jednak ACC często wydziela steroidy, co prowadzi do objawów 
klinicznych takich jak wirylizacja czy zespół Cushinga14.  

Leczenie

Podstawą leczenia pacjentów niskiego ryzyka L1/L2 jest całkowita re-
sekcja chirurgiczna, jeśli jest to możliwe. Ostatnio jednak sama obserwacja, 
nawet bez biopsji w celu potwierdzenia diagnozy, okazała się odpowiednim 

11  Brisse HJ, McCarville MB, Granata C. i in., Guidelines for imaging and staging of neuroblastic 
tumors: consensus report from the International Neuroblastoma Risk Group Project, “Radiology”, 
2011. 261(1):243-57.
12  Papaioannou G and McHugh K.Neuroblastoma in childhood: review and radiological findings, 

“Cancer Imaging”, 2005. 30; 5():116-27.
13  Scott DJ, Wallace WH and Hendry GM. With advances in medical imaging can the radiolo-
gist reliably diagnose Wilms' tumours?, “Clin Radiol.”, 1999. 54(5):321-7.
14  Allolio B and Fassnacht M. Clinical review: Adrenocortical carcinoma: clinical update, “J Clin 
Endocrinol Metab.”, 2006. 91(6):2027-37.
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podejściem u bezobjawowych niemowląt w wieku poniżej sześciu miesięcy  
z guzem nadnercza o objętości mniejszej niż 16 ml 15. Obserwacja jest właści-
wa, ponieważ duża część tych guzów samoistnie ulegnie regresji bez leczenia, 
a powikłania chirurgiczne nie są nieistotne u tych młodych pacjentów. Za-
lecane jest monitorowanie początkowo co sześć tygodni, z badaniem fizykal-
nym, obrazowaniem (MRI lub USG) i pomiarem katecholamin w moczu.  
W przypadku nerwiaka niedojrzałego o średnim ryzyku, leczenie może się róż-
nić w zależności od indywidualnej odpowiedzi na terapię. Ta pośrednia grupa 
składa się w dużej mierze z guzów L2, które nie mają amplifikacji MYCN , 
ale są niekorzystne histologicznie lub genetycznie. Zazwyczaj pacjenci są le-
czeni od dwóch do ośmiu cykli chemioterapii, w zależności od odpowiedzi 
na leczenie. Chemioterapia może być podawana w warunkach ambulatoryj-
nych i jest mniej intensywna niż ta przepisana pacjentom wysokiego ryzyka. 
16 W miarę możliwości wskazana jest operacja usunięcia guza pierwotnego, 
ale podobnie jak u pacjentów niskiego ryzyka, całkowita resekcja nie jest ko-
nieczna17. Choroba wysokiego ryzyka ma ogólnie złe wyniki długoterminowe, 
pomimo poprawy w ciągu ostatnich dwóch dekad z 29% do 50% 5-letniego 
przeżycia18. Leczenie rozpoczyna się od wielu cykli chemioterapii indukcyjnej  
w celu zmniejszenia masy guza, co czyni go bardziej podatnym na resekcję 
chirurgiczną. Następnie wykonuje się operację usunięcia guza pierwotnego. 
Po tym następuje jeden lub dwa cykle leczenia mieloablacyjnego z autolo-
gicznym przeszczepem komórek macierzystych, a następnie naświetlanie do 
loży guza pierwotnego. Terapia podtrzymująca obejmuje terapię różnicową 
izotretynoiną oraz immunoterapię przeciwciałem monoklonalnym anty-GD2 
i cytokinami. Czas trwania leczenia wynosi około 18 miesięcy lub dłużej  
w przypadku opóźnień. Resekcja chirurgiczna jest zazwyczaj planowana pod 
koniec lub pod koniec chemioterapii indukcyjnej i usuwa pozostały guz pier-
wotny. Jeśli jest to bezpieczne, należy podjąć próbę całkowitej resekcji11. 

15  Nuchtern JG, London WB, Barnewolt CE., i in. A prospective study of expectant observation 
as primary therapy for neuroblastoma in young infants: a Children's Oncology Group study, “Ann 
Surg.”, 2012. 256(4):573-80.
16  Tolbert VP and Matthay KK. Neuroblastoma: clinical and biological approach to risk stratifi-
cation and treatment, “Cell Tissue Res.”, 2018. 372(2):195-209. 
17  Hero B, Simon T, Spitz R, i in.. Localized infant neuroblastomas often show spontaneous re-
gression: results of the prospective trials NB95-S and NB97, “J Clin Oncol.”, 2008, 26(9):1504-10.
18  Pinto NR, Applebaum MA, Volchenboum SL. i in. Advances in Risk Classification and 
Treatment Strategies for Neuroblastoma, “J Clin Oncol.”, 2015. 33(27):3008-17.
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Podsumowanie

W opisanym powyżej przypadku główną dolegliwością pacjentki był silny 
ból stawu biodrowego oraz ograniczona ruchomość bierna kończyn dolnych. 
Objawy te początkowo błędnie interpretowano jako zapalenie wielostawowe, 
a pacjent był leczony jedynie antybiotykami i środkami przeciwbólowymi. Pa-
cjentka była długo leczona antybiotykami i lekami przeciwbólowymi. Dopiero 
znacznie rozbudowana diagnostyka obrazowa umożliwiła zdiagnozowanie ner-
wiaka niedojrzałego i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
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Propozycja nowego spojrzenia 
na relację: niepełnosprawność 

– aktywność zawodowa. 
Przedstawienie koncepcji 

planowanych badań naukowych

Abstrakt

Tematem artykułu jest koncepcja planowanych badań naukowych w zakresie wpły-
wu ludzkiej niepełnosprawności na konkurencyjność przedsiębiorstw. W przypadku 
większości przypadków, relacja niepełnosprawność – konkurencyjność jest postrze-
gana jako sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorcy, w której konkurencyjność firmy 
cierpi przez angażowanie do pracy osób z niepełnosprawnościami (konieczność dopłat 
ze strony państwa). W artykule przedstawiono zarys badań poglądów przeciwnych. 
Autor wychodzi z założenia, że niepełnosprawność może być gwarancją innego, kre-
atywnego podejścia do problemów występujących w firnie oraz szczególnej wytrwało-
ści w osiąganiu celów, co w efekcie może przełożyć się na szczególną lojalność wobec 
przedsiębiorstwa i zwiększyć jego konkurencyjność.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, aktywność zawodowa, koncepcja badań

Summary

The subject of the article is the concept of planned scientific research on the impact of 
human disability on the competitiveness of enterprises. In most cases, the relationship 
between disability and competitiveness is perceived as a disadvantageous situation for 
the entrepreneur, in which the company's competitiveness suffers from employing 
people with disabilities (the need for subsidies from the state). The article presents an 
outline of the research on opposing views. The author assumes that disability may be 
a guarantee of a different, creative approach to problems occurring in the company 
and particular persistence in achieving goals, which in turn may translate into special 
loyalty to the company and increase its competitiveness. 

Key words: disability, workforce, scientific concept
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Wstęp – rozpoznany problem badawczy  
i jego kontekst

Współczesny świat stawia coraz więcej wyzwań dla funkcjonowania jed-
nostek jak i całych organizacji. Stale rosnąca częstotliwość zmian, w dużej 
mierze spowodowana błyskawicznym rozwojem technologii informacyjnych 
(i informatycznych), stawia wyzwania w zakresie mobilności oraz wymusza 
coraz większe tempo podejmowania decyzji, tj. sprawnego reagowania na te 
zmiany. Ciągłe dążenie do doskonałości (pracowników i przedsiębiorstw) oraz 
rosnąca konkurencja skłaniają firmy do zatrudniania osób, które w sposób ła-
twy i szybki podporządkują się turbulentnemu otoczeniu. Dlatego pracodaw-
cy, zazwyczaj skłaniają się ku zatrudnieniu osób pełnosprawnych, z dużym 
doświadczeniem oraz odpowiednio ukształtowanymi kompetencjami1. 

Możliwości w zakresie podejmowania decyzji, mobilności i szybkości 
samostanowienia o sobie, w przypadku osób niepełnosprawnych, mogą być 
znacznie ograniczone2. Przy czym, ograniczenie to jest determinowane przez 
stopień i rodzaj niepełnosprawności. Nie oznacza to jednak, że osoba niepeł-
nosprawna nie ma szans na znalezienie tzw. „dobrej” pracy3. Ponadto cechy 
charakteryzujące pracownika niepełnosprawnego wcale nie muszą być mniej 
atrakcyjne w porównaniu do cech pełnosprawnego pracownika. Jak wynika  
z danych statystycznych (oraz z punktu widzenia osoby pełnosprawnej) osoby 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie stanowią konkurencji w pro-
cesach rekrutacyjnych. To osoby pełnosprawne stanowią największy odsetek 
osób aktywnych zawodowo. Według danych prezentowanych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny w trzecim kwartale 2020r. współczynnik aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych wyniósł 18,3 proc. Dane te dotyczą 
osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - 18-59 dla kobiet oraz  
18-64 dla mężczyzn. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych wynosi po 
drugim kwartale tego roku 4,2 proc4.

1  Thibodaux, L.R. (2005), Habitus and the embodiment of disability through lifestyle, The Amer-
ican Journal of Occupational Therapy, Vol. 59, Iss. 5, 507-515.
2  Uk, K., Min-Soo, Y., (2019), Relationship among physical activity levels, disability acceptance 
and life satisfaction of people with physical disabilities, [w:] International Journal of Human Move-
ment Science, Vol. 13, No. 3, 105-114.
3  Um, Y., Choi, Y., (2020), The effect of employment status on people with a mental disability 
and on daily life satisfaction: The mediating effect of acceptance of disability, Current Psychology, 
Vol. 40, Iss. 1.
4  https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/44/1/
informacja_o_rynku_pracy_w_trzecim_kwartale_2020_dane_ostateczne.pdf
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Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza, bądź uniemożliwia wypeł-
nianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywa-
nia pracy zawodowej. Aby aktywizować takie osoby zawodowo, konieczne jest 
wprowadzenie środków ochronnych wspierających integrację i włączenie spo-
łeczne5. Niedostateczne wykorzystanie możliwości osób niepełnosprawnych 
jest problemem w całej Unii Europejskiej (Eurostat 2021), ale jest najbardziej 
widoczne w państwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej6.

 Według udostępnianych publicznie danych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), instytucja ta dofinanso-
wuje miejsce pracy osoby niepełnosprawnej do poziomu 90% w przypadku 
instytucji społecznych, w przypadku pracodawców prowadzących działalność 
gospodarczą, do 75%. Z kolei środowiska osób niepełnosprawnych informują 
o problemach ze znalezieniem pracy i zwracają uwagę na stawiane przez praco-
dawców oczekiwania w zakresie jak najwyższego stopnia niepełnosprawności7, 
od którego zależy poziom wsparcia udzielanego z PFRON. Czy faktycznie 
wydajność pracy osoby niepełnosprawnej jest aż czterokrotnie niższa od wydaj-
ności zwykłego pracownika? A może mamy do czynienia z patologią polegającą 
na wyłudzaniu środków PFRON i (pośrednim) żerowaniu na osobach niepeł-
nosprawnych? Autor, podczas pracy w przedsiębiorstwach świadczących usługi 
doradcze zauważył, że firmy korzystające z pracy osób niepełnosprawnych na 
ogół nie znajdują się na granicy opłacalności, a nierzadko odnotowują (wyda-
wałoby się) satysfakcjonujące wyniki finansowe. Czy koszty zarządzania pracą 
osób niepełnosprawnych są aż tak wysokie lub, być może, tzw. pełnosprawny 
pracownik akceptuje aż tak niskie wynagrodzenie, że osoba niepełnosprawna, 
pomimo znaczących dopłat z PFRON, wciąż pozostaje mało konkurencyjna? 
Powyższe zagadnienia i (wstępnie, pobieżnie rozpoznane) sprzeczności tworzą 
wg autora interesującą lukę badawczą.8

 Jakie czynniki w sposób kluczowy wpływają na atrakcyjność postrze-
gania konkretnej pracy dla osoby niepełnosprawnej? Powyżej przytoczone py-
tania skłoniły autora do nakreślenia luki badawczej oraz rozpoczęcia badań 

5  Vecchio, N., (2015), Labour force participation of families coping with a disabling condition, 
Economic Analysis and Policy, Vol. 45, 1-10.
6  Źródło: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-do 
finansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych. Dostęp: 21.07.2021.
7  Bronchetti, ET, McInerney, M.R., (2015), What determines employer accommodation of in-
jured workers? The influence of workers’ compensation costs, state policies, and case characteristics. 
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 68, Iss. 3, 558–583.
8   Coghlan, D., (2019), Doing Action Research in Your Own Organization, 5th edn. London: 
SAGE.



50

TOMASZ CHAJDUGA

naukowych w powyższym temacie. Planowane przez autora badania będą mają 
charakter wieloetapowy. Pierwszy etap, w zamierzeniu, ma polegać na pozna-
niu zdania samych zainteresowanych, tj. osób niepełnosprawnych 9. Etap dru-
gi polegać będzie na zasięgnięciu opinii przedsiębiorstw zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Etap trzeci polegać ma na wsparciu powyższego badania 
analizą źródeł wtórnych, a mianowicie oficjalnymi danymi i opracowaniami 
statystycznymi PFRON i Polskiego Związku Osób Niepełnosprawnych.

Cele i przesłanki będące motywatorami 
planowania działań badawczych

 Celem podjęcia tematu pracy badawczej jest analiza sytuacji rynku 
pracy osób niepełnosprawnych z punktu widzenia różnych zainteresowanych, 
zarówno pracodawcy jak i samych niepełnosprawnych. Motywem realizacji 
dysertacji jest próba podjęcia modelowania rynku pracy osób niepełnospraw-
nych, próba znalezienia odpowiedzi na pytania o czynniki, którymi osoby 
niepełnosprawne mogą konkurować z tzw. pełnosprawnymi przy poszuki-
waniu pracy oraz wykonywaniu obowiązków służbowych. Z drugiej strony, 
w ramach zainteresowań badawczych jest znalezienie odpowiedzi na pyta-
nie o czynniki najbardziej motywujące pracodawców do zatrudniania osób  
z niepełnosprawnościami.

 Głównym motywem podjęcia tematu jest wskazanie kluczowych ele-
mentów zarządzania pracą osób niepełnosprawnych10, które dają szansę na 
długofalową współpracę przedsiębiorstwa z takimi osobami oraz elementów, 
które umożliwiają takiemu przedsiębiorstwu osiągnięcie dodatkowej przewagi 
konkurencyjnej (potencjalnie) ze względu na wysoki poziom różnorodności 
pracowników11, ich doświadczeń i umiejętności rozwiązywania problemów 
czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach (lub z innych względów). Elementy 
te mogą mieć wpływ na następujące aspekty:

• zmniejszenie fluktuacji pracowniczej,
• wzrost efektywności firmy,
• zmniejszenie długookresowych kosztów pracowniczych,
• wzrost produktywności,

9   Radecki, P., (2007), Preferencje osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej – 
wnioski z badan, „Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych”, s. 5.
10   Schur, L., (2017), Disability at work: a look back and forward, „Journal of Occupational 
Rehabilitation”, s. 482-497.
11   Sowa, F., Reims, N. and Theuer, S., (2015), Employer orientation in the German public 
employment service, „Critical Social Policy”, s. 492-511.
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• przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
• wzrost produktywności,
• zmiany w portfolio produktów (usług) przedsiębiorstwa,
• wzrost nowoczesności metod produkcji,
• uzyskanie efektu synergii dzięki zastosowaniu nowoczesnych techno-

logii w pracy osób niepełnosprawnych.
Oprócz powyżej wspomnianych, można również dodatkowo nakreślić cel 

utylitarny badań, którym będzie wskazanie na kluczowe elementy (tzw. ,,do-
brych praktyk’’) z zakresu zarządzania, które generują konkurencyjność przed-
siębiorstw oraz pozwalają uzyskać, wnoszoną z udziałem osób niepełnospraw-
nych, wartość dodaną dla klientów, np. wynikającą z doposażania stanowisk 
pracy osób niepełnosprawnych12.

Nie znaleziono badań, które by obrazowały sposób zarządzania pracą osób 
niepełnosprawnych oraz wykazywałyby wpływ pracy tych osób na konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa oraz wskazywały powody ekonomiczne, dla których 
warto zatrudniać osoby niepełnosprawne - większość literatury wskazuje na 
stricte społeczny sens zatrudniania osób niepełnosprawnych13. Bazę przyjętych 
ograniczeń badawczych stanowić będą  założenia w następujących zakresach: 
czasowym – planowana kompleksowa czasoprzestrzeń badań została oszacowa-
na na lata 2021-2022 oraz w zakresie czynnika, którym jest fakt zatrudniania 
osób niepełnosprawnych.

Celami teoretycznymi badań są: analiza i usystematyzowanie wiedzy do-
tyczącej zarządzania pracą osób niepełnosprawnych występujących w litera-
turze przedmiotu, usystematyzowanie instrumentów zarządzania pracą osób 
niepełnosprawnych (wraz ze zidentyfikowaniem atrybutów właściwych dla 
wybranych instrumentów), identyfikacja kluczowych czynników konkuren-
cyjności przedsiębiorstw oraz zidentyfikowanie czynników, z zakresu zarządza-
nia pracą osób niepełnosprawnych, wpływających na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw.

Celami aplikacyjnymi, praktycznymi badań są: opis zależności między 
zarządzaniem pracą osób niepełnosprawnych oraz potencjałem generowania 
wartości dodanej i wspierania konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także oce-
na wpływu wykorzystania wybranych instrumentów zarządzania pracą osób 
niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach na konkurencyjność przedsiębiorstw.

12   Świątkowski, A., (2016), Racjonalne przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnospraw-
nych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, s. 31-36).
13   Turmusani, M., (2018), Disabled people and economic needs in the developing world: A polit-
ical perspective from Jordan, Routledge, s. 20.
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W trakcie prac nad planowanymi badaniami, wyszczególniono następu-
jące cele pomocnicze

1. Identyfikacja przedsiębiorstw produkcyjnych korzystających z możli-
wości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

2. Zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na konku-
rencyjność przedsiębiorstw.

3. Analiza modelu zarządzania pracą osób niepełnosprawnych.
4. Zbadanie relacji pomiędzy niepełnosprawnymi pracownikami i ich 

pracodawcami.     
5. Zbadanie potencjału w zakresie zarządzania pracą osób niepełno-

sprawnych w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw.
6. Wskazanie perspektyw rozwoju narzędzi zarządzania pracą osób 

niepełnosprawnych.
W ramach rozważań teoretycznych przy opracowywaniu koncepcji i pla-

nowaniu badań naukowych, wyszczególniono następujące hipotezy, których 
weryfikacja również będzie celem badania.

H0 (hipoteza główna): Praca osób niepełnosprawnych w przedsiębior-
stwie może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.  
Z kolei hipotezy szczegółowe to:

H1: Osoby niepełnosprawne potencjalnie przywiązują się do miejsca pra-
cy bardziej niż tzw. pełnosprawni pracownicy i w stosunku do nich mogą być 
bardziej lojalnymi pracownikami, stanowiącymi zabezpieczenie przed odpły-
wem wykwalifikowanej kadry i redukującym poziom fluktuacji pracowniczej;

H2: Subiektywnie pojmowane, długoterminowe koszty przygotowa-
nia do pracy osoby niepełnosprawnej oraz jej stanowiska pracy mogą okazać 
się niższe niż suma korzyści wynikających z pozyskania lojalnego i stałego 
pracownika;

H3: Opłacalność zatrudniania pracownika niepełnosprawnego może zo-
stać osiągnięta dzięki jego porównywalnie wyższemu poziomowi motywacji 
do pracy.

H4: Istnieje potencjalna zależność pomiędzy indywidualnym dopaso-
waniem stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego, a jego 
lojalnością i przywiązaniem do przedsiębiorstwa. 



53

PROPOZYCJA NOWEGO SPOJRZENIA NA RELACJĘ ...

Zakres podmiotowy  
i przedmiotowy badań, grupa badawcza

W ramach planowanych badań, przewiduje się dwa ich podmioty. Pierw-
szym podmiotem będą osoby z niepełnosprawnościami. Drugim podmio-
tem badań bądą wybrane (w sposób celowy, tj. nie losowo) przedsiębiorstwa  
(zarówno małe, średnie jak i duże), w których zatrudnia się takie osoby. Przed-
miotem analizy badania będą czynniki związane z niepełnosprawnością oraz ich 
potencjalny wpływ na generowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
Wskaźnikami doboru jednostek analizy są: sektor prywatny oraz fakt zatrud-
niania niepełnosprawnych pracowników. Respondentami będą menedżerowie 
zarządzający przedsiębiorstwami. Wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych 
istnieje 339780 na terenie województwa śląskiego14.

Badaniu poddane zostaną wybrane elementy zarządzania pracą osób nie-
pełnosprawnych. Pierwszy element to procesy zachodzące między pracodawcą 
a osobą niepełnosprawną. Kolejny natomiast to procesy pomiędzy wpływem 
tychże czynników na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Przedmiotem badań będzie zależność pomiędzy faktem zatrudniania 
osób niepełnosprawnych oraz konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem, które ma zostać wykonane dzięki planowanym  
w wyżej wyszczególnionym przez autora niniejszego artykułu zakresie pod-
miotowym badań, jest identyfikacja i kwantyfikacja zarządzania pracą osób 
niepełnosprawnych, jako czynnika wpływającego na budowanie przewagi kon-
kurencyjnej przedsiebiorstwa. Zadanie to ma docelowo zostać zrealizowane 
poprzez zidentyfikowanie, wśród wybranej nielosowo grupy przedsiębiorstw, 
czynników zarządzania pracą osób niepełnosprawnych oraz dokonanie ana-
lizy porównawczej tychże czynników pod względem analizowanej funkcji 
generowania wartości dodanej, a w konsekwencji przewagi konkurencyjnej. 
Przedsiębiorstwa te będą oceniane przez pryzmat ich współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi. 

Rozważana metodologia badań

Z punku widzenia metodologii, badanie zostanie podzielone na dwie czę-
ści: część teoretyczną i część empiryczną. Część teoretyczna oparta będzie na li-
teraturze przedmiotu, zawierającej najbardziej znane i najnowsze opracowania 

14   Źródło: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,wojewodztwo-slaskie-w-statystyce-bazy- 
firm,wia5-1-3010.html. Dostęp: 20.04.2021r.
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teoretyków i praktyków danej dyscypliny o charakterze monografii nauko-
wych, czasopism naukowych oraz materiałów konferencyjnych, a także akty 
prawne, opracowania statystyczne między innymi Głównego Urzędu Staty-
stycznego i Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Rozważania 
teoretyczne obejmować będą w szczególności problematykę zarządzania pracą 
osób niepełnosprawnych oraz konkurencyjności w przedsiębiorstwach. Z ko-
lei część empiryczna zawierać będzie opracowanie i analizę wyników przepro-
wadzonych badań ilościowych i jakościowych, z wykorzystaniem metody an-
kiety i metody wywiadu. W pracy zostaną wykorzystane proponowane poniżej 
metody badawcze, zmierzające do optymalnej analizy danych empirycznych 
stanowiących fundament do rozwiązania oceny skuteczności zastosowania 
procesów charakterystycznych w zarządzaniu pracą osób niepełnosprawnych 
w przedsiębiorstwach. Należą do nich: 

• badania ankietowe,
• wywiad bezpośredni,
• case study,
metody statystyczne:

• nieparametryczny test ANOVA Kruskala-Wallisa w celu określenia 
istotnych różnic pomiędzy badanymi zmiennymi;

• statystyka opisowa w celu opisu struktury analizowanych zmiennych;
• wnioskowanie statystyczne w tym: test próby, test dla wskaźnika i dla 

wskaźników struktury, test niezależności chi-kwadrat do oceny zależności po-
między zmiennymi, test dla współczynnika korelacji rang Spearmana w celu 
oceny istotnie statystycznych zależności analizowanych zmiennych;

• model opisowy.

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki, poddane analizie statystycznej, przyczynią się do we-
ryfikacji postawionych hipotez badawczych. Pozwoli to na realizację celów 
badań, a na dalszym etapie sformułowanie wniosków w zakresie podjętej te-
matyki. Wykonanie badania pozwoli również na zgłębienie kwestii wpływu 
niepełnosprawności na konkurencyjność przedsiębiorstw, co stanowi znaczą-
cy aspekt społeczny. Autor zakłada, że wyniki badań znajdą swoją praktycz-
ną aplikację w firmach i ma nadzieję, że pozytywnie wpłyną na styl życia 
osób niepełnosprawnych, np. poprzez zachęcenie pracodawców do zatrud-
niania takich osób (a również zwiększania udziału osób niepełnosprawnych  
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w pracownikach ogółem), a także do inwestowania w osoby niepełnospraw-
ne15. Inwestycje takie mogą mieć charakter materialny (przystosowanie miejsca 
pracy do podjęcia jej przez osoby niepełnosprawne, zakup nowoczesnej prote-
zy) lub miękki, np. umożliwienie rozwoju osoby niepełnosprawnej poprzez jej 
udział w specjalistycznych szkoleniach, ale także pośredni, np. przydzielenie 
dodatkowego czasu pracownikom szkolącym osoby niepełnosprawne, w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia.
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Wzajemne relacje polityki 
migracyjnej i struktury 

ludności na przykładzie 
Polski i Kazachstanu

Streszczenie: Masowe przesiedlenia ludności, stanowiące istotny aspekt zarządzania 
ludnością w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich doprowadziły do wzro-
stu udziału ludności polskiej w strukturze ludności kazachskiej. Odpowiedzialność 
za zmiany strukturalne ludności w Kazachstanie już w 1921 roku ponosiła Rosja, a 
jej dalsze działania i akcje przesiedleńcze zwiększały do lat 90-tych XX wieku liczbę 
ludności państwa kazachskiego. Jednym ze współczesnych kierunków zmian w sto-
sunkach międzynarodowych stało się odciążenie Kazachstanu od konsekwencji decyzji 
podejmowanych przez Rosję poprzez umożliwienie ludności polskiej w Kazachstanie 
powrotu do Polski. Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie wpływu polityki migra-
cyjnej Polski na strukturę ludności w Kazachstanie po II wojnie światowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kontekstu politycznego stosunków międzynarodowych w Euro-
pie Wschodniej.  Polityka migracyjna wolnej Polski sprzyjała powrotom repatriantów 
z Kazachstanu, podczas gdy dyktatura ZSRR warunkowała przymusowe przesiedlenia 
ludności polskiej na tereny ziemi kazachskiej.  Istotnym aspektem prezentowanej tre-
ści jest porównanie czynnika warunkującego decyzję o migracji dawniej i współczesnej 
poprzez wskazanie różnic między migracją dobrowolną a przymusową. 

Słowa kluczowe: repatriacja, polityka migracyjna, Kazachstan, zmiany strukturalne 
ludności, repatriacja ludności polskiej z Kazachstanu, migracje a społeczeństwo.

Summary: Mass resettlement of population, an important aspect of population ma-
nagement in the Union of Soviet Socialist Republics, has led to an increase in the 
share of the Polish population in the Kazakh population structure. However, Russia 
bore responsibility for structural changes of the population in Kazakhstan already 
in 1921, and its further actions and resettlement operations increased the Kazakh 
state population until the 1990s. Therefore, one of the modern directions of change 
in international relations has been to relieve Kazakhstan from the consequences of 
Russia decisions by allowing the Polish population in Kazakhstan to return to Polish. 
This article aims to present the impact of Polish migration policy on the population 



60

JAN BURBO

structure in Kazakhstan after World War II, particularly regarding the political con-
text of international relations in Eastern Europe. The migration policy of Polish en-
couraged the return of repatriates from Kazakhstan, while the dictatorship of the 
USSR conditioned the Polish population forced displacement to Kazakh land. An 
important aspect of the presented content is comparing factors determining the de-
cision on migration in the past and the present by indicating the differences between 
voluntary and forced migration. 

Keywords: repatriation, migration policy, Kazakhstan, structural changes of popula-
tion, repatriation of the Polish population from Kazakhstan, migration, and society

Wstęp

Odzyskanie niepodległości stanowiło podstawę powołania II Rzeczpo-
spolitej, istniejącej w latach 1918-1945 i rozebranej m.in. na mocy porozu-
mienia w sprawie podziału ziem polskich, które ustalając granicę strefy in-
teresów wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu przyczyniło się do wzrostu masowych 
przesiedleń i deportacji. IV Rozbiór Polski to zmiany wywołane niemiecko-

-rosyjskimi porozumieniami, w wyniku których obszary o powierzchni 388 
000 km2, zamieszkiwany przez 35 milionów ludzi stały się częścią zupełnie 
innych państw1. 

Konsekwencją stosunków między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą 
były decyzje o relokacji ludności pochodzenia polskiego z terenów objętych 
umowami, prowadzące do spadku ludności na terenach byłej II RP i wzrostu 
populacji w Kazachstanie. Jeszcze w sierpniu 1941 roku na 318 784 polskich 
obywateli skierowanych na zesłanie i do specjalnych osiedli 14 307 osób prze-
niesiono do Kazachstanu, a końcowe szacunki prezentujące liczbę przymuso-
wo przeniesionych osób nie są znane2.

Zmiany administracyjno-prawne towarzyszące przemianom politycz-
nym kształtowały nowe struktury społeczne, powstające na bazie powojen-
nych zniszczeń. Zagarnięcie wschodnich ziem polskich przez ZSRR to utrata 
terenu zamieszkiwanego przez Polaków, Żydów, Ukraińców i Białorusinów, 
którzy w wielu przypadkach zostali przesiedleni lub zmuszeni w inny sposób 
do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Jednym z terenów 

1  W. Łukaszewski, IV rozbiór Polski na północno-wschodnim Mazowszu, „Zeszyty Naukowe 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2019, z. 33, s. 125.
2  S. Ciesielski, Liczebność zesłańców polskich w Kazachstanie 1940-1946, „Dzieje Najnowsze” 
1993, rocznik XXV (4), s. 78.
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relokacji polskiej ludności pozostawał Kazachstan, który podobnie jak Polska 
swoją podmiotowość prawnomiędzynarodową zaczął odbudowywać po 1991 
roku3. Rozpad Związku Radzieckiego dla wielu państw, w tym Polski, oznaczał 
niepodległość i suwerenność, co przekładało się na budowanie i umacnianie 
polityki, szczególnie w najbardziej zaniedbanych obszarach jak chociażby spo-
łeczeństwo i sprawy zagraniczne. Dla Polski oznaczało to rozbudowę współ-
pracy z Kazachstanem ułatwiającą migrację ludności polskiego pochodzenia 
między umawiającymi się stronami i wykluczającą przymus z czynników kon-
stytuujących proces decyzyjny.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i zobrazowanie wpływu 
polityki migracyjnej państwa polskiego oraz stosunków międzynarodowych 
i wynikających z nich kluczowych decyzji politycznych po II wojnie świa-
towej na zmiany strukturalne ludności w Kazachstanie. Artykuł przedstawia 
historyczny aspekt zarządzania ludnością w Europie Środkowo-Wschodniej 
na przykładzie masowych zesłań ludności polskiej do Kazachstanu po zaanek-
towaniu ziem polskich przez Rosję i Niemcy. Polityczny aspekt ruchów spo-
łecznych w Europie po II wojnie światowej w dużej mierze zdeterminowany 
był decyzjami politycznymi, które nie zostałyby podjęte w innych warunkach. 

Jednym z kierunków przesiedleń ludności pozostawał Kazachstan, co bez-
pośrednio wpłynęło na wzrost liczby ludności w tym kraju. Odzyskanie przez 
Polskę decyzyjności politycznej a tym samym podmiotowości prawnomiędzy-
narodowej doprowadziły do zmian w polityce migracyjnej, przywracając oso-
bom polskiego pochodzenia wysiedlonym lub zmuszonym w inny sposób do 
pozostawienia majątku i życia w II Rzeczpospolitej możliwość powrotu do kra-
ju. Prawne regulacje w państwie polskim wpłynęły bezpośrednio na strukturę 
ludności kazachskiej, która uzyskując możliwość powrotu do kraju ojczystego 
zwiększyła ujemne saldo migracji w niektórych okresach. Zależności między 
decyzjami politycznymi w jednym kraju a zmianami ludności w drugim pań-
stwie podkreślają znaczenie decyzji politycznych w codziennym życiu poten-
cjalnie niezwiązanych ze sobą osób, zamieszkujących różne państwa. 

Rok 1991 był istotny zarówno w polskiej jak i kazachskiej historii poli-
tycznej, a wszelkie późniejsze zmiany prowadziły do ułatwienia repatriantom 
powrotu do kraju. Rozstrzygnięcia polityczne skutkowały zmianami struktu-
ralnymi ludności a indywidualne decyzje zmieniły charakter z przymusowego 
na dobrowolny.

3  W. Kudela – Świątek, „Przyszywani Sybiracy”. Kazachstańscy Polacy w rodzimym dyskursie 
naukowym, „Etnografia Polska” 2014, t. LVIII, z. 1-2, s. 49-70.
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Polityczny aspekt masowych ruchów społecznych

Liczba mieszkańców Kazachstanu od roku 1950 wykazywała trend ro-
snący, co przejawiało się wzrostem ich liczby od 6 702 991 w roku 1950, 
przez 16 383 887 w roku 1990 aż do liczby 18 776 707 mieszkańców w 
roku 20204. O ile w początkowych okresach napływ ludności na tereny tego 
państwa związany był również ze wzrostem liczby mieszkańców polskiego po-
chodzenia, o tyle lata 90-te XX wieku i początek wieku XXI to momenty, w 
których migracja ludności polskiej w Kazachstanie miała częściej charakter 
ujemny, co wynikało m.in. z możliwości powrotu do kraju. Napływ ludno-
ści polskiej na tereny współczesnego Kazachstanu w latach 50-tych i 60-tych 
związany był z masowymi przesiedleniami ludności dokonanymi w obrębie 
m.in. II Rzeczypospolitej na mocy umów międzynarodowych między rządem 
państwa polskiego i Związku Radzieckiego oraz innych stosunków między-
nawowych z udziałem Związku Socjalnych Republik Radzieckich. Odpływ 
ludności polskiego pochodzenia wynikał m.in. ze zmian polskiej polityki mi-
gracyjnej sprzyjającej powrotowi repatriantów, którzy utracili swoje majątki, 
bądź majątki których trafiły do wykazu majątków opuszczonych5.

Zmiany polityczne w państwie polskim po 1989 roku sprzyjały swo-
bodnemu przepływowi osób w ramach rozwijanych stosunków międzynaro-
dowych. Jednym z pierwszych efektów zmian była możliwość swobodnego 
wyjazdu dla obywateli polskich z kraju oraz swobodnego wjazdu do kraju dla 
cudzoziemców6. W latach 90-tych zwracano uwagę na konieczności zmian 
polskiej polityki migracyjnej uwzględniające nowe okoliczności w postaci: 
napływu cudzoziemców głównie ze Wschodu, wykorzystanie Polski jako 
drogi tranzytowej uchodźców i uciekinierów politycznych i migrantów eko-
nomicznych zmierzających na Zachód oraz „istnienia licznej rzeszy rodaków 
żyjących na obczyźnie, którzy pragną powrotu do ojczyzny”7. Opracowanie 
zasad pozwalających rodakom zlokalizowanym w strefach życiowych poza oj-
czyzną stało się jednym z wyzwań polskiej polityki migracyjnej, a jej efektami 
były z jednej strony wytyczne umożliwiające repatriacje i jej prawno-admi-
nistracyjne uregulowanie, z drugiej wzrost napływu repatriantów do kraju. 

4  Kazakhstan Population (1950-2020). Worldometr, źródło: Kazakhstan Population (2021) – 
Worldometers (worldometers.info), dostęp dnia 10.06.2021.
5  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r. I CSK 85/14. Nabycie własności 
majątków opuszczonych w wyniku tzw. „przemilczenia”, Lex nr 1677789.
6 K. Głąbicka, Założenia i przesłanki polskiej polityki migracyjnej, [w:]  K. Głąbicka, M. Okólski, 
D. Stola, Polityka migracyjna Polski, „Prace Migracyjne” 1998, nr 18, s. 8-12.
7  Tamże, s. 8.
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Konsekwencją bezpośrednią były zmiany strukturalne ludności w miejscach 
zamieszkania osób polskiego pochodzenia – zarówno dotychczasowym jak i 
nowym, a tym samym zmiany w strukturach społeczeństwa takich państw jak 
Kazachstan i Polska. W Kazachstanie wzrost liczby Polaków w latach 1950-
1970 został zastąpiony spadkiem trendem spadkowym, związanym z bardziej 
licznymi niż wcześniej wyjazdami przesiedleniowymi.

Decyzje polityczne Moskwy obowiązywały w państwie polskim do 1990 
roku, co skutkowało zmianami rozumienia i definiowania takich pojęć jak 
deportacja, repatriacja czy przesiedlenie. Repatriacja stanowiła przedmiot za-
interesowania władz państwa polskiego już w 1945 roku, co wyrażono po-
wołaniem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, do zadań którego należało 
m.in. „organizowanie repatriacji ludności z obszarów innych państw na tery-
torium Państwa Polskiego”8. Zawarte w dekrecie ustalenia dotyczyły w tym 
samym stopniu przesiedleńców co repatriantów a sama kategoria „ludności 
z innych obszarów” pozostawała dość szeroka i obejmowała przesiedleńców z 
tzw. ziem dawnych, czyli województw położonych na zachód od granicy pol-
sko-radzieckiej, powstałej po II wojnie światowej, w tym poznańskiego i ślą-
skiego; przesiedleńcy z centralnych zim polskich – województw warszawskiego, 
lubelskiego, krakowskiego częściowo oraz łódzkiego oraz repatrianci, czyli trzy 
grupy społeczne9: (1) osoby zamieszkałe stale do 1.09.1939 roku na terenie 
radzieckich republik litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej, jeśli zostały przesie-
dlone od 1.01.1944r., lub przybyły na teren Państwa Polskiego (2) osoby za-
mieszkałe do dnia 22.07.1944r. na terenie Państwa Polskiego, które w skutek 
działań wojennych znalazły się na terenie republik: białoruskiej, ukraińskiej i 
litewskiej oraz (3) osoby, które znalazły się gdziekolwiek poza Polską na skutek 
okupacji niemieckiej  i wróciły do kraju mając jako miejsce zamieszkania jedną 
z republik radzieckich10.

Masowe przesiedlenia ludności polskiej zwiększały przekształcały struk-
turę populacji w Kazachstanie zarówno w latach 40-tych i 50-tych XX wieku, 
czyli głównie w czasie II wojny światowej. Przymusowe wyjazdy do Kazach-
stanu wielokrotnie wiązały się z brakiem możliwości powrotu do Polski, której 
granice administracyjne od momentu rozpoczęcia II wojny światowej uległy 
znacznemu zwężeniu. W konsekwencji wojny na tereny zarządzane przez 

8  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utwo-
rzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Dz. U. z 1945. 24.145.
9  H. Markowski, Wojewódzki oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w 
latach 1945-1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 124.
10  Tamże.
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Związek Radziecki trafiły miliony Polaków, którym powrót do kraju zaczęto 
umożliwiać dopiero w wolnej Polsce, po 1989 roku. Powiązanie między po-
lityką wobec repatriantów w Polsce a statystykami ludności w Kazachstanie 
dowodzą wzajemnych relacji między polityką w jednym państwie a dynamiką 
przemian społecznych w innym.

Liczba ludności w Kazachstanie w latach 1950-2021

Kazachstan uważany jest za transkontynentalne państwo położone w 
Azji Środkowej i Europie Wschodniej, zamieszkiwane przez Kazachów, Ro-
sjan – ponad 20%, Uzbeków, Niemców, Ukraińców, Polaków. W 2009 roku 
Kazachowie stanowili 63,1% populacji kraju, Uzbecy  2,8%, Ukraińcy 2,1%, 
Niemcy 1,1% zaś pozostałe grupy 7,2%11, z czego udział Koreańczyków osza-
cowano na 0,6%, zaś udział Białorusinów na 0,4%12. 

Od 1950 roku liczba ludności w Kazachstanie rośnie sukcesywnie, w 
mniej lub bardziej dynamicznie w zależności od okresu. Najbardziej dyna-
miczne okresy wzrostu zaludnienia miały miejsce na skutek działań wojen-
nych i decyzji podejmowanych przez Związek Radziecki.

Początkowo Kazachstan był państwem typowo rolniczym, w którym 
ludność z obszarów wiejskich dominowała nad ludnością zamieszkującą mia-
sta, a zdecydowana większość zmian w strukturze ludności państwa jeszcze 
do końca lat 80-tych XX wieku podyktowana była decyzjami politycznymi 
państw trzecich, takich jak Związek Radziecki. 

W latach 1955-2020 liczba ludności w Kazachstanie wzrosła o ponad 10 
mln. W ciągu 65 lat populacja kazachska wzrosła niemal trzykrotnie – z 6 mln 
do 1813. W roku 1950 liczba mieszkańców Kazachstanu wynosiła 6 702 991, 
rok później nastąpił wzrost do 6 881 586. Trend rosnący został zachowany 
do 1990 roku, w którym liczba ludności osiągnęła poziom 16 383 887 miesz-
kańców, a następnie złamany chwilowym trendem spadkowym trwającym do 
2001 roku. Od 2002 roku zmiany w dynamice wzrostu populacji kazachskiej 
na nowo zaczynały przypominać trend rosnący, bowiem liczba mieszkańców 
zmieniła się w ciągu roku dodatnio, nie zaś ujemnie, jak miało to miejsce 
w latach 1990-2001. Okres 1990-2001 dla populacji Kazachstanu oznaczał 

11  Ethnic Groups of Kazakhstan. Share of Population in Kazakhstan, 2009 Census, źródło: 
Ethnic Groups Of Kazakhstan - WorldAtlas, dostęp dnia 21.07.2021.
12  Kazakhstan. Miniorities and indigenous people, źródło: Kazakhstan | World Directory of 
Minorities & Indigenous Peoples (minorityrights.org), dostępm dnia 21.07.2021.
13  Kazakhstan Population, źródło: Kazakhstan | World Directory of Minorities & Indigenous 
Peoples (minorityrights.org), dostęp dnia 21.07.2021.
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spadek liczby mieszkańców, zauważalny po 1990 roku, w którym łączna liczba 
mieszkańców wynosiła 16 383 887 i była wyższa od populacji w roku 1991 o 
10 587. W 1992 roku liczba mieszkańców Kazachstanu wynosiła 16 302 806 i 
była niższa od wartości z roku poprzedniego o 70 494 mieszkańców. Tenden-
cja spadkowa pogłębiała się w kolejnych latach:

• W 1993 roku liczba mieszkańców Kazachstanu wynosiła 16 181 155 
i była wyższa od różnicy między rokiem 1992 a 1991o -59 907. Populacja 
Kazachstanu spadła o 121 651 osób w ciągu roku;

• W 1994 roku liczba mieszkańców była niższa o 158 933 od wartości 
z roku 1993,

• W 1995 roku populacja Kazachstanu liczyła o 182 859 mieszkańców 
mniej niż w roku 1994,

• W latach 1995-1998 państwo traciło średnio 216 402 mieszkańców 
rocznie:

o Liczba mieszkańców w 1996 roku była niższa o 207 436 od liczby 
mieszkańców w roku 1995;

o Liczba mieszkańców w 1997 roku była o 225 924 mieszkańców 
mniejsza od liczby z roku poprzedniego;

o Liczba mieszkańców w 1998 roku była mniejsza o 215 846 od warto-
ści z roku 1997

• W roku 1999 liczba ludności wynosiła 15 020 571, co było wartością 
niższą o -169 586 od liczby ludności w roku 1998;

• W roku 2000 liczba mieszkańców była mniejsza o -97 852 w porów-
naniu do roku poprzedniego i wynosiła 14 922 719;

• W roku 2001 zauważalny był ostatni ujemny przyrost ludności ka-
zachskiej, który wynosił -21 514;

• Od roku 2002 zauważalna jest powolna tendencja wzrostowa dodat-
niego przyrostu liczby ludności w Kazachstanie, średnio o 203 973,8 osób 
rocznie.

Antypolska kampania przeprowadzona w 1936 roku doprowadziła do de-
portacji ponad 70 000 Polaków do Kazachstanu14, co już wówczas zmieniało 
struktury społeczne w obu destynacjach osób deportowanych. Przyrost liczby 
mieszkańców doprowadził do zmian strukturalnych w społeczeństwie podob-
nie jak masowy odpływ ludności.

Od 1970 roku zauważalne są coraz głębsze i postępujące zmiany w 

14  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r., w sprawie upamiętnienia 
80. Rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, M.P.2016.179.
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strukturze ludności kazachskiej, w której zaczyna dominować miasto jako 
główne miejsce zamieszkania. W latach 1970-2020 średnio – 2 132 087 
mieszkańców więcej zamieszkiwało obszary miejskie, pomimo że liczba miesz-
kańców na terenach wiejskich również wzrastała, jednak nie tak dynamicznie 
(tab. 1).

Liczba osób ubiegających się o status repatrianta i możliwość wyjazdu 
z Kazachstanu i powrotu do Polski wyrażona była we wzrostowej tendencji 
wniosków na osiedlenie otrzymywanych w latach 1998-2000, które wzrosły 
z 6 do 9 i utrzymały się na poziomie 9 w roku 200015. Liczba wiz wydawa-
nych w latach 2009-2011 wyniosła 513, z czego najwięcej wiz dla obywateli 
Kazachstanu w tym okresie wydano w roku 2010 (283), najmniej zaś w 2011 
(227)16. Stworzenie możliwości powrotu do kraju skutkowało wzrostem za-
interesowania ze strony grup docelowych, zmniejszając populację ludności 
kazachstańskiej ujemnie. 

Repatriacja jako społeczny element polityki 
migracyjnej

Stworzenie możliwości powrotu osobom pozbawionym miejsca zamiesz-
kania oraz ich rodzinom wydaje się naturalną konsekwencją podejmowanych 
przez państwo działań, w przypadku, kiedy aparat państwowy jest zaintereso-
wany losami obywateli na obczyźnie. Społeczny aspekt polityki migracyjnej 
wywołuje ruchy ludności, będące odpowiedzią na prowadzoną przez władze 
politykę.

Mniejszość polska w Kazachstanie to osoby, które po roku 1989 zyska-
ły możliwość powrotu do kraju na zasadach praw przysługujących repatrian-
tom, a których znacznie więcej było w latach 1950-1970 niż w późniejszym 
okresie. Szczególny odpływ ludności polskiej z Kazachstanu zauważalny był 
po roku 1990 oraz na początku XXI wieku a zmiany w strukturze ludności 
polskiego pochodzenia w Kazachstanie związane były zarówno w przypadku 
zwiększonego napływu jak i odpływu ze zmianami decyzji politycznych w 
państwach Europy Wschodniej oraz byłych państwach bloku radzieckiego. 

15  Liczba osób, które w latach 1998-2000 złożyły wniosek o zezwolenie na osiedlenie się, 
Zestawienia Roczne Urzędu ds. Cudzoziemców, źródło: Zestawienia roczne | Urząd do Spraw 
Cudzoziemców (udsc.gov.pl), dostęp dnia 21.07.2021.
16  Liczba wiz wydanych cudzoziemcom w latach 2009-2011 na terytorium RP (wg obywa-
telstwa), Dane liczbowe dotyczące postepowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 
2009-2011 (wersja polska), źródło: Zestawienia roczne | Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.
gov.pl), dostęp dnia 21.07.2021.
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Aspekt patriotyczny polityki migracyjnej, skupiony wokół oferowania ludno-
ści polskiego pochodzenia możliwości powrotu do kraju zaczął zyskiwać zna-
czenie dopiero z końcem lat 90-tych XX wieku17. 

Rozwój prawa migracyjnego w Polsce obejmującego kwestie repatriacji 
związany był m.in. z rozszerzaniem formalno-prawnym oferty skierowanej do 
ludności polskiej przebywającej na obczyźnie. Zapis art. 88 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nierucho-
mości umożliwił repatriantom „zaliczenie wartości pozostawionego mienia na 
pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowal-
nej oraz ceny sprzedaży położonych na niej domów, budynków lub lokali”18. 

Formalizacja prawna wynikała ze zmian dekretu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1936 r., wprowadzonych 
ustawą z 4 lipca 1947 roku; szczególnie art. 2, który cały majątek ruchomy i 
nieruchomy parafii (gmin, zborów) Kościoła ustanowił własnością prezyden-
ta i Skarbu Państwa19. W skład przejętego wówczas przez państwo majątku 
kościelnego weszły parafie (finały) ewangelicko-augsburskie, parafie (gminy, 
zbory) luterańskie  i augsburskie, należące do Kościołów Ewangelicko-Unij-
nych oraz Kościoła Staroluterańskiego   i Kościoła Wyznań augsburskiego i 
helweckiego, a ponadto Bracia Morawscy -Hernhuci20. 

W ramach praw płynących z ustawy o gruntach repatrianci zyskali tzw. 
„prawo do zaliczenia” rozumiane jako stosunek administracyjnoprawny, „któ-
rego treścią jest przyznanie repatriantowi (lub osobom wskazanym w art. 88 
ust. 3 i 4 ustawy zabużańskiej) uprawnienia majątkowego, stanowiącego ekwi-
walent za mienie pozostawione za granicą” 21. Prawo zapisu było jednak trudne 
do wyegzekwowania przez spadkobierców osoby wysiedlonej. Niejednokrot-
nie w Polsce zdarzały się sytuacje, w których sąd odmówił repatriantowi pra-
wa do rekompensaty za pozostawiony majątek poza granicami RP, m.in. ze 
względu na fakt, iż właściciel pozostawionego majątku, nie należał do kręgu 

17  B. Solga, Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej, „Wieś i Rolnictwo” 
2015, Nr 3(168), s. 133-143.
18  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 r. I OSK 1657/10, 
Lex nr 1069595.
19  Ustawa z dnia 4 lipca 1947r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
25 listopada 1963 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Dz.U.19467.52.272, art. 2.; Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz. U. 1991.30.127, art. 88.
20  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936r. o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1936.88.613
21  Wyrok WSA w Warszawie z 20.08.2019 r., I SA/Wa 852/19, LEX nr 3079469.
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spadkobierców, co wykluczało prawną podstawę potwierdzenia prawa do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
państwa polskiego. Przyczyn odmownych decyzji dotyczących kwestii forma-
lizacji prawnej pobytu repatrianta w kraju ojczystym było wiele, w niektórych 
przypadkach odmownych powołanie się przez repatrianta na utratę majątku 
na terenach nie wchodzących w skład obecnego państwa polskiego w roz-
miarach przekraczających mienie opisane w orzeczeniu Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego i w związku z tym błędne oszacowanie ekwiwalentu w cało-
ści wyczerpującego uprawnienia repatrianta wynikające z artykułu 88 ustawy, 
stanowiło podstawę do odwołania się od odmownej decyzji22. Dochodzenie 
roszczenia, w którym wielkość pozostawionych nieruchomości przekraczała 
górną granicę obszaru nieruchomości niepodlegającej przejęciu przez Państwo 
na cele reformy rolnej również było możliwe.

Z treści umów między Polską a Kazachstanem, zawieranych w celu roz-
szerzania powiązań międzynarodowych wynikają m.in.:

•  współpraca w zakresie powrotu obywateli państw trzecich i bezpań-
stwowców na terytorium ich państw lub krajów, których pozostają obywate-
lami; co zapobiegać ma zarówno nielegalnym migracjom jak i przestępczości 
zorganizowanej23;

• współpraca w sferze polityki obronnej, szkolenia kadr wojskowych, 
prowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych czy operacji pokojowych i nauk 
wojskowych zawierających również historię wojskowości to kolejne wspólne 
działania Polski i Kazachstanu, które umacniać mają siłę relacji międzynaro-
dowych i stosunki między tymi państwami24;

• współpraca w zakresie edukacji, w zakresie wymiany informacji  
o systemach oświaty i reformach prowadzonych w tej dziedzinie, wymia-
ny podręczników i innych materiałów medyczno-dydaktycznych oraz 
środków audiowizualnych, wymiany studentów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz uczestników studiów trzeciego stopnia i nauczycieli akade-
mickich czy popierania organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych,  
 
 

22  Uchwała SN z 29.04.1992 r., III CZP 33/92, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 1992, nr 4, 
poz. 16.
23  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o re-
admisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r., Dz. U. 2017.1623.
24  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu  
o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Astanie dnia 11 lipca 2012 r., M. 
P.2018.957.
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w tym konferencji, sympozjów, międzynarodowych olimpiad, konkursów  
i seminariów i kierowania nauczycieli25.

Rysunki, wykresy, tabele

Tabela 1 Dynamika zmian ludności Kazachstanu w latach 1955-2020

rok liczba 
ludności miasta wsie

różnica  
między liczbą 
mieszkańców 

wsi i miast

saldo  
migracji

1955 7932521 3231136 4701385 1470249 102236
1960 9934563 4418028 5516535 1098507 197156
1965 11841920 5602843 6239077 636234 138824
1970 13036139 6585970 6450169 -135801 34669
1975 14050226 7427349 6622877 -804472 -25620
1980 14790174 8070301 6719873 -1350428 -87052
1985 15665595 8843705 6821890 -2021815 -86654
1990 16383887 9306548 7077339 -2229209 -134857
1995 15839363 8966986 6872377 -2094609 -287879
2000 14922719 8446937 6475782 -1971155 -252302
2005 15402807 8775200 6627607 -2147593 8906
2010 16252279 9319106 6933173 -2385933 -7039
2015 17572016 10151168 7420848 -2730320 31961
2016 17830901 10300410 7530491 -2769919 -18000
2017 18080019 10437728 7642291 -2795437 -18000
2018 18319618 10568980 7750638 -2818342 -18000
2019 18551427 10698322 7853105 -2845217 -18000
2020 18776707 10828881 7947826 -2881055 -18000

Opracowanie własne na podstawie danych Worldometers.info.

25  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ka-
zachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 
2014 r., M. P.2016.649.
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Wykres 1 Populacja Kazachstanu w latach 1950-2020

Źródło: Worldometers.info. 

Wykres 2 Liczba ludności Kazachstanu w latach 1955-2020 

Źródło: Worldometers.info.
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Wnioski

Kazachstan to jedno z częstych miejsc przesiedlenia polskiej ludności, 
szczególnie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, kiedy masowe depor-
tacje stały się codziennością. W konsekwencji polska mniejszość w tym pań-
stwie rozwijała się już w latach 20-tych XX wieku, w latach 50-tych XX wieku 
obywatele polscy trafiali do Kazachstanu z jednoczesnym brakiem możliwości 
powrotu do kraju. Deportacje i zsyłki ludności stanowiły jedno z głównych 
działań „państwa polskiego” pod władzą radziecką, której narzędziem podsta-
wowym pozostaje strach. Celem przesiedleń było zagarnięcie polskich mająt-
ków i uczynienie z nich majątków rosyjskich, ewentualnie niemieckich czy 
słowackich.

Ludność polskiego pochodzenia zamieszkująca Kazachstan jest liczną 
grupą etniczną, znajdującą się wśród narodowości kształtujących strukturalnie 
kraj, jednakże obok Kazachów, Rosjan, Niemców istnieje jeszcze ponad 100 
innych grup narodowościowych i etnicznych a liczba Polaków w ostatnich 
dziesięcioleciach uległa dynamicznemu spadkowi przez wzgląd na zmieniają-
cą się politykę migracyjną Polski oraz stosunki między państwami polskim  
i kazachskim. Teoretycznie podejmowane indywidualnie decyzje jednostko-
we mają i miały swoje uwarunkowania w politycznych regulacjach państwa 
zamieszkania, państwa docelowego i stosunkach międzynarodowych, gwaran-
tujących bezpieczeństwo realizacji umów między krajami w sprawie wymiany 
obywateli. W konsekwencji przymusowe deportacje przyczyniły się do wzrostu 
liczby ludności w Kazachstanie, podczas gdy zmiana polskiej polityki wobec 
ludności polskiej zamieszkującej Kazachstan wpłynęła na wzrost powrotów 
Polaków do kraju, co zmniejszyło liczbę ludności w Kazachstanie. Warunkiem 
masowego odpływu ludności polskiego; pochodzenia musiała być, jednakże 
sprzyjająca polityka migracyjna Polski, umożliwiająca obywatelom lub człon-
kom ich rodzin powrót do kraju.

Obecny zakres współpracy między Polską a Kazachstanem umożliwia 
ludności obu tych krajów swobodne przemieszczanie się w celach naukowych, 
badawczych lub innych, ustalonych w drodze porozumień i umów między-
narodowych, co wyklucza długotrwały pobyt i jednocześnie nie kształtuje dy-
namiki populacji żadnego z tych państw w sposób znaczący. Migracje zatem 
mają charakter czasowy, co nie prowadzi do długotrwałych zmian w struk-
turze populacji żadnego z państw. Migracje stałe, związane z przesiedlenia-
mi, wywózkami i innymi zmianami miejsca zamieszkania warunkowanymi 
decyzjami politycznymi, kształtowały struktury społeczne państw dotkniętych 



72

JAN BURBO

konsekwencjami politycznymi tych decyzji. Obecny swobodny przepływ osób 
i towarów w ramach Unii Europejskiej oraz porozumienia i umowy między-
narodowe między państwami UE a krajami trzecimi umożliwiają obywatelom 
umawiających się państw możliwość relokacji, uwzględniając zmiany struk-
turalne ludności w miejscach przeznaczenia jako naturalną konsekwencję 
polityki zmierzającej ku wzrostowi zasiedlenia określonych obszarów (gmin, 
powiatów). Miasta, wsie, gminy, powiaty – obszary administracyjne na ca-
łym świecie w ramach polityki zagospodarowania terenu podejmują decyzje 
przyciągające ludność w celu osiedlenia się. Sprzyjająca polityka wspierająca 
rozwój osadnictwa w określonej gminie, przyciągająca repatriantów z Kazach-
stanu wpływa z jednej strony wzrostowi osadnictwa w danej gminie z drugiej 
spadkowi ludności polskiej w Kazachstanie, skąd następuje przesiedlenie.
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Przyczynek do relacji  
polsko-żydowskich.  

O instytucjach społecznych  
i samorządowych Zamościa  

w czasie okupacji  
austro-węgierskiej 1915-1918

Abstrakt: W Zamościu od chwili powstania - mieście wielokulturowym, w okresie 
okupacji austro-węgierskiej 1915-1918, dominowały dwie narodowości; polska i ży-
dowska. Różnice wyznaniowe i kulturowe stanowiły poważne zagrożenie dla zgodnego 
życia w jednym organizmie miejskim i wspólnego działania dla dobra miasta u progu 
odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Przewaga liczebna Żydów w mieście rodzi-
ła na początku okupacji problemy w tworzeniu wspólnych organizacji społecznych.  
W końcowym czasie okupacji obie społeczności porozumiały się w imię pracy dla do-
bra miasta i w imię walki o polskość, bez różnicowania na narodowości, wspólnie do-
prowadziły do wyłonienia pierwszej w warunkach okupacji austro-węgierskiej, Zamoj-
skiej Rady Miasta z wyboru, wystawiając wspólna listę, będącą efektem porozumienia 
polsko żydowskiego, w imię dobra miasta i wspólnej Ojczyzny-Polski. 

Słowa kluczowe: Zamość, okupacja austro-węgierska, społeczność żydowska i polska

Summary: During the Austro-Hungarian occupation between 1915 and 1918,  Za-
mość, a multicultural town since its inception, was dominated by two nationalities, 
namely Poles and Jews. Religious and cultural differences posed a serious threat to 
harmonious life within a single urban environment and impeded joint action for the 
benefit of the town on the verge of regaining independence by Poland. At the begin-
ning of the occupation, numerical predominance of Jewish residents caused problems 
in establishing common social organizations. In the final days of the occupation, both 
communities agreed to cooperate for the well-being of the town and to fight for their 
Polish identity, without any distinctions based on nationality. Together they managed 
to install the first freely elected Town Council despite the Austro-Hungarian occupa-
tion, by preparing a joint list, which stemmed from the Polish-Jewish agreement based 
on the prosperity of the town and their shared homeland - Poland.

Key words: Zamość, Austro-Hungarian occupation, Jewish and Polish community
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Zamość budowany od podstaw w czasach świetności I Rzeczypospolitej, 
zawierał w swojej architekturze i wystroju, obok funkcji obronnej, miejskiej 
i rezydencjonalnej, także warstwę ideologiczną, podkreślającą jego polskość1. 
Nie oznaczało to jednak, że nie był otwarty na inne społeczności akceptujące 
jego charakter. Miasto założone przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana 
Zamoyskiego w 1580 r., od pierwszych lat swojego istnienia oprócz Polaków, 
było także domem dla Żydów Sefardyjskich, Ormian, Greków, Anglików  
i Szkotów oraz innych mniejszych społeczności2. Poza Sefardyjczykami, pra-
wo ustanowione przez Jana Zamoyskiego zabraniało osiedlania się innym 
Żydom, co potwierdzały słowa; ,, [Kanclerz] chce, aby ówdzie osadzali się 
Żydowie Frenkowie, a tych domasznych nie chce”3 To miało bezpośredni 
wpływ na ich ograniczoną liczbę w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców 
miasta, chociaż zakaz ten nigdy nie był ściśle przestrzegany4. Sytuacja gospo-
darcza w mieście w XVIII w. i zdolności handlowe Żydów spowodowały, że 
Żydzi otrzymali oficjalne pozwolenie na rozwój handlu w Zamościu. Nastąpił 
też gwałtowny wzrost ludności żydowskiej, tak że w 1770 r. ich liczba zwięk-
szyła się do ok. 1000 osób wobec ok. 300 osób w poprzednim stuleciu, na 
ogólną liczbę mieszkańców miasta wynoszącą ok 4000 osób5. W następnych 
latach nastąpił dalszy wzrost ludności żydowskiej w Zamościu, zwłaszcza po 
wykupienia miasta od ich właścicieli przez władze carskie. Wkrótce też nastą-
piła likwidacji twierdzy co przyczyniło się do tego, że Zamość mógł się swo-
bodnie rozwijać poza murami obronnymi, z czego masowo korzystali Żydzi6.  
W 1911 r. ludność żydowska wynosiła już 10.251 osób wobec 4265 osób 
wyznania katolickiego i małej społeczności prawosławnej i ewangelickiej7. 
Dane statystyczne od 1912 r. do 1915 odnośnie Zamościa nie zachowa-
ły się z uwagi na wywiezienie dokumentów Magistratu przez Rosjan, przed 
zajęciem Zamościa przez państwa centralne w 1915 r.8. Przeprowadzony  

w 1916 r. spis ludności wykazał, że Żydzi w Zamościu stanowili 64,8 % lud-
ności miasta, znikomego procenta innych narodowości i.ok.34 % udziału 

1  Kowalczyk, 1969, s. 135-141.
2  Przywilej lokacyjny Zamościa (transumpt) z 1580 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Za-
mojskiego w Zamościu.
3  Węgrzynek, 2012, s. 46.
4  Tamże.
5  Szczygieł, 1983, s.114-115.
6  Ćwik, 1969, s. 219-226; Mańkowski, 1983, s. 146.
7  Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Akta miasta Zamościa (dalej: AmZ), sygn, 
199, k.16. Oprócz Żydów i Polaków miasto zamieszkiwało w 1911 r. 19 ewangelików i 431 
prawosławnych.
8  APZ AmZ, sygn. 114, k. 14.
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Polaków9. W tamtym okresie według spisu powszechnego z 1914 r., całe Kró-
lestwo Polskie zamieszkiwało 13.055.313 osób. Wśród ludności najwięcej było 
wyznawców religii rzymsko-katolickiej (głównie Polaków)-75,39 %, Żydów 
było 14,97 %, ewangelików 5,35 % i prawosławnych 3,71 %10. Biorąc pod 
uwagę strukturę demograficzną całego Królestwa widać, że w Zamościu liczba 
Żydów była zdecydowanie wyższa od przeciętnej dla całego Królestwa i taka 
struktura demograficzna mogła mieć też wpływ na relacje polsko żydowskie w 
mieście, co też potwierdziły późniejsze lata. Po wybuchu wojny, już w 1915 
r. z Zamościa zostały wyparte wojska rosyjskie i miasto opanowały wojska 
Państw Centralnych11. Na mocy porozumienia niemiecko- austriackiego tere-
ny południowej części d. Królestwa Polskiego, na terenie którego znajdował się 
też Zamość, objęły w administrację okupacyjną Austro-Węgry12. W Zamościu 
została utworzona C. i K. Komenda Obwodowa (później Komenda Powiato-
wa) jako organ Generał Gubernatorstwa Lubelskiego- naczelnej władzy oku-
pacji austro-węgierskiej13. W tym czasie mieszkańcy miasta mieli ograniczony 
wpływ na sprawy swojej ,,małej ojczyzny”, ponieważ w mieście funkcjonował 
jedynie polski Zarząd Miasta, całkowicie zależny od okupantów14. Pomimo 
liczebnej przewagi Żydów w mieście, ich reprezentacja w Zarządzie miasta 
ograniczała się jedynie do stanowiska vice-burmistrza, którą pełnił Mojżesz 
Epstein15.

W omawianym okresie na ogólną liczbę nieruchomości; budynków i pla-
ców wnoszącą 823, 426 nieruchomości należało do Żydów, przy liczbie 350 
nieruchomości stanowiących własność Polaków16.

W społeczności żydowskiej głównym ich zajęciem był handel. We-
dług danych statystycznych w 1918 r. Żydzi prowadzili 465 punktów 
handlowych, wobec 26 takich placówek prowadzonych przez Polaków17. 

9  K. Zieliński, 2005, s.276.
10  Tamże...s.27.
11 P. Zieliński,  2009, s. 14-18.
12  Marczuk, 1984, s. 45. 
13  APZ AmZ, sygn.1- Dziennik Urzędowy Obwodu Zamojskiego z 20 września 1915 r. zawie-
rający Rozporządzenie C. i K. Komendy Armii z 4 września 1915 r. na mocy którego utworzono 
dla Obwodu Zamojskiego C. i K. Komendę Obwodową z siedzibą w Zamościu.
14  APZ AmZ, sygn. 43- protokoły Zarządu Miasta Zamościa z lat 1915-1916. Z protokołu nr. 
5 z 19 października 1915 r. wynika, że w Zarządzie były etaty; burmistrza, zastępcy burmistrza, 
sekretarza, pomocnika sekretarza. Z protokołu nr. 5 z 8 sierpnia 1916 r. wynika, że burmistrzem 
był Polak- Edward Stodołkiewicz a jego zastępcą Żyd- Mojżesz Epstein.  O bezpośredniej pod-
ległości władzom okupacyjnym świadczy fakt wydawania poleceń i uwag burmistrzowi przez 
komendanta powiatu- APZ AmZ, sygn.6.
15  Tamże.
16  APZ AmZ, sygn. 198, k.60.
17  APZ AmZ, sygn. 198, k.60.
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Dominującym zajęciem ludności chrześcijańskiej było rzemiosło, rolnictwo  
i w mniejszym stopniu handel18.

Ludność żydowską i chrześcijańską różniło nie tylko wyznanie i odrębne 
obiekty kultu religijnego (kościoły i synagogi) ale też korzystali oni z odręb-
nych obiektów użyteczności publicznej. W mieście funkcjonowały oddzielne 
szkoły dla dzieci chrześcijańskich i żydowskich19. Oddzielne łaźnie, przytułki 
dla starców, ochronki dla dzieci, kuchnie wojenne i oddzielne szpitale20. Sy-
tuacja demograficzna jednak ulegała zmianie biorąc pod uwagę dane sprzed 
wybuchu I Wojny Światowej i ostatniego okresu okupacji w 1918 r.  Porów-
nując te dwa okresy widać zmianę proporcji obu ludności w mieście. Pod 
konie okupacji zwiększyła się liczba ludności chrześcijańskiej a zmalała liczba 
ludności wyznania mojżeszowego21.

  Stopniowo ulegało osłabieniu różnicowanie dostępu do placówek pu-
blicznych ze względu na wyznanie religijne. Widać to na przykładzie Szpitala 
im. Św. Mikołaja, który z nazwy i przeznaczenia miał służyć katolikom ale 
w praktyce funkcjonowania instytucji, nie stosowano tak rygorystycznego 
podziału pacjentów w zależności od wyznania22. Władze Generał Guberna-
torstwa Lubelskiego dotując placówki świadczące pomoc dla obu odrębnych 
grup narodowościowych, przeznaczały środki finansowe dla jednych i drugich 
i nie było widać tutaj dyskryminacji żadnej z grup23.

  Żydzi i Polacy w czasie okupacji austro-węgierskiej dwukrotnie stanęli 
przed poważnymi wyzwaniami, mających wykazać ich dojrzałość społeczną 
i polityczną oraz umiejętności dochodzenia do kompromisu. Pierwsza taka 
próba wspólnego działania miała miejsce przy okazji zakładania w Zamościu 
Komitetu Obywatelskiego na początku okupacji w 1915 r., a druga sytuacja 
miała miejsce pod koniec okupacji w 1918 r. przy okazji wyborów do Rady 
Miasta w Zamościu.

Potrzeba powołania Komitetu Obywatelskiego w Zamościu wynika-
ła głównie z chęci aktywnej i zorganizowanej działalności na rzecz pomocy 

18  Tamże.
19  Tamże. W trzech szkołach początkowych utrzymywanych w połowie przez miasto  
i w połowie przez Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej 
Rady Stanu, uczyło się w 1917 r. łącznie 925 dzieci chrześcijańskich i 190 dzieci żydowskich. 
Jednak duża część Żydów w Zamościu legitymowała się tzw. Wykształceniem domowym.
20  Tamże.
21  APZ AmZ, sygn.199, k.16- w 1918 r. zwiększyła się w mieście liczba katolików (w po-
równaniu do 1911 r.) o 272 osoby, osiągając liczbę 4537 osób a jednocześnie w analogicznym 
okresie ubyło Żydów aż o 1744 osoby, osiągając liczbę 8507 osób wyznania mojżeszowego.
22   Lorentz, 2008, s.28. W 1917 r. większość pacjentów stanowili Żydzi.
23  K. Zieliński, 2012, s. 81.
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mieszkańcom miasta znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Komitet 
Obywatelski w Zamościu powstał 29 września 1915 r.24  Z założenia organiza-
cyjnego powstającego w Zamościu Komitetu wynikało, że przedmiotem jego 
działalności miało być unormowanie życia społecznego, kulturalnego i ekono-
micznego, natomiast zgodnie z wytycznymi władz okupacyjnych nie mogły 
Komitety Obywatelskie prowadzić żadnej działalności politycznej25. Powsta-
jąca w Zamościu organizacja była pierwszą w czasie okupacji, zorganizowa-
ną próbą działalności społecznej na rzecz miasta i jego mieszkańców w którą 
zaangażowały się dwie dominujące w mieście grupy narodowościowe- Żydzi  
i Polacy. Wcześniej, a szczególnie przed 1905 r. taka współpraca nie byłaby też 
możliwa z uwagi na ograniczenia dla Żydów pełnienia funkcji publicznych26 
Na liście członków Komitetu Obywatelskiego w Zamościu pojawiły się na-
zwiska działaczy polskich i żydowskich27. Pierwszy protokół organizacyjny tej 
instytucji zawiera wykaz jej członków, którymi byli: 

1. Ks. Jędrzejewski J.-proboszcz parafii rzym.-kat.
2. Stodołkiewicz Edward
3. Delaszkiewicz Jan
4. Epstein Mojżesz
5. Matuszewski Michał
6. Godziszewski Stanisław
7. Kłossowski Zdzisław
8. Służewski Stanisław
9. Fischhaut Kazimierz
10. Gelibter Izaak
11. Maler M.
12. Porębski Kazimierz
13. Jaśkiewicz Romuald
14. Kalinowski Teodor
15. Gisges Gustaw
16. Inlender Chaim
17. Nizewski Ignacy
18. Ostrowski Tomasz
19. Czernicki Stefan
20. Garyfrend Mordko

24  APZ AmZ, sygn.82, k.1.
25  Tamże, k.2.
26  K. Zieliński, 2012, s.76.
27  APZ AmZ, sygn.5, k35,36.
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21. Jaśkiewicz Wiesław
22. Staszewicz Stanisław
23. Inlender Wigdor

Na przewodniczącego Komitetu wybrano Romualda Jaśkiewicza, na 
asesora ks. Jędrzejewskiego i Kazimierza Fischhauta a protokolantami zostali; 
Teodor Kalinowski i Kazimierz Porębski.

Komitet Obywatelski w Zamościu miał pracować w 5 sekcjach;
1) Aprowizacji miasta- do której miały należeć sprawy związane z za-

opatrzeniem ludności w żywność i inne artykuły niezbędne do codziennej 
egzystencji

2) Sanitarnej- która miała zająć się sprawami zdrowotności miasta  
i szpitalami

3) Dobroczynności publicznej i opieki nad bezdomnymi- opieka nad 
przytułkami dla starców, pomoc dla emerytów i pozostających bez środków 
do życia

4) Oświatowej- zakładanie i utrzymywanie szkół
5) Finansowej- gromadzenie środków na prowadzenie działalności 

Komitetu
Komitet Obywatelski w Zamościu miał działać w powiązaniu z Powiato-

wym Komitetem Obywatelskim dla powiatu zamojskiego, stąd też z jednostki 
miejskiej oddelegowano dwóch jej przedstawicieli do struktury powiatowej; 
Romualda Jaśkiewicza i Edwarda Stodołkiewicza. Plany działalności Komi-
tetu Obywatelskiego w Zamościu nie uwzględniały podziałów narodowo-
ściowych w przedmiocie swojej działalności i były popierane przez władze 
okupacyjne. Wyrazem akceptacji władz dla tych zamierzeń było przekazanie 
na zapoczątkowanie działalności Komitetu w Zamościu z kasy Generał Gu-
bernatorstwa Lubelskiego kwoty 1860 rb, z przeznaczeniem na cele społeczne. 
Środki podzielono w sposób następujący;

-310 rb. na założenie i prowadzenie taniej herbaciarni przez pierwszy mie-
siąc jej funkcjonowania

-100 rb. na Ochronkę Zamojską, na jeden miesiąc działalności- październik
-450 rb. Na założenie i prowadzenie przez pierwszy miesiąc taniej kuchni
-1000 rb. na wspieranie w naturze najbiedniejszych mieszkańców miasta
Pomimo ambitnych planów działalności nowej organizacji, rozbudzają-

cej się aktywności społecznej jej polskich i żydowskich działaczy w ramach 
jednego wspólnego przedsięwzięcia, działalność Komitetu Obywatelskiego  
w Zamościu trwała bardzo krótko. Już na drugim zebraniu Komitetu  
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w dniu 4 października 1915 r. doszło do konfliktu pomiędzy jego polskimi 
a z drugiej strony, żydowskimi członkami, żądającymi uwzględnienia ich we 
wszystkich organach decyzyjnych, w równej liczbie do członków chrześcijań-
skich28. Wobec braku porozumienia obu społeczności, Komitet Obywatelski 
w Zamościu rozwiązano i postanowiono w jego miejsce powołać inne orga-
nizacje o zbliżonym profilu działania29. W ten sposób rywalizacja działaczy 
Komitetu, mająca podłoże narodowościowe, zaważyła na krótkiej działalności 
Komitetu Obywatelskiego w Zamościu.

  Następna okazja do wspólnego działania na rzecz miasta i całej społecz-
ności miejskiej nastąpiła po wydaniu Rozporządzenia naczelnego Wodza Ar-
mii austro-węgierskiej z 18 sierpnia 1916 r. dotyczącego Ordynacji Miejskiej 
dla 34 miast, która dotyczyła także Zamościa30. Na podstawie tej Ordynacji, 
inaczej niż dla największych miast okupacji; Lublina, Kielc, Piotrkowa, Ra-
domia-gdzie od razu przeprowadzono wybory do rad miejskich, wprowadzo-
no na okres przejściowy przepis, pozwalający władzom okupacyjnym wyłonić 
rady miejskie w wyniku mianowania radnych przez komendantów obwodów. 
Było to istotne ograniczenie dla samorządów miejskich mniejszych miast, bo 
dawało okupantom możliwość uznaniowego wyłaniania członków rad. Przy 
swoich decyzjach obsadzających składy miejskich samorządów, władze oku-
pacyjne uwzględniły fakt znacznego odsetka ludności żydowskiej w składzie 
mieszkańców tych miast, chociaż skład tak powołanych Rad nie odzwierciedlał 
proporcji Żydów do Polaków, znacznie odbiegając na niekorzyść wyznawców 
religii mojżeszowej. Średnia dla tych miast wynosiła ok. 25% radnych pocho-
dzenia żydowskiego, przy 64,8 % ogólnej liczby Żydów w tych miastach, we-
dług spisu ludności z 1916 r.31. Rada Miejska wyłoniona w wyniku mianowa-
nia pomimo swoich ograniczeń, była ważnym krokiem do działania wspólnego 
Polaków i Żydów dla dobra miasta, zwłaszcza dla tych ostatnich, ponieważ 
poprzez szerszy ich udział w samorządzie, stanowiła dla nich wyraz równo-
uprawnienia w działalności społecznej32. W nominowanej Radzie Miasta  
w Zamościu jesienią 1916 r., na 32 radnych, 8 było wyznania mojżeszowego. 
Od początku jej funkcjonowania, radni żydowscy i polscy pracowali zgodnie 
przy realizacji miejskich przedsięwzięć i przez cały czas funkcjonowania Rady  

28  APZ AmZ, sygn. 82, k. 7.
29  Tamże, k. 8. W protokole nie określono jakie miały być to organizacje. Z późniejszej działal-
ności w zasobach APZ występuje organizacja o nazwie Komitet Ratunkowy w Zamościu.
30  APZ AmZ, sygn.1- dziennik Urzędowy Obwodu Zamojskiego z 20 września 1915 r.
31  K. Zieliński, 2005,.s.276.
32  K. Zieliński, 2012, s.82.
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w mieście nie odnotowano między nimi żadnych poważnych konfliktów33. 
Rada zajmowała się nie tylko rozwiązywaniem problemów miasta, ale wy-
kraczała daleko poza nie i dawała wyraz patriotyzmu organizując uroczysto-
ści rocznicowe jak; z okazji 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, rocznice 
3-Maja, czy też wspólne nabożeństwo w miejscowej kolegiacie i kazanie w sy-
nagodze staromiejskiej34. Wcześniej, przed powstaniem samorządu miejskiego 
w Zamościu, nie odnotowano takich wspólnych działań, o czym świadczy 
brak wzmianek w prasie o udziale Żydów w obchodach wydarzeń rocznico-
wych35. Z tego można wysnuć wniosek, że wspólna działalność polsko-żydow-
skich radnych w samorządzie miejskim zbliżyła oba narody i poprzez możli-
wość wpływania na losy swojego miasta, dostrzegli oni wspólne cele.

  Zamojscy radni mieli też okazję odnieść się do wydarzeń politycznych 
w kraju. Zawarty przez państwa centralne układ pokojowy z Centralną Radą 
Ukraińską 9 lutego 1918 r. na mocy którego Ukrainie miała m.in. przypaść 
Chełmszczyzna, wywołała na ziemiach polskich protesty bez względu na 
narodowość36.

Radni w Zamościu, żydowscy i polscy, żywo zareagowali na te wyda-
rzenia. Solidarnie wystąpili przeciwko postanowieniom traktatu w Brześciu, 
podobnie jak mieszkańcy innych miast Królestwa Polskiego37.

  Prawdziwe jednak wyzwanie dla relacji polsko-żydowskich w Zamościu, 
związane było z zapowiadanymi już na przełomie 1917/1918 r. wyborami 
do Rady Miejskiej, podobnie jak to miało miejsce wcześniej w czterech naj-
większych miastach okupacji austro-węgierskiej: Lublinie, Kielcach, Radomiu 
i Piotrkowie38. Z dotychczasowych doświadczeń tych miast wynikało, że wy-
bory powodowały na ogół wzrost udziału radnych pochodzenia żydowskiego 
w ich samorządach. Tak było w Lublinie, gdzie w wyniku wyborów w 1916 r. 
radnych Żydów było 28% a w Kielcach 32%39. Było to nieco więcej w stosun-
ku do 25% średniego udziału Żydów w samorządzie miejskim wyłonionego  
w miastach, gdzie radnych nominowano. Należało też wziąć pod uwagę pro-
centowy udział ludności pochodzenia żydowskiego w stosunku do ogólnej 
liczby mieszkańców w tych miastach, gdzie w Lublinie katolicy stanowili  

33  Tamże, s. 84.
34  Tamże, s.83.
35  K. Zieliński, 2005, s.299.
36  J. Lewandowski, 1986, s.145.
37  K. Zieliński, 2005, s.360.
38  Ta zapowiedź zawarta była już w samym Rozporządzeniu Naczelnego Wodza dla 34 miast, 
gdzie okres mianowania rad miejskich traktowano jako etap przejściowy, przed właściwymi 
wyborami.
39  K. Zieliński, 2005, s.275.
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40,9 % a mojżeszowi 50,8 % mieszkańców miasta, w Kielcach katolicy stano-
wili 58,4 % a mojżeszowi 36,4 %. Porównując pod tym względem Zamość, 
sytuacja wypadała tutaj znacznie mniej korzystna dla Polaków, bo; katolicy 
stanowili tylko 1/3 mieszkańców miasta a mojżeszowi 2/3. Podstawą prawną 
wyborów do Rady Miejskiej w Zamościu było Rozporządzenia Naczelnego 
Wodza Armii austro-węgierskiej z 18 sierpnia 1916 r. dotyczącego Ordynacji 
miejskiej dla 34 miast i akt wykonawczy do aktu Naczelnego Wodza- Rozpo-
rządzenie Generał Gubernatora Lubelskiego z 5 marca 1918 r. w sprawie Or-
dynacji wyborczej dla 33 miast, uchwała o rozpisaniu wyborów z 14 czerwca 
1918 r. Rady Miejskiej40. Przepisy ordynacji wyborczej nie różnicowały obu 
narodowości a ograniczenia praw wyborczych dotyczyły jedynie wyborców  
i wybieranych ze względu na płeć, wiek i cenzus majątkowy i społeczny. Wła-
dze w przepisach wyborczych zastrzegły sobie jedynie eliminowanie z upraw-
nień wyborczych te jednostki, które uznano za wrogie w stosunku do naro-
du polskiego lub władz okupacyjnych41. W tej sytuacji Żydzi i Polacy byli 
traktowani w wyborach jednakowo a przyszły wynik w wyborach samorządu 
miejskiego miał być zależny jedynie od ich aktywności i poparcia wyborców.  
Od pierwszych doświadczeń- prób współdziałania w 1915 r., przy okazji two-
rzenia w Zamościu Komitetu Obywatelskiego- do wyborów Rady Miasta  
w 1918 r. minęły ponad trzy lata. Ten czas wypełniony wspólnym działa-
niem w Radzie z nominacji nie dawał jednak możliwości podjęcia walki  
o władzę samorządową w mieście i dlatego dopiero te wybory stanowiły cezurę 
dla samorządu miejskiego w Zamościu i podobnych miast.. W okresie tych 
trzech lat nastąpiła też nieznaczna korekta struktury demograficznej w mieście.  
W roku 1918 w porównaniu do 1911 r. zmniejszyła się liczba ludności Za-
mościa do 13.054 osób, przy jednoczesnym wzroście liczebności katolików do 
4537 osób (wzrost o 272 osoby) i jednoczesnym spadku liczby ludności ży-
dowskiej do 8507 osób (spadek o 1744 osoby). Te korekty nie zmieniały faktu, 
że Żydzi stanowili w dalszym ciągu znaczną większość w Zamościu także pod 
koniec okupacji. W tej sytuacji brak kompromisu polsko-żydowskiego mógł  
spowodować problemy z wyłonienie Rady Miasta, która by spełniać swoje funk-
cje dla dobra miasta, nie mogła ogniskować konfliktów narodowościowych.

40  Ordynacja miejska- Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce, część 
XXV- wydana i rozesłana 23 sierpnia 1916 r. zawierająca Rozporządzenie Naczelnego Wo-
dza Armii z 18 sierpnia 1916 r. dotyczące ordynacji miejskiej dla 34 miast, podpisane przez  
Arcyksięcia Fryderyka. Rozporządzenie Generał Gubernatora Lubelskiego z 5 marca 1918 r.  
w sprawie Ordynacji wyborczej dla 33 miast-APZ AmZ, sygn. 31, k. 30. Rozpisanie wyborów 
do Rady Miejskiej w Zamościu- APZ AmZ, sygn. 31, k. 57.
41  Takie uprawnienie władz okupacyjnych zawarte jest w & 8 Ordynacji miejskiej dla 34 miast.
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Wybory samorządu miejskiego w Zamościu charakteryzowały się tym, że 
do walki wyborczej nie przystąpili wyborcy zgrupowani wokół partii politycz-
nych, ale podział w procesie wyborczym dokonał się według dwóch dominu-
jących w mieście narodowości. W tym celu powołano Polski Komitet Wy-
borczy (PKW) i Żydowski Komitet Wyborczy (ŻKW). Oba komitety miały 
ułożyć własne (odrębne) listy wyborców42. W celu rozpatrywania protestów 
przy wyborach, działająca dotychczas w Zamościu Rada Miasta wyłoniona 
w wyniku mianowania przez okupantów, powołała w dniu 2 lipca 1918 r. 
Komisję Reklamacyjną43. W składzie tej Komisji znaleźli się zarówno dzia-
łacze wyznania mojżeszowego jak i katolicy i byli to; 1. Bogucki Bolesław,  
2. Dziuba Kazimierz, 3. Epstein Mojżesz, 4. Fischhaut Kazimierz, 5. Gawroń-
ski Michał, 6. Horszwald Ludwik oraz jeszcze dwóch członków (nazwiska nie 
czytelne). 20 czerwca 1918 r. C. i K. Komenda Powiatowa w Zamościu mia-
nowała adwokata Karola Ostrowskiego (Polaka) Komisarzem Wyborczym  
i zarządziła termin wyborów na 15 lipca 1918 r.44. Jednak z powodu licznych 
reklamacji na listach wyborców, wybory nie odbyły się w wyznaczonym ter-
minie45. Podjęto też próby porozumienia się delegatów obu komitetów wy-
borczych. Drogą do usprawnienia wyborów miało być wystawienie wspólnej 
listy wyborczej. Na spotkaniu przedstawicieli PKW i ŻKW w dniu 16 lipca 
1918 r. udało się wypracować projekt decyzji, na mocy której oba komitety 
miały wystawić jedną wspólną listę do wyborów Rady Miasta46. W ślad za 
tym dwa dni później przedstawiciele ŻKW; 1. Szyfman Izrael, 2.Epstein Moj-
żesz, 3. Gelibter Izaak i przedstawiciele PKW; Emeryk Jan, 2. Lisiewski Józef,  
3. Stodołkiewicz Edward, zebrali się w celu założenia jednej wspólnej listy kan-
dydatów na radnych i ich zastępców47. Zgodnie z porozumieniem, głosowanie 
miało się odbyć na jedną wspólną listę wyborczą ale w myśl Rozporządzenia 
dla 34 miast i Ordynacji wyborczej, lista ta podzielona była na cztery kurie48. 
Lista miała zawierać nazwiska 21 kandydatów zaproponowanych przez PKW 
i 11 kandydatów wskazanych przez ŻKW. To porozumienie świadczyło  
o znaczącym postępie w dochodzeniu do konsensusu, świadczyło też o dojrza-
łości społecznej i politycznej. Potwierdzają to też słowa zaprotokołowane na 

42  APZ AmZ, sygn. 31, k.; 63,88,108,114,149.
43  Tamże, k. 141.
44  Tamże, k. 62.
45  Tamże, k. 196- sprawozdanie Komisji Reklamacyjnej z 28 lipca 1918 r.
46  APZ AmZ, sygn. 64, k.1.
47  Tamże, k.2.
48  System kurialny polegał na tym, że wyborców dzielono na grupy zależnie od stanu ma-
jątkowego, zajęcia, wykształcenia itd. Nie różnicowano natomiast wyborców ze względu na 
narodowość i religię, musieli jedynie być mieszkańcami Królestwa Polskiego.
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zebraniu obu komitetów, gdzie uzasadniano porozumienie sytuacją polityczna 
kraju a w związku z tym podkreślano, że należy unikać waśni i ,,akcentować 
polskość” reprezentowanego przez siebie miasta49. Szczególnie postawa Żydów 
na tym zebraniu budziła podziw i uznanie, bo pomimo, że mieli świadomość 
liczebnej przewagi w mieście to, jak podkreślali, dla dobra lokalnej społeczno-
ści chcą pracować na rzecz odzyskania polskiej państwowości, ponieważ ,,Pol-
ska jest dla nich wspólną Ojczyzną”50.

Przy takich postawach, wyłoniono Radę Miasta w Zamościu w warun-
kach spokoju i porozumienia polsko-żydowskiego, bez konieczności wcześniej 
zaplanowanych głosowań. Wybór ten był zatwierdzony przez władze okupa-
cyjne i tak wyłoniona Rada Miejska w Zamościu ukonstytuowała się w dniu  
8 sierpnia 1918 r.51.

Sposób w jaki została wyłonienia Rady Miejskiej w Zamościu, gdzie wy-
stawiono wspólną listę wyborczą polsko-żydowską, był sytuacją nietypową na 
terenie okupacji austro-węgierskiej. Wprawdzie czyniono próby podobnego 
porozumienia się polsko-żydowskiego we wcześniejszych wyborach w Kiel-
cach ale do takiego porozumienia nie doszło pomimo, że Żydzi stanowili tam 
mniejszość w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców52. Na szanse podobne-
go porozumienia polsko-żydowskiego nie było też w Lublinie53. Dotychcza-
sowe badania pozwoliły jedynie ustalić, że sytuacja gdzie wystawiono jedną 
listę wyborczą w wyborach do samorządu miejskiego miał miejsce pod koniec  
1917 r. w Siedlcach (niemieckiej części okupacji Królestwa), gdzie Rada Miej-
ska ukonstytuowała się na zasadzie porozumienia polsko-żydowskiego, bez 
wyborów, przy czym Żydzi stanowili tam 51 % a Polacy 49 % mieszkańców54. 
W Siedlcach podobnie jak w Zamościu Żydzi zgodzili się na objecie 1/3 man-
datów w Radzie Miasta.

Wybrana w zgodzie i porozumieniu polsko-żydowskiego Rada Miasta  
w Zamościu zawierała w swoim składzie radnych Żydów i Polaków w pro-
porcjach ustalonych w dniu 16 lipca 1918 r. Do czasu jej funkcjonowania, 
którego okres nie skończył się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
ale funkcjonowała aż do końca 1919 r., nie uwidoczniły się w Radzie sytuacje 
konfliktowe pomiędzy przedstawicielami obu narodowości. Radni zgodnie 

49  APZ AmZ, sygn. 64, k.2- z protokołu zebrania obu komitetów wyborczych z dnia 16 lipca 
1918 r.
50  Tamże.
51  APZ AmZ, sygn.66, k.193-195.
52  Ciosek, 2013, s. 17-22.
53   Marczuk, 1984, s. 47-50.
54  K. Zieliński, 2005. s.276.
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pracowali przy dużych przedsięwzięciach na rzecz miasta jak; regulacja miasta, 
budowa elektrowni miejskiej, budowa parku miejskiego im. Jana Zamoyskie-
go55. Rozwiązywali sprawy zaopatrzenia miasta w artykuły pierwszej potrzeby 
a także podejmowali działania w celu utrzymania bezpieczeństwa w mieście, 
zwłaszcza w ostatnich dniach okupacji. Wspólnie też wielokrotnie dawali wy-
razy patriotyzmu, popierając dążność Polski do odzyskania niepodległości, nie 
zważając przy tym na różnice wyznaniowe i narodowościowe, bo dla nich 
wspólną Ojczyzną była Polska56.
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Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie 

Kobieta w prawie rzymskim  
i filozofii wczesnochrześcijańskiej

Abstrakt: Sytuacja kobiety w prawie rzymskim była podyktowana rolami społeczny-
mi płci. Wedle dominującej opinii kobiety uchodziły za znacznie mniej uzdolnione 
od mężczyzn w sprawach związanych z zarządem mieniem i życiem publicznym. Ich 
zasadniczą funkcję lokowano na gruncie rodzinnym, gdzie realizowały się jako matki  
i żony. Dyskryminacja ta była związana z demograficzną polityką cesarstwa, które 
zmierzało do jak największego ziemskiego dobrobytu.

Słowa klucze: prawo rzymskie, chrześcijaństwo, eschatologia, teologia, płeć

Summary: The situation of women in Roman law was determined by gender social 
roles. According to the most prevailing opinion, women were thought to be much 
less skilled than men in matters related to the management of property and public 
life. The main function of women was placed in family lives where they could fulfill 
themselves as mothers and wives. Such discrimination was related to the demographic 
policy of the empire, which was aimed at creation of the greatest welfare on earth.  
An original Christian community was focused on eschatological goals. Christ's immi-
nent coming and the fulfillment of apocalyptic prophecies were expected. Thus, the 
early Church community was very ambivalent about the notion of gender. On the 
one hand, we can observe the maintenance of the discriminatory aspects of the role of 
women in the pagan environment. On the other hand, we are dealing with the nega-
tion of the distinction based on the gender criteria.

Keywords: Roman law, Christianity, eschatology, theology, gender

Wstęp

Wśród badaczy epoki patrystycznej występuje rozbieżność opinii, co 
do roli kobiet we wspólnocie wczesnochrześcijańskiej. Pierwsze stanowisko 
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można określić jako antyfeministyczne. Podkreśla ono służebną pozycję kobiety  
w stosunku do męskich członków społeczności. Oparcie dla tego poglądu sta-
nowią w szczególności listy świętego Pawła, gdzie Apostoł Narodów odsuwa 
kobiety od nauczania, pełnienia funkcji liturgicznych, a także wyklucza je  
z hierarchii kapłańskiej. W opinii autorów opowiadających się za taką wersją 
roli kobiet w pierwotnym Kościele, chrześcijaństwo już od pierwszych wie-
ków swojego istnienia starało się wpisać w rzymski model normatywności płci  
i wspierać system dyskryminujący kobiety. 

Odmienny pogląd przedstawia druga grupa badaczy, wedle których pier-
wotne gminy stwarzały przestrzeń wolną od obiegowych uprzedzeń, gdzie 
rola kobiet przeważała nad zaangażowaniem mężczyzn w sprawy kościelne. 
Chociaż trudno jeszcze mówić o całkowitym równouprawnieniu, to praktyka 
wczesnochrześcijańska może uchodzić za przykład antycypacji późniejszych 
ruchów emancypacji kobiet na forum rodzinnym i politycznym1. 

Niniejszy tekst skupi się na drugim stanowisku, próbując odpowiedzieć 
na pytanie o filozoficzno-teologiczne korzenie tych pierwszych prób równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn. Opinia pierwszej grupy badaczy, chociaż rów-
nież dobrze ugruntowana w źródłach, ze względu na jej zasadniczą zbieżność 
z pogańską wizją płciowości, nie zostanie szerzej omówiona. 

Aby przedstawić oryginalność pierwszych gmin, należy pokazać je na tle 
pogańskiej społeczności doby pryncypatu. Toteż wywód otwiera ukazanie 
pozycji kobiety w prawie rzymskim. Zagadnienie to zostało już dobrze opra-
cowane i jest raczej znane, więc ograniczę się tylko do ogólnego jego przy-
pomnienia wraz z wyciągnięciem sumarycznych wniosków. W dalszej czę-
ści podjęta zostanie próba rekonstrukcji społeczności pierwszych gmin wraz  
z ukazaniem roli kobiet w ich strukturze. Wreszcie całość narracji zwieńczy 
próba odpowiedzi na pytanie o płeć w kontekście eschatologicznym. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że chrześcijaństwo u progu swego 
istnienia nie było jednolite w skali całego cesarstwa. Poszczególne kościoły 
miały swoją specyfikę, którą oddają już listy apostolskie kierowane do róż-
nych wspólnot. Jednak ze względu na zamierzoną zwięzłość opracowania 
te wewnętrzne dywersyfikacje Kościoła nie zostaną rozwinięte, zaś zebrany 
materiał dowodowy ograniczy się do wskazania tendencji obecnych w he-
terodoksyjnych kościołach na zachód od Antiochii; bez pogłębionej analizy  
 

1  W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia 
społecznego, Katowice 2005, s. 148.
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w kluczu geograficznym i z pominięciem specyfiki heterodoksyjnych wspólnot 
chrześcijaństwa syryjskiego.

Kobieta w prawie rzymskim

Sytuacja kobiety w prawie rzymskim była podyktowana dwoma czynni-
kami. Po pierwsze strukturą prawa prywatnego, po drugie polityką demogra-
ficzną państwa. W świetle prawa rzymskiego pełnię praw prywatnych i obywa-
telskich posiadał mężczyzna, wolny, obywatel, sui iuris. Status prawny osoby 
sui iuris charakteryzował się brakiem podległości familijnej. W przeważającej 
mierze byli to ojcowie rodzin, ale także i dzieci nieślubne, osoby emancypo-
wane, które nie posiadały własnej rodziny, a w niektórych przypadkach także  
i kobiety. Mężczyzna sui iuris po osiągnięciu odpowiedniego wieku i przy bra-
ku innych ograniczeń posiadał pełną zdolność prawną i zdolność do czynności 
prawnych. W przypadku kobiety sui iuris ograniczenia zdolności do czynności 
prawnych występowały w postaci specjalnej instytucji tutela mulierum. Jednak 
upośledzenie kobiet nie wyczerpywało się tylko w prawie zobowiązań, lecz 
rozciągało również na inne obszary prawa prywatnego. W zakresie prawa oso-
bowego szczególnie dotkliwa była pozycja kobiet pozostających pod władzą 
ojca rodziny. Prawo rzymskie nie zna instytucji mater familias. Nestorem rodu 
mógł być tylko mężczyzna. Podlegali mu zarówno członkowie rodziny jak i ze-
spół praw majątkowych. Władza ojca rodziny obejmowała również słynne ius 
vitae necisque, wedle którego patriarcha mógł dysponować życiem swoich dzie-
ci. Kobieta nie podlegająca władzy rodzinnej pozostawała wprawdzie osobą sui 
iuris, lecz sama nie mogła założyć własnej rodziny. Juryści rzymscy określali 
taką kobietę jako początek i koniec rodziny2. 

Liczne ograniczenia dotykały kobiet również na gruncie prawa publicz-
nego. Kobieta nie posiadała ius suffragii, czyli prawa głosowania na rzymskich 
zgromadzeniach ludowych, ani ius honorum umożliwiającego ubieganie się  
o urzędy publiczne.

Wydaje się, że za ratio legis takiego rozstrzygnięcia stały uprzedzenia, któ-
re nakazywały Rzymianom uważać kobiety za istoty płoche, skłonne do decy-
zji pochopnych, którym z trudem przychodzi rozeznanie w skomplikowanych 
dylematach obrotu majątkiem. O ile stan sui iuris był jeszcze akceptowalny 
w przypadku sędziwej wdowy, okazywał się wielce niepożądanym dla młodej 
niewiasty. Prawo bowiem widziało jej rolę nie w charakterze samodzielnego 

2  D. 50,16, 195, 5.
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podmiotu, lecz raczej elementu rodziny. Rolą kobiety było tedy przede 
wszystkim macierzyństwo. Najdobitniejszy wyraz tej tendencji odnajdujemy 
w ustawodawstwie małżeńskim Augusta, które wręcz prześladuje bezdzietność 
i bezżenność3. 

Planowana polityka demograficzna była narzędziem w walce z najwięk-
szym bodaj zagrożeniem społeczności antycznych – przedwczesnej śmierci. 
Przeciętny poddany cesarzy w II wieku, a zatem w momencie, gdy państwo 
rzymskie było u szczytu swej potęgi, przychodząc na świat miał przed sobą 
najwyżej dwadzieścia pięć lat życia. Statystycznie tylko czterech na stu męż-
czyzn dożywało wieku pięćdziesięciu lat, kobiet jeszcze mniej4. Toteż wielką 
troską starożytnej polis była polityka demograficzna. Oczekiwano od obywa-
teli, że znaczną część swojej energii poświęcą na spłodzenie i wychowanie pra-
wowitych potomków, którzy wypełnią miejsca pozostawione przez zmarłych. 
Szczególna rola w tym względzie przypadała rodzinie, w niej zaś kobiecie, ro-
zumianej przez pryzmat swej prokreacyjnej funkcji.

Toteż wymogi stawiane kobietom ograniczały się w zasadzie do służby 
rodzinie. Można sądzić, że również prawne regulacje miały na celu eliminację 
innych aktywności kobiet, bowiem udział w życiu gospodarczym czy poli-
tycznym ograniczałoby ich poświęcenie na rzecz rodziny i prokreacji. Kobieta 
stawała się niejako urzędnikiem rodziny. Zaś urząd swój, pełen poświęcenia, 
pełniła z konieczności. 

Rola kobiety w gminie chrześcijańskiej

Na tle epoki ukształtowanej przez rzymski sposób postrzegania płcio-
wości dość osobliwie jawi się wczesne chrześcijaństwo. Społeczność ta, eks-
kluzywna względem ogółu społeczeństwa, początkowo miała inną strukturę 
niż pozostałe wspólnoty w ramach tej samej organizacji państwowej. Wyda-
je się, że rola kobiety we wczesnym kościele znacznie odbiegała od przyjętej  
w rzymskiej familii. Licznych dowodów ilustrujących ten pogląd dostarczają 
nam wczesnochrześcijańscy pisarze. 

Pierwsze ciekawe świadectwa roli kobiety w gminie pochodzą już z cza-
sów poapostolskich. Piszący wówczas Ignacy Antiocheński w końcowych 
partiach listu Do Smyrmeńczyków pozdrawia imiennie Tawię i Alke. Istotne  
w tym pozdrowieniu jest to, że Ignacy wymienia je jako głowy rodzin:

3  W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie, Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 93.
4  K. Hopkins, On the Probable Age Structure of the Roman Population, „Population Studies” 
1966, nr 20, s. 245-264.
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„Pozdrawiam domy braci moich z ich żonami i dziećmi, jak również 
dziewice zwane wdowami. […] Pozdrawiam dom Tawii […] pozdra-
wiam Alke, bardzo mi drogą […] i wszystkich po kolei.”5

W powyższym pozdrowieniu przechował się ślad sugerujący możliwość 
zaistnienia chrześcijańskiej wspólnoty domowej pod przewodnictwem kobie-
ty. Aktywność kobiet mogą sugerować również liczne wypowiedzi pierwszych 
pisarzy chrześcijańskich, w których dają oni wskazówki dotyczące moralności 
kobiet. Klemens Rzymski i Polikarp pouczają kościoły, by pilnie strzegły od-
powiedniego prowadzenia się kobiet i otaczały troską wymóg ich podległości 
męskim hierarchom6. A chociaż te napomnienia wspierają tezę o dyskrymina-
cji w pierwotnej gminie, to jednak stanowczość z jaką są głoszone pokazuje, iż 
w praktyce życia kobiety musiały pełnić wysokie funkcje kościelne – z naucza-
niem włącznie. 

Przewagę ilościową kobiet we wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej bar-
dzo dobrze ukazuje ilość porad małżeńskich, które moraliści adresowali do 
mężatek. Porady te skupiały się wokół konfliktów małżeńskich powstałych  
w związkach mieszanych. Przeważająca większość zachowanych źródeł dotyczy 
małżeństw, gdzie żona była chrześcijanką. Tylko zaś nieliczne zawierają in-
strukcje dla chrześcijańskich mężów poganek7. 

W literaturze apokryficznej kobiety pojawiają się jako głosicielki ewange-
lii. Szczególnie znamienny jest tutaj przykład Tekli, która wedle Dziejów Paw-
ła po przyjęciu chrztu stała się „apostołką Ikonium”8. Wydaje się, że chrześci-
jaństwo było bardzo atrakcyjną alternatywą dla kobiet z wyższych sfer. Pogląd 
taki prezentuje Harnack. W opinii tego badacza świadectwo na rzecz patrycju-
szowskiego pochodzenia znacznej części pierwszych chrześcijanek przekazuje 
m. in. dzieło Tertuliana De cultu feminarum. W piśmie tym kartagiński teolog 
występuje przeciwko zbytkowi z jakim obnosiły się publicznie chrześcijanki. 
Dostarcza on czytelnikom sporządzonego z zadziwiającą wręcz detalicznością 
opisu arkanów kobiecych zabiegów kosmetycznych i nowości modowych  
z czasów Sewerów. Biorąc pod uwagę kosztowność opisywanych usług należy 
wnosić, że adresatki jego dzieła były osobami majętnymi lub należącymi do 

5  Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Smyrmie, tłum. A. Świderkówna, [w:] Ojcowie Apo-
stolscy, Warszawa 1990, s. 92.
6  Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, tłum. A. Świderkówna, [w:] Ojcowie Apostolscy, 
s 23 i n.; Polikarp, List do Kościoła w Filippi, tłum. A. Świderkówna, [w:] Ojcowie Apostolscy,  
s. 98.
7  W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie..., s. 149.
8  Tamże, s. 149.
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bogatych rodzin9. Elitarna proweniencja pierwszych chrześcijanek przejawiała 
się również w ich dostępie do edukacji. Tacjan i Hipolit zauważają, że wiele 
chrześcijanek wyróżnia się wykształceniem na tle gminy10. W aktach męczeń-
stwa Justyna i uczniów pojawia się uczennica Charyta11. Kobietą o wysokich 
walorach intelektualnych musiała być również Flora, do której Ptolemeusz 
napisał list wyjaśniający trudne kwestie egzegezy gnostycznej. Ze źródeł tych 
wyłania się obraz kobiety świadomej i wykształconej, o elitarnym pochodze-
nia, która sprzeciwiała się narzuconej przez społeczeństwo roli i poszukiwała 
alternatywy we wspólnocie chrześcijan, gdzie mogła znaleźć ucieczkę od gor-
setu normatywności pogańskiej.

Co ciekawe, właśnie ten aspekt dowartościowania roli kobiet stał się 
przedmiotem ataków ze strony środowisk nastawionych polemicznie wzglę-
dem chrześcijaństwa. Rozsławiony przez Orygenesa filozof Celsus starał się 
skompromitować nowa religię przytaczając fakt, iż jednymi z głównych słu-
chaczek nauk chrześcijańskich są kobiety12. Z kolei Porfiriusz zarzuca Kościo-
łowi, iż w jego strukturach wysokie i decyzyjne funkcje pełnią kobiety13. 

Wnosić zatem można, że pierwsi chrześcijanie nie kierowali się tak re-
strykcyjnie etosem płci powszechnym w społeczeństwie pogańskim. Po pierw-
sze, kobiety stanowiły większą część członków gminy. Po drugie, ich zalety 
organizacyjne, duchowe i intelektualne nierzadko spotykały się z uznaniem 
męskich członków wczesnego Kościoła. Jedno z możliwych wyjaśnień tego 
faktu już padło. Kobiety społeczeństw antycznych poszukiwały sposobu na 
uwolnienie się z ograniczeń wynikających z przypisanej im normatywności 
społecznej. A chociaż wyjaśnienie to jest prawdopodobne, to jednak niewy-
starczające. Toteż warto omówić również i pogląd, iż „równouprawnienie” 
płci wynikało ze specyfiki filozofii ożywiającej wczesne chrześcijaństwo.

Płeć wobec eschatonu

Piszący na przełomie II i III wieku Klemens Aleksandryjski podkreśla 
równość kobiet i mężczyzn na poziomie natury14. Wcześniej podobne sta-
nowisko prezentował Justyn, który w Dialogu z Żydem Tryfonem przyznaje 

9  A. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 
Leipzig 1923, s. 604.
10  W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie..., s. 150.
11  Męczeństwo św. Justyna i innych, [w:] Męczennicy, Kraków1991, s. 213
12  Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, s. 164.
13  W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie..., s. 151.
14  Klemens Aleksandryjski, Kobierce, t. 1, Warszawa 1994, s. 331 i n.
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kobiecie i mężczyźnie równe uzdolnienia do nauki15. W tym samym duchu 
wypowiada się Ireneusz z Lyonu16. Poglądy te z jednej strony stanowiły kon-
sekwencję biblijnej nauki o obrazie Boga w każdym człowieku, z drugiej były 
refleksami stoickiej doktryny na temat uniwersalnej natury ludzkiej. Pomimo 
jednak równouprawnienia na poziomie teoretycznym, ojcowie Kościoła (tak 
jak i stoicy) raczej stronili od przyznawania kobietom szerszych uprawnień  
w rzeczywistości społeczno-politycznej cesarstwa. Ową niekonsekwencję moż-
na wyjaśnić poprzez wskazanie na odmienne cele Kościoła i imperium. Naczel-
nym zadaniem świeckiej wspólnoty państwowej jest przetrwanie i dobrobyt 
obywateli w znaczeniu czysto doczesnym. Jej wysiłki ograniczają się zatem do 
perspektywy ziemskiej. Podczas gdy zadanie Kościoła wykracza poza horyzont 
doczesności i zmierza do zbawienia w przyszłym świecie.

Toteż życie pierwszych chrześcijan zdominowane było przez gorączkowe 
oczekiwanie rzeczy nowych – nowego nieba i ziemi nowej, które wkrótce mia-
ły nadejść. Oglądany ich oczami świat miał znaczenie co najwyżej względne. 
Prawdziwa rzeczywistość odsłaniała się w wierze i nadziei na rychłe nastanie 
końca, ponowne przyjście Chrystusa i wypełnienie się apokaliptycznych pro-
roctw. Trwali oni w tzw. eschatologicznym napięciu17. W tej eschatologicznej 
perspektywie ulegały relatywizacji również i role społeczne, które kultura an-
tyczna reglamentowała stosownie do płci. Sens ziemskiej egzystencji pozosta-
wał podporządkowany ostatecznemu przeznaczeniu członków Kościoła, któ-
rym był eschaton. 

To duchowe napięcie szczególnie wyraźnie ukazuje się w dwóch posta-
wach, które odnajdujemy w pierwszych wiekach Kościoła – męczeństwie i pro-
roctwie. Obydwa one wiążą się również z pojęciem płciowości. 

Za panowania Marka Aureliusza, w latach 177-178 miało miejsce krwa-
we prześladowanie chrześcijan w Lyonie. W gronie męczenników znajdowała 
się młoda dziewczyna imieniem Blandyna. Opis okoliczności jej śmierci zo-
stał przekazany przez Euzebiusza z Cezarei. Blandynę wraz z grupą towarzyszy 
poddano torturom, a następnie skazano na surrealistyczny koszmar damnatio 
ad bestias, który w zamiarze katów miał sprowadzić człowieka do poziomu 
najniższych instynktów właściwych dzikim zwierzętom. Kreśląc opis areny ko-
ścielny historiograf ukazuje obraz skazańców jako triumfatorów. Ich oblicza 
emanowały dostojeństwem i majestatycznym czarem, ciała zaś przyodziane 
były w strojne złotym haftem wzorzyste szaty i drogie klejnoty. Idący pośród 

15  Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012, s. 260 i n. 
16  W. Myszor, Chrześcijanie w cesarstwie..., s. 152.
17  R. Woźniak, Przyszłość, teologia, społeczeństwo, Kraków 2007, s. 13.
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wszechogarniającej grozy święci roztaczali wokół siebie przyjemne wonie nie  
z tego świata. Sam widok cierpień dziewczyny wywarł na pozostałych obec-
nych wiernych następujący efekt:

Gdy stający do zawodów widzieli ją wiszącą tak jakby na krzyżu […] 
oglądali w swej siostrze Tego, który został ukrzyżowany […].18

Zastosowany przez Euzebiusza język nie jest literackim sposobem na 
uniknięcie naturalistycznych opisów mąk skazańców, bowiem i takich dra-
stycznych obrazów autor Historii kościelnej czytelnikowi nie szczędzi. Biskup 
Cezarei stara się raczej przedstawić pewną perspektywę teologiczną, w której 
mieszają się dwie rzeczywistości. Z jednej strony mamy świat ziemski, krwa-
wy i brutalny, ale nie do końca prawdziwy oraz przenikający go rzeczywisty 
świat królestwa Ducha Świętego. Wraz z otwarciem tej drugiej perspektywy 
znikają zupełnie doznania zmysłowe, będące udziałem ludzi pozostających 
poza gronem zbawionych. Synowie ziemscy ciągle trwają zamknięci w świecie 
cielesnych kategorii (w tym również kategorii płci). Ci zaś, którzy są zbawieni 
zostają uwolnieni z doczesnych ograniczeń. Ich zmysły nie rejestrują już świa-
ta ziemskiego, lecz oglądają rzeczy takimi jakimi one są w królestwie Ducha.  
W chwale eschatonu znika również płeć. Toteż Blandyna traci swoją kobie-
cość i staje się majestatyczną figurą obrazującą samego Chrystusa. 

Podobną sytuację obserwujemy na przykładzie grupy wiernych z Karta-
giny, którzy ponieśli śmierć męczeńską w 203 roku19. Wśród zamęczonych 
podówczas chrześcijan znajdowała się Wibia Perpetua, młoda mężatka z drob-
nej prowincjonalnej rodziny. Dziewczyna ta zajmowała szczególne miejsce 
pośród pozostałych skazańców. Pomimo swojej płci po wejściu w ciemność 
więziennych lochów stała się ona rzeczniczką i duchową przywódczynią po-
zostałych chrześcijan. W tym miejscu powraca mroczna wizja pełnego cier-
pień świata ziemskiego, który staje się królestwem Ducha Świętego. Poprzez 
świadomość bliskości i nieuchronności śmierci przyszli męczennicy wchodzili 
w rzeczywistość eschatologiczną, gdzie płeć traciła swą moc. Wraz z usunię-
ciem kategorii płci zniknęły również związane z nią ograniczenia, toteż Perpe-
tua mogła występować w roli przywódczyni chrześcijańskich współwięźniów. 
Warto zauważyć, że również i sama Perpetua doznała relatywizacji własnej 
płciowości. Przebywając w więzieniu doświadczyła ona szeregu wizji, które 
w interpretacji religijnej dawały jej wgląd do świata Ducha. W jednej z tych 

18  Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, tłum. A. Caba, Kraków 2013, s. 307.
19  Męczeństwo św. Perpetuy i Felicyty, [w:] Męczennicy, s. 244-268.
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wizji porzuciła ona swoją płeć i występowała jako mężczyzna, który stawał do 
walki z wielkim Egipcjaninem20. 

Eschatologiczna egzaltacja była dostępna nie tylko monumentalnym po-
staciom męczenników. Łaskę oglądania „tamtego świata” mieli również pro-
rocy. Jednak w ich przypadku negacja płci była nie tyle skutkiem doświadczeń 
duchowych, co raczej ich warunkiem.

Świat antyczny oglądany oczami osoby religijnej był pełen duchów, ge-
niuszy, larów, penatów, demonów itd. W tym przesączonym obecnością by-
tów niematerialnych środowisku chrześcijanin mógł się czuć zdezorientowany 
i wiecznie wystawiony na pokusę przyjmowania fałszywych nauk od demonów 
podszywających się pod Ducha Świętego. Toteż, aby uniknąć niebezpieczeń-
stwa ulegnięcia fałszywemu proroctwu przyjmowano, że profetyczne objawie-
nia są autentyczne tylko wtedy, gdy odbywają się poza świadomością - czyli  
w stanach ekstatycznych, konwulsyjnych, przy braku możliwości przytomne-
go rozeznaniem samego proroka. Drugim koniecznym warunkiem uzdatnia-
jącym osobę do przyjęcia proroctwa było wyrzeczenie się swojej seksualności. 
Wstrzemięźliwość ta, obrzydliwa w oczach pogan, we wspólnocie chrześcijań-
skiej cieszyła się akceptacją, a nawet aprobatą gminy21. W Prośbie za chrześcija-
nami Atenagoras mówi o owej duchowej elicie tymi słowy:

[...] „spotkać można wśród nas wiele kobiet i mężczyzn, którzy posta-
rzeli się w stanie bezżennym, żywiąc nadzieję, że dzięki temu ściślej 
zwiążą się z Bogiem. [...] Trwanie w dziewictwie i bezżenności zbliża 
nas do Boga [...]22

Aseksualne ciało jako naczynie dla ducha prorockiego pojawia się także 
na gruncie innych religii. Filon Aleksandryjski zauważa, że Mojżesz po swoim 
spotkaniem z Bogiem odsuwa od siebie żonę

na wiele dni, i niemal od chwili, gdy ujarzmiony przez Ducha zaczął 
sprawować swe dzieło proroka, uznał bowiem za właściwe bezustanne 
trwanie w gotowości na przyjęcie prorockiego orędzia.23

20  Tamże, s. 258.
21  P. Brown, Ciało i społeczeństwo, mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrze-
ścijaństwie, Homini, Kraków 2006, s. 84.
22  Atenagoras, Prośba za chrześcijanami, tłum. S. Kalinkowski, PAX, Warszawa 1985, s. 76.
23  Filon Aleksandryjski, Życie Mojżesza 2, 68-69; cyt. za P. Brown, Ciało i społeczeństwo...,  
s. 85
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Dotknięcie przez rzeczywistość sacrum pociągało za sobą zamknięcie na 
sprawy tego świata. Zasypiał nie tylko umysł ziemski, ale również i popędy 
właściwe płci ulegały wygaszeniu. Prorok stawał niejako poza własną rodziną  
i porzucał rolę wyznaczoną mu przez desperacko walczącą ze śmiercią politykę 
demograficzną państwa rzymskiego. Rezygnacja ze spółkowania i prokreacji 
ze względu na królestwo Ducha pociągała za sobą negację postrzegania siebie 
jako osoby płciowej. Zabieg ten w mentalnym (a nie prawnym) rozumie-
niu stawiał świętą dziewicę (czy też „Bożego rzezańca”) niejako poza rodziną  
i zwalniał z obowiązku prokreacji. W ten sposób kobiety prorokinie stawały 
się równe pełniącym tę samą funkcję mężczyznom. Mistycy i prorocy mieli 
bliski kontakt z rzeczywistością eschatologiczną, podczas gdy rodzina pozo-
stawała tworem ziemskim, nastawionym na dobrobyt doczesny. Toteż porzu-
cenie przez dane jednostki starań o realizację celów doczesnych jednocześnie 
eliminowała sferę ich płciowości.

Dodatkowego świadectwa ilustrującego prezentowany pogląd dostar-
cza pewien epizod opisany przez filozofa i teologa kartagińskiego Tertuliana. 
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy poniosła śmierć męczeńską Perpetua, 
grupa kartagińskich dziewcząt postanowiła zrezygnować z przypisanej im pro-
kreacyjnej roli i ślubowała dożywotnie dziewictwo. Ich postawa spotkała się  
z aprobatą gminy. Wyznaczono im specjalne miejsca na zgromadzeniu w cza-
sie liturgii oraz dla zaznaczenia ich wyłączenia ze spraw świata pozwolono, aby 
zrezygnowały z noszenia właściwej kobietom zasłony. Wymaga w tym miej-
scu wyjaśnić, że zakrywający włosy i twarz woal stanowił zewnętrzny wyraz 
wstydu związanego z płcią i właściwą mężatkom pospolitą zmazą24. Zasłona ta 
symbolizowała zatem kondycję grzechu i niedoskonałości. W tym kontekście 
również i płeć jawiła się jako coś przynależnego sprawom doczesnym. Toteż 
widok dziewic z odkrytymi twarzami i włosami w interpretacji członków gmi-
ny stanowił wyraźne świadectwo triumfu Chrystusa. Poprzez akt seksualnego 
wyrzeczenia i rezygnacji z wyznaczonych przez państwowego ustawodawcę 
obowiązków rodzinnych, niewiasty te niejako przełamały prawo tego świata, 
jakim była rzymska normatywność płci i już za życia przedostały się do rzeczy-
wistości eschatologicznej25. Prawo płci nie dotyczyło bowiem tego, kto zobo-
jętniał na sprawy doczesne i wszedł w świat Ducha. W filozofii tej ostateczne 
przeznaczenie zbawionych polegało zatem nie tylko na wyzwoleniu z grzechu 
i śmierci wiecznej, lecz również na uwolnieniu od płci. 

24  Tertulian, O noszeniu zasłony przez dziewice, [w:] Wybór pism III, Warszawa 2007, s. 96.
25  P. Brown, Ciało i społeczeństwo, s. 98.
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Zakończenie

Zebrany materiał pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż sytuacja kobiet 
w społeczności rzymskiej pod względem normatywności znacznie odbiegała 
od tej, którą mogliśmy zaobserwować w niektórych gminach wczesnochrześci-
jańskich. Nasączona wątkami teologicznymi filozofia chrześcijan była zorien-
towana dualistycznie. Rozróżniała bowiem świat ziemski oraz rzeczywistość 
eschatologiczną. Odmienne cele państwa i Kościoła pociągały za sobą różne 
postrzeganie zagadnienia płci. O ile bowiem imperium doczesne skupiało się 
na konieczności prokreacji i ostrego rozróżnienia roli kobiet i mężczyzn, o tyle 
królestwo Ducha nie znało takiego podziału. 

Jednak nawet w Kościele ciężko jest mówić o równouprawnieniu kobiet 
i mężczyzn we współczesnym rozumieniu. Na gruncie czysto ziemskim płeć 
dalej zachowywała swą przemożną władzę. Moc jej negował eschaton. Czynił 
to wszakże nie poprzez przyznanie równych praw, lecz na skutek absolutnej 
negacji płci. Tym samym kobiety i mężczyźni nie byli zrównani w wyniku 
odpowiednich regulacji na gruncie prawnym, lecz dlatego, że nie było już ko-
biety ani mężczyzny. Dymorfizm płciowy zanikał wszędzie tam, gdzie zasłona 
doczesności pękała pod naporem królestwa Ducha. 

Powyższe rozważania rzucają nowe światło na współczesne problemy 
emancypacyjne. Poddają bowiem pewne rozwiązania w obszarze ustawodaw-
stwa, polegające na postawieniu pod znakiem zapytania kategorię płci na grun-
cie prawnym. Wydaje się bowiem, że w obliczu nowych filozofii ożywiające 
ruchy społeczne państw zachodnich pojęcie płci staje się coraz bardziej proble-
matyczne i wymaga ponownego przemyślenia. Toteż perspektywy badawcze 
otwarte przez niniejszy tekst wpisują się w prowadzony już nurt szeroko zakro-
jonych badań o charakterze interdyscyplinarnym.
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Readmisja obywateli i przymusowe 
migracje w kontekście wybranych 

decyzji administracyjnych

Abstrakt: Przymusowe migracje zaczęły być popularnym narzędziem budowy państw 
jednorodnych po II wojnie światowej, kiedy masowe deportacje ludności z terenów 
należących m.in. do II Rzeczypospolitej stosowano w ramach polityki wysiedleń uła-
twiającej zagospodarowanie przestrzenne zajętych ziem. Przymusowa migracja może 
odbywać się do lub z danego kraju, może być także migracją wewnętrzną. Niniejszy 
artykuł prezentuje readmisję jako jedną z form przymusowych migracji, zdetermino-
wanych decyzjami polityczno-administracyjnymi. W pracy poruszono także kwestie 
historyczno-kulturowe migracji przymusowych oraz wybranych przypadków readmi-
sji, podłożem których było stanowisko polskiego wymiaru sprawiedliwości ujawnione 
w treści orzecznictwa. Niniejszy artykuł oferuje przegląd naukowy kluczowych zagad-
nień naukowo-prawnych związanych z readmisją ludności w prawie polskim. W pracy 
zastosowano metodę krytycznej analizy źródeł. Źródła danych pochodziły częściowo 
z orzecznictwa częściowo z literatury przedmiotu. Materiał jest konsekwencją połącze-
nia fenomenologicznej analizy interpretacyjnej z autobiograficznymi relacjami pozy-
skanymi z zeznań świadków. 

Słowa kluczowe: formy migracji przymusowych, readmisja, stosunki międzynarodo-
we, migracje przymusowe, interpretacyjna analiza fenomenologiczna

Summary: Forced migration began to be a popular tool for building homogeneous 
states after World War II, when mass deportations of people from areas belonging 
m.in to the Second Republic were applied as part of a policy of displacement fa-
cilitating the zoning of occupied lands. Forced migration can take place to or from  
a country and can also be internal migration. This article presents readmission as one 
of the forms of forced migration, determined by political and administrative decisions. 
The work also addresses historical and cultural issues of forced migration and selected 
cases of readmission, which were described by the position of the Polish justice system 
revealed in the case-law. This article offers a scientific overview of key scientific and 
legal issues related to population readmission in Polish law. The work uses a method 
of critical analysis of sources. The data sources came partly from the case-law partly 
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from the literature of the subject. The material is a consequence of the combination 
of phenomenological interpretive analysis with autobiographical accounts obtained 
from witness statements. 

Key words: forms of forced migration, readmission, international relations, forced 
migration, interpretative phenomenological analysis

Wstęp

Ruchy ludności od zawsze mają charakter dobrowolny lub przymuso-
wy, zaś od momentu sformalizowania polityki w celu wyznaczania prawnych 
rozwiązań granic życia społecznego kwestie migracji regulowane są decyzjami 
administracyjno-politycznymi. Rozprzestrzenianie się idei nacjonalistycznych 
w czasie II wojny światowej doprowadziło do wzrostu popularności migra-
cji przymusowych jako narzędzia umożliwiającego budowę hegemonicznego 
państwa, co stało się podłożem postrzegania tychże form jako środków służą-
cych konsolidacji państw narodowych1.

Różne teorie migracji wymieniają imigrację i emigrację jako dwa główne 
kierunki ruchów ludności – wewnątrz i na zewnątrz państwa, podkreślając 
jednocześnie, że jednym z narzędzi regulujących napływ ludności z zewnątrz 
pozostają umowy o readmisji, pozwalające na relokację cudzoziemca, naj-
częściej oznaczającą deportację lub inną formę przymusowej zmiany miejsca 
zamieszkania, w tym również odmowę udzielenia azylu i inne decyzje uzna-
niowe2. Migracje dobrowolne nie są wydarzeniami tak stresującymi czy to 
dla jednostki, czy dla grupy ludzi, jak migracje przymusowe. Czym innym 
bowiem jest decyzja o zmianie miejsca zamieszkania podyktowana brakiem 
przymusu i wolnym wyborem, czym innym natomiast przymus porzucenia 
całego życiowego dobytku i opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszka-
nia bez pewności co do jutra. Nie bez powodu wiek XX określa się „stuleciem 
wykorzenionych i bezdomnych”3. Konflikty międzynarodowe i wynikające  
z nich przymusowe transfery ludności częściowo wiązały się z „dążeniem do zni-
welowania wewnętrznych konfliktów w państwach narodowych stanowiących 

1  A. Pazik, Migracje przymusowe jako instrument konsolidacji państwa narodowego w XX wieku. 
Przypadek wysiedleń Niemców z Polski po II wojnie światowej, „Kultura i Polityka” 2013, nr 13, 
131-152.
2  W. Janicki, Przegląd teorii migracji ludności, „Annales Universitatis Maria Curie- Skłodow-
ska Lublin,  2007, R. LXII/14, s. 185-304.
3  A. Pazik, Migracje…, dz. cyt., s. 132.
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skutek istnienia mniejszości narodowej na jej terytorium”4 oraz stosowaniem 
przymusowych polityk asymilacyjnych, niejednokrotnie wyniszczających daną 
mniejszość. Mimo, że migracje wpisane są w historię ludzkiej cywilizacji jako 
naturalny element rozwoju, umożliwiający postęp w nauce, technice, turystyce 
czy edukacji bądź medycynie, społeczno-ekonomiczne konsekwencje przymu-
sowych relokacji ludności pozostają najbardziej dotkliwe dla przesiedlonych5.

Juliusz Cezar dowodził szkodliwości handlu jako narzędzia osłabiające-
go moralność i czujność społeczeństwa6. Ludność całymi grupami migrowała  
w celu poszukiwania lepszej ziemi i warunków życia, a poziom zróżnicowania 
motywacji indywidualnych decyzji rozciągał się od przymusu przez manipu-
lację po pełną świadomość i czynne zaangażowanie w poprawę dobrostanu 
własnego i grupy. Wędrówkom ludzkim od zawsze towarzyszył ściśle określo-
ny cel, który pozwolił na posegregowanie migracji według typów i kategorii.  
O ile handel pozwalał społeczeństwom na wytwarzanie innowacji o tyle hamo-
wał on inne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

Readmisja jako jedna z form przymusowej relokacji, stanowi przedmiot 
regulacji stosunków międzynarodowych jako narzędzie wspierające zarządza-
nie polityką migracyjną i ułatwiające walkę z nielegalną imigracją7 oraz me-
chanizm międzynarodowy wyposażony w komponenty zapewniające podsta-
wowe warunki bytowe wydalonemu obywatelowi8. Poszczególne przypadki 
readmisji ukazują psychologiczno-kulturowe znaczenie politycznych decyzji 
dotyczących warunków życia ludności cywilnej, obrazując zależność między 
przymusowymi migracjami a stosunkami międzynarodowymi.

W stosunkach międzynarodowych readmisja obywateli i cudzoziemców 
oraz bezpaństwowców, którzy próbują nielegalnie wjechać na teren danego 
kraju lub nielegalnie na tym terenie przebywają jest z jednej strony narzę-
dziem zabezpieczającym państwo przed przesadnym napływem osób i zwią-
zanymi z tym konsekwencjami z drugiej sankcją za dopuszczenie się czynów 

4  Tamże. 
5  Zob.: J. Brzozowski, Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pocho-
dzenia, [w:] Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Ośrodek Badań 
nad Migracjami, Warszawa 2012, s. 13-41.
6  G. Caesar, E. Konik, Wojna galijska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004,  
s. 3-11.
7  M. Zdanowicz, Readmisja w relacjach Polski i Rosji, „Białostocki Studia Prawnicze” 2011,  
nr 9, s. 131-141.
8  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 września 2020 r. C-402/19 Zapewnienie pod-
stawowych warunków bytowych wydalonemu obywatelowi państwa trzeciego oczekującemu na 
rozpatrzenie środka odwoławczego, Lex nr 3057597.
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zabronionych w świetle obowiązującego prawa9.  Readmisja w przypadku 
osób starających się o azyl lub prawo pobytu jest decyzją odmowną związaną 
z przymusem ponownej zmiany miejsca pobytu cudzoziemca.

Readmisja jako element strategiczny 
bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo państwa jest warunkowane jego stosunkami z innymi 
podmiotami, a komfort życia obywateli, związany z nieograniczonymi moż-
liwościami podróżowania po Europie wymagał od Polski wstąpienia w struk-
turę Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Swobodny przepływ osób  
w ramach Państw Członkowskich zwiększył zasięg zmian miejsca zamieszka-
nia poprzez udostępnienie nowych rynków. Zwiększenie dostępności odle-
głych doświadczeń związanych z wymianą międzynarodową informacji w spo-
sób znacznie ułatwiony pozwoliło na tworzenie innowacji wspierającej rozwój 
różnych sektorów polskiej gospodarki, w tym medycyny. Kreatywne warszta-
ty terenowe stały się osiągalne a miejscem spotkania grupy ekspertów między-
narodowych mogło być państwo znajdujące się w połowie drogi od każdego 
z uczestników.  Wszystkie te sytuacje spowodowane zostały szeregiem decyzji 
politycznych, w wyniku których obywatele państw umawiających się zyskali 
możliwość swobodnej zmiany miejsca zamieszkania w XXI wieku.

Polityka bezpieczeństwa państwa prowadzona była w sposób dość zróż-
nicowany w XX i XXI wieku, co wynikało głównie z odmiennego zakresu 
interpretacji pojęcia „bezpieczeństwo”. Do 1989 roku głównymi narzędziami 
zarządzania bezpieczeństwem państwa pozostawały strach i terror przejawiane 
w represjach wobec obywateli w myśl rzymskiej idei terroru państwowego 
jako skutecznego środka przeciwko zbuntowanej ludności10. Metoda kary 
miała na celu utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego, rozumianego jako 
obrona władzy przed nieposłuszeństwem obywateli, a jedną z często stoso-
wanych represji pozostawały masowe przesiedlenia, niejednokrotnie związane 
z utratą środków do życia i praw podstawowych. Relokacja wciąż pozostaje 
karą za niedopełnienie określonych obowiązków względem państwa, a re-
admisja bywa błędnie stosowana jako sankcja za jednorazowe wykroczenia,  
w przypadku uznania, że dany obywatel przestał spełniać warunki wjazdu lub 

9  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2020 r., WT v. Subdelegacion del 
Gobierno en Guadalajara, C-448/19, Lex nr 3012254.
10  M. Lech, Wpływ terroryzmu międzynarodowego na sytuację bezpieczeństwa w globalizującym 
się świecie, [w:] Lech M., Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terro-
ryzmem, Gdańsk 2014, s. 25-57.
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pobytu na terenie kraju. W świetle prawodawstwa Unii Europejskiej, do której 
od 2004 roku należy Polska „readmisji podlegają obywatele państw trzecich, 
którzy nie spełniają warunków wjazdu, obecności lub pobytu na terytorium 
jednego z Państw Członkowskich”11 co oznacza, że readmisji może podlegać 
zarówno osoba próbująca przekroczyć granicę danego państwa jak i podmiot, 
który już na danym terenie zamieszkuje, jednak w wyniku zmiany stosunków 
gospodarczych utracił przysługujące mu dotychczas prawa. Odmowa prawa 
pobytu i deportacja wymagają oceny społecznej szkodliwości czynu w odnie-
sieniu do lokalnego i krajowego ekosystemu, która pozwala na zweryfikowanie 
i dobór odpowiednich do przewinienia sankcji, nienaruszających podstawo-
wych praw i wolności człowieka i obywatela12. Sprawiedliwa dbałość o kwe-
stie bezpieczeństwa prawno-administracyjnego wśród narzędzi ochrony przed 
nielegalną imigracją i przestępczością lokuje decyzje deportacyjne, których 
podstawą wydania jest posługiwanie się sfałszowaną wizą, uzyskaną w sposób 
sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym” 13. 

Każda decyzja uznaniowa wymaga „wyraźnego wskazania przyczyn posłu-
żenia się przez organ przyznaną przez przepis prawa możnością, i to w sposób 
umożliwiający sądowi dokonanie jej oceny i kontroli”14. Teza ta stanowiła wy-
jaśnienie nieadekwatności wszczętego postępowania do poziomu szkodowości 
społecznej popełnionego czynu, podkreślając, że jednorazowe wykroczenie nie 
może być podstawą wydalenia cudzoziemca. Przykłady przypadków omawia-
nych w orzecznictwie stanowią podstawę kształtowania warunków i zasad po-
lityki migracyjnej, stąd też racjonalna ocena przypisanej człowiekowi kategorii 
w ramach polityki migracyjnej jest niezwykle ważna. Cudzoziemiec podlega-
jący wydaleniu podlega prawu o cudzoziemcach, uchodźca ma odmienny sta-
tus, osoby podlegające readmisji podlegają pod prawo o readmisji, a wszystkie 
te polityki stanowią część polityki migracyjnej państwa, regulującej przepływ 
osób określonych grup.

Rozwój polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej doprowa-
dził do wzrostu zainteresowania zarządzaniem polityką migracyjną. Readmisja 
stała się elementem zabezpieczającym stosunki międzynarodowe i jednym  
z ważniejszych instrumentów polityki imigracyjnej umacniającym współpra-
cę międzynarodową. W wielu przypadkach pozostała jednak instrumentem 

11  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym 25 marca 1957, Dz. U. 2004.90.864/2, 
art. 79.
12  Wyrok NSA w Warszawie z 7.07.1999 r., V SA 1367/98, LEX nr 49405.
13  Wyrok NSA w Warszawie z 18.06.1999 r., V SA 1515/98, LEX nr 49406.
14  Wyrok NSA w Warszawie z 5.11.2001 r., V SA 2426/99, LEX nr 657880.
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budowania jednorodnego strukturalnie państwa silnie podległych władzy 
obywateli. 

Jedno ze stanowisk naukowych dotyczące polityki migracyjnej głosi, iż 
jest ona częścią polityki publicznej i jako taka winna być postrzegana przez 
pryzmat powiązanych ze sobą decyzji i działań balansujących między grą inte-
resów a sporem ideowym15. Wśród podejmowanych przez władze decyzji znaj-
dują się m.in. decyzje o readmisji, na którą składają się: decyzja o udzieleniu 
lub nieudzieleniu azylu, decyzja w sprawie deportacji, inne decyzje dotyczące 
relokacji jednostki, wymuszające zmianę warunków życia czasową lub stałą.

Readmisja jest rodzajem procedury administracyjna prawnej, realizo-
wanej między dwiema stronami umowy – państwami (lub np. Wspólnotą 
Europejską a państwem trzecim itp.).  Wnioskodawca, będący jedną ze stron 
umowy, w interesie której leży przekazanie osoby deportowanej realizatoro-
wi, jest zobligowany do wystosowania wniosku o readmisję, który to wniosek 
obejmuje całe rodziny i dotyczy „własnych obywateli państwa rozpatrującego 
wniosek, obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którym udowod-
niono nielegalny wjazd, nielegalny pobyt lub nielegalne zamieszkiwanie na 
terytorium państwa wnioskodawcy16.

Problematyka readmisji dotyczy przesiedlenia osób nielegalnie prze-
bywających na terenie danego państwa z jednej strony oraz praw człowieka 
gwarantowanych jednostce w procesie readmisji z drugiej. W kontekście bez-
pieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego przesiedlenie osób objętych pro-
cedurą readmisji gwarantuje utrzymanie określonego poziomu ładu i stabil-
ności wewnętrznej, a wywiązanie się z umowy readmisyjnej umacnia relacje 
międzynarodowe.

Migracje i polityka

Do końca lat 80-tych XX wieku możliwości relokacji na terenie Rze-
czypospolitej Ludowej były mocno ograniczone i dostosowane do warun-
ków reżimu komunistycznego. Migracje dobrowolne były dużo rzadszymi 
zjawiskami niż przymusowe, a warunki regulacji przepływu osób na tere-
nie państwa polskiego regulowała rygorystyczna polityka. Demokratyzacja  
i wzrost otwartości na bezpośrednie inwestycje zagraniczne doprowadziły do 
wzrostu konkurencyjności gospodarki, dzięki czemu głównym kierunkiem 

15  S. Łodziński i M., Szonert. „Niepolityczna polityka? Kształtowanie się polityki migracyjnej 
w Polsce w latach 1989-2016.” CMR Working Paper, 2016, nr 41.
16  M. Zdanowicz, dz. cyt., s. 138-140.
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wewnętrznych migracji w odradzającej się IV RP stały się tereny zurbanizo-
wane. Moda na metropolizację miast i przekształcanie ich w zurbanizowane 
ośrodki wielkomiejskie doprowadziła do rozbudowy miast do poziomów me-
tropolii, co z jednej strony poprawiło dostępność komunikacyjną obszarów 
dotąd wykluczanych, z drugiej przyczyniło się do daleko idących zmian w lo-
kalnym ekosystemie i krajobrazie.

Uruchomienie swobodnego przepływu osób po 2004 roku zwiększyło ru-
chy migracyjne społeczeństwa polskiego kształtując strukturę i dynamikę prze-
kształcającego się społeczeństwa. Jeszcze w latach 90-tych w Polsce mówiło 
się o transformacji społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego, 
jednakże już w końcu lat 90-tych XX wieku i na początku XXI zauważono, że 
społeczeństwo informacyjne jest jedynie małym krokiem w kierunku cywili-
zacji opartej na wiedzy, której jedyną formą kształtowania rzeczywistości jest 
doświadczanie proponowanych rozwiązań na bieżąco i korygowanie ich po-
przez wprowadzanie usprawnień na poszczególnych etapach, które w danym 
momencie zawiodły. Społeczeństwo informacyjne wymagało informacji, które 
mogłyby zostać przetworzone w wiedzę niezbędną do usprawnienia procesu 
zarządzania. Odpowiednio wykorzystana wiedza jest siłą napędowej gospodar-
ki – blokowanie dostępu do wiedzy lub niezbędnych do rozwoju zasobów jest 
natomiast celowym hamowaniem rozwoju. Poszukiwanie wiedzy to od dawna 
jeden z celów migracji tak w skali lokalnej, regionalnej czy krajowej jak i świa-
towej. Zmiany w polityce migracyjnej widoczne są m.in. w rodzajach wydawa-
nych decyzji uznaniowych, przyznających prawo pobytu lub odmawiających 
tegoż.

W 2010 roku liczba zarejestrowanych pobytów obywateli UE na terenie 
RP wynosiła 26 536 – w roku 2020 była niemal trzykrotnie wyższa (73 096). 
Zmniejszały się stopniowo decyzje przyznające status uchodźcy oraz liczba po-
bytów tolerowanych, rosła natomiast liczba pobytów stałych obywateli UE. 
Swobodny przepływ osób na terenie Unii Europejskiej doprowadził do dy-
namicznego wzrostu pobytów czasowych z 26 169 w 2010 roku do 267 007  
w roku 202017, co obrazowało statystyczny wpływ migracji na państwo do-
celowe wynikający ze wzrostu liczby migrantów oraz zmian w kierunkach  
i formach migracji. Te same zmiany spowodowały zmniejszenie liczby migra-
cji wynikającej z decyzji dotyczącej udzielenia azylu (wykres 1).

Readmisja stała się dla Unii Europejskiej mechanizmem zabezpieczają-
cym przed nielegalną imigracją, zaś regulacja krajowych polityk migracyjnych 

17  Migracje Polska, źródło: www.migracje.gov.pl, dostęp dnia 21.07.2021.
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i ich skoordynowanie z potrzebami zmieniającego się dynamicznie rynku eu-
ropejskiego miały zagwarantować bezpieczeństwo rozwoju Unii jako niezależ-
nego organizmu i państwowości jako tworów konstytuujących Unię. Zmiany 
w polityce migracyjnej obserwowalna przykładzie stosunku decyzji odrzuco-
nych do ogólnej liczby decyzji. W latach 2014-2019 zdecydowana większość 
decyzji o udzielenie azylu była decyzjami odrzuconymi.

Od momentu transformacji ustrojowej, rozpoczętej formalnie w 1989 
roku readmisja osób stała się zagadnieniem istotnym z punktu widzenia zarzą-
dzania zasobami ludzkimi organizacji państwowej. Po 1989 roku zauważono 
dynamiczny rozwój instytucjonalizacji polityki migracyjnej - zadania insty-
tucji administracji państwowej zajmujących się polityką migracyjną uległy 
poszerzeniu, co doprowadziło do rozwoju organizacji pozarządowych współ-
pracujących z różnymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w kwe-
stiach polityki migracyjnej18. Po 2004 wspólne normy i procedury stosowane 
przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przeby-
wających obywateli państw trzecich19 stały się wiążące dla Rzeczpospolitej na 
równi z uwzględnianiem „wspólnych polityk i działań podejmowanych na 
poziomie Wspólnoty szczególnie w kontekście polityk rynku pracy Wspólno-
ty i wymiany informacji i poglądów celem przyjęcia wspólnych propozycji”20.

Drugie dziesięciolecie XXI wieku w Polsce przyniosło nowe umowy 
międzynarodowe poruszające kwestie readmisji osób. Niektóre z tych umów 
wynikały z relacji rządu polskiego z rządami państw takich jak Hiszpania21, 
Kazachstan22, inne związane były z umowami zawieranymi przez Wspólno-
tę Europejską np. Ukraina23; Umowa z Rosją24. Powstające nowe regulacje, 

18  S. Łodziński, M. Szonert, dz. cyt., s. 41.
19  Wyrok TS z 18.12.2014 r., C-562/13, Centre Public D’action Sociale D’ottignies-Lou-
vain-La-Neuve V. Moussie Abdidzie, Zotsis 2014, nr 12, poz. I-2453.
20  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 1988 r. ustanawiająca procedurę uprzedniego komuni-
kowania się i konsultacji w zakresie polityki migracyjnej w odniesieniu do krajów niebędących 
członkami Wspólnoty, Dz. U. UE. L. z 1988 r. Nr 183, s. 35.
21  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób prze-
bywających bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r., Dz. U. 2004.228. 
2300.
22  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o re-
admisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r., Dz. U.2017.1623.
23  Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej  
w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r., 
Dz. U.2019.48.
24  Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyj-
skiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją 
Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 
2012 r., M. P.2015.525.
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wynikające ze zmian politycznych, rozszerzały zakres znaczenia ‘bezpieczeń-
stwa państwa’ na arenie międzynarodowej. Obrona interesów narodowych 
wymagała umiejętnego zarządzania przepływami ludności, do czego wykorzy-
stano umowy o readmisji w stosunkach międzynarodowych.  

Politykę bezpieczeństwa podobnie jak politykę migracji kształtują decyzje 
Unii Europejskiej. Podpisane przez Wspólnotę umowy międzynarodowe obo-
wiązują we wszystkich Państwach Członkowskich w ustalonym zakresie. Wy-
tyczne i założenia Unii Europejskiej stanowią także zalecenia i wzorce umów  
o readmisji dla Państw Członkowskich, na co przykładem może być chociażby 
umowa między Wspólnotą a Rządem SAR Hongkong.

Instytucjonalizacja readmisji

29 lutego 2004 roku Wspólnota Europejska podpisała z Rządem Spe-
cjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Lu-
dowej umowę w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwolenia, na 
mocy której, w celu wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania nielegalnej 
imigracji, zdecydowano o ustanowieniu, na zasadzie wzajemności, szybkich 
i efektywnych procedur identyfikowania i powrotu osób, które nie spełniają 
lub przestały spełniać warunki wjazdu, przebywania lub pobytu na terytorium 
Hongkongu SAR lub na terenie jednego z Państw Członkowskich. Celem 
umowy było również ustalenie warunków współpracy w zakresie tranzytu tych 
osób na teren kraju docelowego25. Umowa porusza kwestie readmisji dokony-
wanej zarówno przez Hongkong SAR i Wspólnotę Europejską jak i procedur 
readmisji, operacji tranzytowych, kosztów, ochrony danych, oraz organów 
odpowiedzialnych za określone czynności. Za warunek efektywnej współpra-
cy na poziomie organizacyjno-prawnym umowa uznaje powołanie złożonego  
z reprezentantów Wspólnoty i Hongkong SAR Komitetu ds. Readmisji, od-
powiedzialnego za26: 

• Monitorowanie stosowania umowy;
• Decydowanie w prawie uzgodnień wykonawczych niezbędnych do 

jednolitego stosowania umowy;

25  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwo-
lenia, Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 17, str. 25.
26  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwo-
lenia, Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 17, str. 25.
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• Regularnej wymiany informacji dotyczących protokołów wykonaw-
czych do jednolitego stosowania umowy;

• Zalecania wprowadzania zmian do umowy.
Jednym z warunków efektywnej i szybkiej współpracy w zakresie re-

admisji osób między stronami jest przyjmowanie bez formalności własnych 
obywateli wraz z nieletnimi i współmałżonkami oraz bezpłatne wydanie  
(w ciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania pozytywnej odpowiedzi na wnio-
sek o readmisję) stosownego dokumentu podróżnego niezbędnego do powro-
tu tej osoby do kraju, ważnego przez nie mniej niż 30 dni. W przypadku 
omyłkowej readmisji strona wnioskująca ma obowiązek przyjęcia z powrotem 
osoby podlegającej readmisji, jeśli w ciągu trzech miesięcy państwo przyjmu-
jące uzna, że nie zostały spełnione odpowiednie warunki i procedura readmisji 
nie powinna była znaleźć zastosowania. 

Readmisja występuje tu jako strategia walki z nielegalną imigracją reali-
zowana przez specjalnie do tego celu stworzą instytucję – Komitet. Komitet 
zajmuje się monitorowaniem i nadzorowaniem wykonywania umowy, zarów-
no w kwestiach dotyczących readmisji stałych mieszkańców i obywateli, jak  
i osób podlegających innej jurysdykcji tak w przypadku Wspólnoty jak  
i Hongkongu. W naukach prawnych zauważa się bowiem, że „obowiązek 
państwa dopuszczenia swojego obywatela na podległe mu terytorium jest 
uważany za tak istotną konsekwencję obywatelstwa, że jest niemal z nim zrów-
nywany”27. Implikuje to sytuację, w której wniosek o readmisję, skierowany 
przez państwo próbujące się pozbyć nadmiernej liczby mieszkańców powi-
nien zostać bezsprzecznie przyjęty przez jednio z umawiających się państw, 
którego wnioskowany podmiot jest lub był obywatelem, lub pod jurysdykcję 
którego podlegał wcześniej.

Protokół wykonawczy między rządem RP a Rządem Republiki Moł-
dawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii  
o readmisji osób przebywających nielegalnie nałożył na Komendanta Straży 
Granicznej RP i Biuro ds. Migracji i Azylu przy Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Republiki Mołdawii obowiązek wykonania Umowy i bezpośred-
niego współdziałania w sprawach readmisji; ustalając jednocześnie przejścia 
graniczne Warszawa-Okęcie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów 

27  D. Pudzianowska, Prawo pobytu (ius domicilli) [w:] D. Pudzianowska, Obywatelstwo  
w procesie zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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za miejsca wykorzystywane do tranzytu i readmisji osób28. Zarządzanie proce-
sem readmisji osób wymaga skoordynowanych działań i współpracy wszyst-
kich zaangażowanych stron. Zbiorowe doświadczenia państw europejskich  
w zakresie readmisji pozwoliły m.in. na opracowanie zakresu działań i za-
niechań klasyfikowanych jako brak współpracy, wśród których znalazły się: 
pogorszenie się współpracy z państwem trzecim, wzrost odsetka odmów na 
wnioski o readmisję, odrzucanie wniosków, nieterminowość, nierzetelność, 
wypowiedzenie lub zawieszenie umowy o readmisji. Z czasem pojawiały się 
kolejne rozwiązania usprawniające proces readmisji i umacniające jego po-
wiązanie z polityką imigracyjną. „Skuteczna readmisja własnych obywateli  
i współpraca w ustalaniu ich tożsamości oraz w określonych okolicznościach 
readmisję obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy przybyli do 
UE przez terytorium danego państwa trzeciego”29.

Wspólny Komitet ds. Readmisji jest rozwiązaniem Unii Europejskiej 
gwarantującym współpracę stron w zakresie monitorowania stosowania umo-
wy, podejmowania decyzji w sprawie zasad wykonawczych niezbędnych do 
jednolitego stosowania umowy i prowadzenia regularnej wymiany informacji 
m.in w przypadku umowy z Gruzją30, Serbią31, czy Turcją32. 

W stosunkach międzynarodowych między Polską a Rosją odpowiedzial-
ność za realizowanie umowy o readmisji odpowiedzialne są: Komendant 
Główny Straży Granicznej jako organ centralny wraz z Komendantem Placów-
ki Straży Granicznej w Braniewie, Bezledach, Gołdapi oraz Grzechotkach po 
stronie polskiej oraz Federalna Służba Migracyjna jako organ centralny wraz 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych FR i Federalną Służbą Bezpieczeństwa 
FR33. Instytucjonalizacja polityki po 1990 roku pozwoliła na rozbudowanie 
aparatu odpowiedzialnego za zarządzanie poszczególnymi kwestiami polityki 

28  Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób 
przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisany  
w Matrahaza dnia 11 października 2012 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 777.
29  K. A. Morawska, Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii 
Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekologiczny i Socjologiczny” 2017, R LXXIX, z.2., s. 97-109.
30  Umowa między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie, Dz. 
U. UE. L. z 2011 r. Nr 52, s. 47.
31  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o readmisji osób przebywających 
nielegalnie, Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 334, s. 46.
32  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nie-
legalnie, Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 134, s. 3.
33  Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyj-
skiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją 
Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 
2012 r., M. P. z 2015 r. poz. 525.
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społecznej, zwłaszcza aspektami znajdującymi się na styku polityki bezpie-
czeństwa, migracyjnej i zagranicznej oraz społecznej.

ykres 1 Regulacja migracji ludności na przykładzie decyzji o przyznanie azylu  
w latach 2014-2019

Opracowanie własne na podstawie Atlasu migracji. Źródło: Atlas of Migration  
(europa.eu), dostęp dnia 20.06.2021. 

Rozwiązania proponowane w drodze prawnej mające na celu rozwój 
instytucji odpowiedzialnych za realizowanie umów o readmisji rozszerzają 
kompetencje organów dotychczasowo zajmujących się polityką migracyjną 
bądź przyczyniają się do tworzenia nowego środowiska wsparcia polityki mi-
gracyjnej. Wspólne doświadczenia międzynarodowe oraz obserwacje zakresu 
interpretacji prawnych podstaw do utraty prawa pobytu pozwalają na wypra-
cowanie narzędzi szybkiego reagowania, możliwych do zastosowania w przy-
padku problematycznych sytuacji, jak chociażby zwiększony napływ wniosków  
o udzielenie azylu.



115

READMISJA OBYWATELI I PRZYMUSOWE MIGRACJE ...

Wnioski

Jako mechanizm kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego 
readmisja poprzez ograniczenie prawa do pobytu lub jego cofnięcie przyczynia 
się do przymusu zmiany miejsca zamieszkania przez jednostkę lub grupę osób 
dotkniętych skutkami tej decyzji. Wniosek o readmisję wystosowany przez 
państwo polskie do rządu innego kraju może dotyczyć zarówno osób osiedlo-
nych jak i próbujących się osiedlić. W przypadku osób osiedlonych względy 
bezpieczeństwa i porządku oceniane m.in. na podstawie stopnia szkodliwości 
społecznej popełnianych przez jednostkę wykroczeń lub przestępstw, za które 
karą może być pozbawienie prawa pobytu i możliwości powtórnego wjazdu. 
Pozbawienie prawa pobytu najczęściej oznacza deportację, której podstawą 
jest wniosek o readmisję, zawierający przyczyny podjętej przez władze decyzji. 
Popełnienie przez cudzoziemca przestępstwa o wysokim stopniu szkodliwo-
ści społecznej, prowadzącego do rozpadu istotnych rozwojowo struktur spo-
łecznych w danym ekosystemie lokalnym może stanowić przyczynę deportacji  
w tym samym stopniu co odmowa udzielenia azylu cudzoziemcowi posługu-
jącemu się dokumentami uzyskanymi w sposób niezgodny z prawem. Oba 
przypadki reprezentują sektor przestępczości – w pierwszym pozostawienie 
osiedlonego w miejscu zamieszkania oznaczałoby dalsze problemy w lokalnym 
a może także regionalnym ekosystemie społecznym; w drugim udzielenie pra-
wa pobytu zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu przestępczości w miejscu 
potencjalnego zamieszkania cudzoziemca.

 W kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego read-
misja pozwala na usprawnienie zarządzania migracjami, szczególnie w odniesie-
niu do nielegalnej imigracji, przed którą zabezpieczeniem mają się być umowy 
o readmisji, usprawniające szybkość transferu imigrantów między państwami 
przeznaczenia. Umowa o readmisji osób między Polską a innymi państwami 
gwarantuje możliwość odesłania do Polski każdego polskiego obywatela, który 
utracił prawo pobytu na terenie innego państwa lub też każdego obywate-
la polskiego, który próbuje nielegalnie przekroczyć granicę innego państwa. 
Umowy te gwarantują rządowi Rzeczpospolitej możliwość przesiedlenia każ-
dego obywatela kraju na teren innego państwa, z którym Polska ma umowę;  
w ramach sankcji nałożonej decyzją uznaniową wyposażoną w klauzulę doty-
czącą ograniczenia lub pozbawienia przysługujących dotychczas praw. Readmi-
sja jako funkcja kary wynikającej z decyzji administracyjno-prawnej przybiera 
postać zesłania, przesiedlenia, deportacji lub innych migracji przymusowych.
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Społeczno-ekonomiczne konsekwencje readmisji dla obywatela związane 
są przede wszystkim z trudnościami asymilacyjnymi oraz zmianą warunków 
życia. Deportacja zwykle dotyczy całych rodzin, nie tylko cudzoziemca, który 
utracił prawo pobytu na terenie kraju. Przesiedlenie całej rodziny oznacza po-
dwójny szok kulturowy – z jednej strony grupa osób pozostających w silnym 
związku zostaje wyrwana z dotychczasowego środowiska życia i pozbawiona 
warunków zapewniających zaspokajanie podstawowych potrzeb – z drugiej 
ta sama grupa zostaje relokowana na teren innego państwa, w odmienne wa-
runki geograficzno-społeczne, w środowisko, o funkcjonowaniu którego nie 
posiada wystarczających informacji. 

Formy instytucjonalizacji kontroli readmisji w ramach polityki migra-
cyjnej zależą od podmiotu inicjującego umowę – w każdym kraju obowiązują 
odmienne przepisy a jedynie niektóre wytyczne i zalecenia pozostają wspólne. 
Narzędziem zalecanym przez Unię Europejską pozostaje Komitet ds. Read-
misji, polska praktyka wśród organów odpowiedzialnych za realizację wytycz-
nych umowy o readmisji wskazuje Komendanta Głównego Straży Granicznej 
wraz z podległymi mu jednostkami po stronie polskiej oraz odpowiednie jed-
nostki po stronie przeciwnej. 

Readmisja oznacza zmianę miejsca zamieszkania na stałe bądź czasowo. 
Czynników różnicujących poszczególne decyzje pozostaje wiele, a zakres per-
sonalnych konsekwencji decyzji administracyjnych jest tak zróżnicowany jak 
liczba przypadków obywateli dotkniętych readmisją. Każda zmiana miejsca 
zamieszkania jest dla jednostki stresem, a jej konsekwencje mają charakter 
prawny, kulturowy, psychologiczny i ekonomiczny. Zainteresowanie proble-
mem readmisji wynikające z próby ustrukturyzowania zagadnienia oraz jego 
miejsca w polityce migracyjnej doprowadziło do wzrostu umów o readmisji 
realizowanych przez Polskę i Unię Europejską.

Indywidualne narracje autobiograficzne prezentowane podczas rozpraw 
sądowych na salach Trybunałów Sprawiedliwości i Konstytucyjnego, Na-
czelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bądź Sądu Najwyższe-
go ukazują różnorodność przypadków readmisji, wśród których znalazły się 
zarówno decyzje w pełni uzasadnione jak i błędnie podjęte. Każda z decyzji 
odmownych w sprawie przyznania statusu uchodźcy miała dla wnioskodaw-
cy identyczne konsekwencje jak deportacja dla cudzoziemca – wiązała się  
z ponowną zmianą miejsca zamieszkania. Polityki rozwijające wspólny rynek 
europejski zakładają swobodny przepływ kapitału ludzkiego pomiędzy pań-
stwami członkowskimi – teoretycznie rynek ten kształtowany jest w większo-
ści przez migracje dobrowolne.
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W tej sekcji należy w sposób jasny i czytelny sformułować wnioski lub też 
podsumować treść rozdziału. 
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Przegląd gatunków ptaków 
zimujących i migrujących 

doliny dolnej Wisły (PLB040003) 
w okolicy Grudziądza

Abstrakt: Wisła to rzeka, która stanowi ważne siedlisko życia wielu gatunków pta-
ków. Dla części jest to miejsce do wyprowadzania lęgów, inne znajdują tutaj ostoję 
podczas migracji. W latach 2020 – 2021, przeprowadzono obserwacje mające na celu 
sprawdzenie składu gatunkowego awifauny Wisły w okolicy Grudziądza. Sprawdzano 
również, czy ptaki odbywają lęgi w bliskim sąsiedztwie miasta. Podczas badań, udało 
się zaobserwować 63 gatunki, z czego kilka należało do gatunków wpisanych do listy 
I Dyrektywy Ptasiej (Alcedo atthis L., 1758, Ardea alba L., 1758, Chlidonias hybrida 
Pallas, 1811, Ciconia ciconia L., 1758, Circus aeruginosus L., 1758, Cygnus cygnus L., 
1758, Grus grus L., 1758, Haliaeetus albicilla L., 1758, Milvus milvus L., 1758, Sterna 
hirundo L., 1758, Sternula albifrons Pallas, 1764). Niestety, w trakcie dwóch lat badań, 
nie udało się zaobserwować wyprowadzania lęgów przez obserwowane gatunki. Praw-
dopodobnie, gniazda musiały znajdować się w ustronnym miejscu, ponieważ w okre-
sie prowadzenia obserwacji widywano osobniki młodociane. Mimo to, ptaki wybierały 
tereny miejskie, zwłaszcza w okresie zimy, ze względu na dostępność pożywienia.

Słowa kluczowe: ptaki, migracje, Wisła, Natura 2000

Summary: The Vistula is a river that provides an important habitat for many species 
of birds. For some of them it is a place for breeding, others find refuge here during 
migration. In 2020 - 2021, observations were made to check the species composition 
of avifauna of the Vistula River near Grudziądz. Besides, it was checked if the birds are 
breeding in close proximity to the city. During the research we managed to observe 
63 species, out of which several belonged to the species listed in List I of the Birds 
Directive (Alcedo atthis L., 1758, Ardea alba L., 1758, Chlidonias hybrida Pallas, 1811, 
Ciconia ciconia L., 1758, Circus aeruginosus L., 1758, Cygnus cygnus L., 1758, Grus 
grus L., 1758, Haliaeetus albicilla L., 1758, Milvus milvus L., 1758, Sterna hirundo 
L., 1758, Sternula albifrons Pallas, 1764). Unfortunately, during two years we did not 
 



122

WOJCIECH LIPA, KATARZYNA FALEŃCZYK-KOZIRÓG

observe any breeding of the observed species. Presumably, the nests must have been 
in a secluded location because juveniles were seen. Nevertheless, the birds chose ur-
ban areas, especially during winter, because of the availability of food. 

Keywords: birds, migration, the Vistula, Natura 2000

Wstęp

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce, której długość wynosi 1047 km1. 
Dorzecze tego naturalnego cieku obejmuje obszar 194424 km2, a kształt zlew-
ni jest wyraźnie asymetryczny (przeważają dopływy prawobrzeżne). Obszar 
ten stanowi ważne siedlisko życia dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt2. 
Wzdłuż tego cieku można znaleźć wiele obszarów objętych ochroną, między 
innymi Dolina Dolnej Wisły (PLB040003). Powierzchnia tego obszaru wy-
nosi 33559,04 ha i znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim oraz 
pomorskim3. W 2004 roku został on zaliczony, na podstawie dyrektywy pta-
siej, do obszarów specjalnej ochrony ptaków. Stanowi krajową ostoję ptaków 
o randze międzynarodowej4, w której gniazduje 28 gatunków, z listy I Dy-
rektywy Ptasiej. Dolina stanowi również ostoję dla ptaków migrujących oraz 
zimujących. Woda oraz siedliska silnie z nią związane wpływają istotnie na 
zwiększenie różnorodności gatunkowej ptaków. Jednym z miast, które leży na 
prawym brzegu Wisły, jest Grudziądz. Ze względu na swoje położenie, mia-
sto pełniło ważną rolę gospodarczą i historyczną5. Szerokość Wisły w obrębie 
miasta, waha się między 320, a 500 m, przy głębokości koryta dochodzącej 
do 9 m. 

Celem badania była inwentaryzacja jakościowa i ilościowa gatunków pta-
ków, przebywających w bliskim sąsiedztwie Wisły, na wysokości Grudziądza. 
Szczególną uwagę zwracano na gatunki zimujące oraz migrujące, dla których 
rzeka stanowiła ważną ostoję (miejsce odpoczynku i zimowiska).

1  Pawłowski A. 2017. Wisła w Krainie Lessowych Wąwozów. Wyd. Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Kraina Lessowych Wąwozów”, Nałęczów. s. 3.
2  Starkel L. 2001. Historia Doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Wyd. PAN, IGiPZ, 
Warszawa. s. 7-15.
3  https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLB040003 [dostęp 15.06. 
2021]
4  Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynaro-
dowym w Polsce. OTOP. s. 153-155
5  Otremba Z. 1999. Grudziądz. Kronika dziejów miasta. Wyd. Regnum, Gdańsk. s. 1-213.
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Materiały i metody

Obserwacje ptaków prowadzone były od stycznia 2020 r. do czerwca 
2021 r., wzdłuż wyznaczonego transektu o długości 1,5 km, wzdłuż prawego 
brzegu Wisły (od 834 do 835,5 km). Szlak prowadził przez teren często uczęsz-
czany przez ludzi, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Monitoring rzeki na 
całej szerokości, odbywał się przy użyciu lornetki, lunety oraz aparatu foto-
graficznego (Lumix DC-FZ81 o ogniskowej 20-1200 mm). Aparat posłużył 
także do dokumentowania obserwowanych gatunków. Wszystkie ptaki były 
oznaczone do gatunku, przy pomocy Przewodnika Collinsa. Ptaki6, a gdy była 
taka możliwość, ustalano również płeć i wiek7. 

Obserwacje prowadzone były od rana do południa oraz od popołudnia 
do wieczora. Monitoring prowadzono raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem 
kwietnia 2020 roku. W okresie zimowym obserwacje rozpoczynały się od 
7.30 i trwały do 16.30, z przerwami w godzinach 10.00 – 10.30 oraz 12.00 – 
13.00. Wiosną, latem i jesienią obserwacje zaczynały się od godziny 5.30 do 
19.00, ponownie z przerwami o godzinie 9.00 – 10.00, 12.00 – 13.00 i 16.00 
– 16.30. W okresie zimowym, obserwacje miały na celu sprawdzenie gatunków 
zimujących, latem skupiano się na gatunkach przebywających na łachach. Od 
lutego do maja oraz od sierpnia do listopada, prowadzono obserwacje ptaków 
migrujących lub ewentualnie odpoczywających w trakcie przelotów. Obser-
wacje miały być jak najmniej inwazyjne i nie wpływać na zachowanie ptaków. 
Nie zdecydowano się na badanie łach pod względem obecności gniazd lub jaj 
(jedynie obserwacja z brzegu), a liczbę osobników oceniano na podstawie zdjęć. 

OBSERWOWANE GATUNKI I CHARAKTERYSTYKA ICH 
WYSTĘPOWANIA

Łącznie, przez cały okres prowadzenia obserwacji (w sumie 39), na 
badanym obszarze zaobserwowano 63 gatunki ptaków, z czego 11 wpisanych 
jest do Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG8 (zaznaczone pogrubioną 
czcionką) (Tab. 1).

6  Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2017. Przewodnik Collinsa. Ptaki. Wyd. Multico, 
Warszawa. s. 1-448.
7  Olsen M. K., Larsson H. 2004. Gulls of Europe, Asia and North America. Wyd. Christopher 
Helm, London. s. 1-608.
8  Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/
EWG)
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Tab. 1. Gatunki ptaków zaobserwowane wzdłuż wyznaczonego transektu.

Gatunek
Liczba obserwacji (w latach 2020-2021)

Zima 
2020

Wiosna 
2020

Lato 
2020

Jesień 
2020

Zima 
2021

Wiosna 
2021

Accipiter nisus L., 1758 0 1 2 0 0 1

Actitis hypoleucos L., 1758 0 0 1 0 0 0

Aegithalos caudatus L., 1758 2 1 0 0 4 0

Alcedo atthis L., 1758 1 0 0 0 0 0

Anas platyrhynchos L., 1758 5 8 7 6 6 7

Anser albifrons Scopoli, 1769 0 0 0 0 0 3

Anser anser L., 1758 1 5 2 4 0 4

Anser serrirostris 0 2 0 0 1 2

Apus apus L., 1758 0 4 6 0 0 5

Ardea alba L., 1758 0 1 0 0 0 0

Ardea cinerea L., 1758 1 1 0 0 3 1

Bucephala clangula L., 1758 1 0 0 0 4 0

Buteo buteo L., 1758 0 1 1 2 1 2

Carduelis carduelis L., 1758 3 3 0 4 2 1

Charadrius sp. L., 1758 0 0 1 0 0 0

Chlidonias hybrida Pallas, 1811 0 2 0 0 2 1

Chroicocephalus ridibundus L., 1766 5 8 7 6 6 7

Ciconia ciconia L., 1758 0 2 1 1 0 1

Circus aeruginosus L., 1758 0 0 2 0 0 1

Columba livia forma urbana Gmelin,  
1789

5 8 7 6 6 7

Columba palumbus L., 1758 0 6 7 2 0 5

Corvus corone L., 1758 5 8 7 6 6 7

Corvus frugilegus L., 1758 2 7 5 5 4 7

Corvus monedula L., 1758 5 8 7 6 6 7

Cyanistes caeruleus L., 1758 4 5 2 4 5 3

Cygnus cygnus L., 1758 0 0 1 0 0 0

Cygnus olor Gmelin, 1789 0 2 1 0 0 1

Dendrocopos major L., 1758 0 0 2 0 0 1

Emberiza citrinella L., 1758 0 4 3 2 0 2

Erithacus rubecula L., 1758 1 2 1 1 0 2

Falco tinnunculus L., 1758 0 0 1 0 0 3
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Fringilla coelebs L., 1758 3 5 4 4 5 2

Fulica atra L., 1758 0 3 3 2 2 2

Garrulus glandarius L., 1758 2 5 4 6 3 4

Grus grus L., 1758 0 0 0 0 0 1

Haliaeetus albicilla L., 1758 2 5 5 4 4 2

Hirundo rustica L., 1758 0 3 5 1 0 4

Larus argentatus Pontoppidan, 1763 5 8 7 6 6 7

Larus canus L., 1758 3 1 0 0 2 1

Larus marinus L., 1758 0 0 0 0 3 0

Mergus merganser L., 1758 3 2 1 1 4 2

Milvus milvus L., 1758 0 0 1 0 0 0

Motacilla alba L., 1758 0 2 5 1 0 2

Parus major L., 1758 3 5 2 4 3 2

Passer domesticus L., 1758 5 8 7 6 6 7

Passer montanus L., 1758 2 4 3 2 2 3

Periparus ater L., 1758 1 2 0 1 1 1

Phalacrocorax carbo L., 1758 5 2 0 1 6 1

Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 
1774

0 3 5 1 0 2

Phoenicurus phoenicurus L., 1758 0 2 4 1 0 3

Pica pica L., 1758 3 5 5 4 3 5

Pluvialis sp. MacGillivray, 1852 0 1 0 0 0 0

Poecile palustris L., 1758 1 1 0 0 1 2

Sterna hirundo L., 1758 0 5 4 0 0 4

Sternula albifrons Pallas, 1764 0 0 0 0 0 2

Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 0 4 3 1 0 4

Sturnus vulgaris L., 1758 0 4 5 2 0 3

Sylvia communis Latham, 1787 0 2 2 0 0 3

Sylvia curruca L., 1758 0 3 3 0 0 4

Turdus merula L., 1758 2 4 5 3 2 4

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 0 2 1 1 0 1

Turdus pilaris L., 1758 0 3 2 2 0 4

Vanellus vanellus L., 1758 0 2 1 0 0 1
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Gatunkiem, najczęściej spotykanym nad Wisłą (100% obserwacji) była 
mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus L., 1766), jest ona najmniejszą  
z pospolitych mew zachodniej Palearktyki9. Największe kolonie tych ptaków 
były obserwowane na łachach latem, łączna liczba wszystkich osobników, 
które udało się zaobserwować w trakcie jednej obserwacji, wyniosła 52 (Ryc. 
5A i B), w tym 17 osobników dorosłych w szacie godowej. Przez cały okres 
monitoringu, obserwowano osobniki należące do tego gatunku zarówno do-
rosłe w szacie godowej (Ryc. 1A), jak i osobniki młodociane (juv., 1z. i 1l.)  
(Ryc. 1B). Zimą mewę śmieszkę, częściej można było obserwować na brzegu 
(a nie na łachach), razem z innymi gatunkami mew. 

Ryc. 1. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), dorosły osobnik w szacie 
godowej (A) i osobnik młodociany (B) (fot. Wojciech Lipa).

Do mew, obserwowanych nad Wisłą, należały również: mewa srebrzy-
sta (Larus argentatus Pontoppidan, 1763), mewa siodłata (Larus marinus 
L., 1758) i mewa siwa (Larus canus L., 1758). Mewa srebrzysta, która jest 
jedną z większych mew występujących w Polsce (Ryc. 2) była obserwowana 
na badanym terenie przez cały rok. Ilościowo zarówno w okresie letnim, jak  
i zimowym dominowały osobniki młodociane w różnym upierzeniu (juv., 1z., 
2z., 3z.), ich łączna liczba zimą wyniosła 17, a latem 8 osobników. Maksy-
malna liczba osobników dorosłych stwierdzona w okresie letnim wynosiła 5, 
a w okresie zimowym 12 (Ryc. 5A i B). Mewa siodłata, nie jest gatunkiem 
lęgowym w Polsce, można spotkać ją zimą podczas migracji. Gatunek ten jest 
największą spotykaną mewą w naszym kraju. Zimą 2021 roku (styczeń-luty), 
udało się kilkakrotnie zaobserwować dorosłego osobnika (Ryc. 3). 

9  Bukaciński D., Bukacińska M. 2015a. Śmieszka, Chroicocephalus ridibundus. Kluczowe ga-
tunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie. Tom 2. 
Warszawa. s. 6.
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Ryc. 2. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) (fot. Wojciech Lipa).

Ryc. 3. Mewa siodłata (Larus marinus) (fot. Wojciech Lipa).

Mewa siwa jest gatunkiem zdecydowanie mniejszy od mewy srebrzy-
stej, ale większym od mewy śmieszki. Występuje w Polsce bardzo nielicznie  
i należy do mew silnie zagrożonych wyginięciem10. Najwięcej osobników mewy 
siwej zaobserwowano w styczniu 2020 roku (3 osobniki dorosłe) (Ryc. 5A i B). 
W późniejszym okresie był widywany tylko jeden osobnik. Zimą 2021 roku  
 

10  Tomiałość L., Stawarczyk T. 2003.  Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. 
PTPP „pro NATURA”, t. 1, Wrocław. s. 398-401.
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widziano jednego młodego osobnika mewy siwej (2z.), który przesiadywał 
razem z kolonią śmieszek i kilkoma osobnikami mewy srebrzystej. 

W trakcie inwentaryzacji obserwowano trzy gatunki rybitw, wszystkie 
wpisane na listę gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/
EWG. Pierwszym gatunkiem, była rybitwa rzeczna (Sterna hirundo L., 1758), 
która jest ptakiem średniej wielkości, o smukłej sylwetce, biało-szarym upie-
rzeniu oraz czarnym wierzchu głowy, posiada także charakterystyczny rozwi-
dlony, szarobiały ogon11. Rybitwa rzeczna była najczęściej spotykanym gatun-
kiem spośród wszystkich rybitw. W latach 2020-2021 dokonano 13 obserwacji,  
a największą liczbę osobników widziano wiosną 2020 roku (4 osobniki)  
(Ryc. 5A i B), podczas przelotów. W głównej mierze przelatywały one blisko 
brzegu i żerowały (wykonywały loty nurkujące). W trakcie monitoringu, kil-
kukrotnie widywano je na łachach, przesiadujące w pobliżu kolonii śmieszek. 
Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida Pallas, 1811) jest gatunkiem podob-
nym, pod względem ubarwienia, do rybitwy rzecznej i popielatej (Sterna para-
disaea Pontoppidan, 1763), ale posiada płytkie wcięcie ogona, jej ogon i kuper 
jest szarawy12. Rybitwa białowąsa obserwowana była kilkukrotnie późną zimą 
oraz wiosną, wyłącznie w locie (nie przesiadywała na łachach) (Ryc. 5A i B). 
Ostatnim gatunkiem z rodziny mewowatych (Laridae), zaobserwowanym do-
piero na przełomie wiosny i lata 2021 roku, była rybitwa białoczelna (Sternula 
albifrons Pallas, 1764) (Ryc. 4). Jest ona najmniejszą krajową rybitwą, nie-
znacznie większą od jerzyka (Apus apus L., 1758). W porównaniu do innych 
rybitw z rodzaju Chlidonias, ma proporcjonalnie dłuższy dziób oraz większą 
głowę, charakterystyczny jest żółty dziób z czarnym końcem13. Gatunek do-
tychczas wzdłuż badanego transektu widziany był dwa razy, po raz pierwszy 
było to 5 osobników, podczas drugiej obserwacji 3 osobniki (Ryc. 5A i B). 
Latały blisko brzegu, w pobliżu ujścia kanału Trynka do Wisły. W tym miej-
scu, najczęściej wykonywały lot nurkujący, podczas którego łowiły ryby. Ich 
przelot odbywał się z północy na południe, wzdłuż rzeki. Rybitwa białoczelna 
w trakcie obserwacji nie lądowała na łachach, prawdopodobnie ze względu na 
duże skupiska mew. 

11  Jonsson L. 2003. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Wyd. Muza S.A. s. 1-559.
12  Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2017. Przewodnik Collinsa. Ptaki, Warszawa. 
s. 206.
13  Bukaciński D., Bukacińska M. 2015b. Rybitwa białoczelna, Sternula albifrons. Kluczowe 
gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie. Tom 
3. Warszawa. s. 6.
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Ryc. 4. Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) (fot. Wojciech Lipa). 

Ryc. 5. Największa liczba osobników podczas jednej obserwacji (A) i suma wszystkich 
obserwowanych osobników, wybranych gatunków ptaków w latach 2020-2021  
(B) (opracowanie własne).

Do gatunków kaczek, spotykanych nad Wisłą przez cały rok, należały 
krzyżówka i nurogęś. Krzyżówka (Anas platyrhynchos L., 1758) jest najpospo-
litszym ptakiem łownym, którego można spotkać na terenie całego kraju14.  
W szacie godowej, samce posiadają zieloną głowę o metalicznym połysku. Na 
szyi, znajduje się biała obroża, oddzielająca głowę od brązowej piersi15. Samice 
mają brązowo kreskowane ubarwienie ciała. Na głowie widoczny jest ciemny 
pasek oczny oraz ciemię15. Najwięcej osobników, bo 19, obserwowano zimą 
(były wówczas dokarmiane przez spacerowiczów). W okresie letnim, liczba 

14  Książkiewicz J. 2006. Kaczka krzyżówka – Anas platyrhynchos L., znaczy płaskonosa. Wiado-
mości Zootechniczne, R. XLIV, 1. s. 25-30.
15  Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2017. Przewodnik Collinsa. Ptaki, Warszawa.  
s. 24.
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zaobserwowanych osobników spadła do 4, przebywały one głównie przy brze-
gu oraz w miejscu wpływania kanału Trynki do Wisły. 

U nurogęsi (Mergus merganser L., 1758) dobrze zauważalny jest dymor-
fizm płciowy, co pozwoliło określić strukturę płciową tego gatunku (Ryc. 8A  
i B). Samce w szacie godowej posiadają łososiowo-białe ciało, z czarnym 
grzbietem oraz głową, która posiada metaliczny zielony połysk16 (Ryc. 6A). 
Z kolei samica, ma białe gardło, szare ciało i brązową głowę, z charaktery-
stycznym odstającym czubem z tyłu głowy16 (Ryc. 6B). Nurogęsi częściej 
były obserwowane zimą, tworzyły wówczas niewielkie skupiska (maksymalnie  
9 osobników). Gatunek ten zimą obserwowany był zarówno blisko brzegu, 
w środowej części nurtu rzeki, jak i na łachach. W okresie letnim, widywano 
tylko pojedyncze osobniki należące do tego gatunku. 

Ryc. 6. Nurogęś (Mergus merganser), samiec (A) i samica (B) (fot. Wojciech Lipa).

Gatunkiem, który udało się zaobserwować wyłącznie zimą, był 
gągoł (Bucephala clangula L., 1758). Jest to gatunek średniej wielkości, 
u którego podobnie jak u nurogęsi, występuje dobrze widoczny dymor-
fizm płciowy. Samce, w okresie godowym, posiadają białą pierś oraz 
boki, natomiast grzbiet i głowa są czarne (głowa z metalicznym, zie-
lonym odcieniem), na policzku znajduje się biała plama17 (Ryc. 7A). 
Samica jest szarobrązowa, z głową o kolorze czekoladowym, na dziobie 

16  Domagała M. 2014. Polskie Ostoje Ptaków. Wybrane gatunki ptaków w projekcie LIFE+ 
„Polskie Ostoje Ptaków” LIFE09 NAT/PL/000263, Drawno. s. 7.

17  Domagała M. 2014. Polskie Ostoje Ptaków. Wybrane gatunki ptaków w projekcie LIFE+ 
„POLSKIE OSTOJE PTAKÓW” LIFE09 NAT/PL/000263, Drawno. s. 6.
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przed tzw. paznokciem, znajduje się żółta lub pomarańczowa przepaska17  
(Ryc. 7B). Dzięki różnicom, możliwe było dokonanie analizy struktury 
płciowej (Ryc. 8A i B). Największa zgrupowanie tego gatunku odnotowane  
w czasie monitoringu składało się z 22 osobników (14 samic i 8 samców) 
Ptaki te pływały kilka metrów od brzegu, unikając spotkania z ludźmi 
(w razie zagrożenia odlatywały). 

Ryc. 7. Gągoł (Bucephala clangula), samiec (A) i samica (B) (fot. Wojciech Lipa).

Ryc. 8. Struktura płciowa kaczek zaobserwowanych w trakcie monitoringu: najwięk-
sza liczba osobników w trakcie jednej obserwacji (A) i całkowita liczba osobników 
obserwowanych w trakcie badania (B) (opracowanie własne).
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Wśród pozostałych gatunków ptaków, które udało się zaobserwować nad 
Wisłą, były czapla siwa (Ardea cinerea L., 1758) (Ryc. 9A), czapla biała (Ardea 
alba L., 1758), kormoran (Phalacrocorax carbo L., 1758), łyska (Fulica atra L., 
1758) i bielik (Haliaeetus albicilla L., 1758). O ile, czapla biała była obserwo-
wana raz podczas lotu, to czaplę siwą widywano wielokrotnie. Przebywała ona 
głównie w pobliżu brzegu, niedaleko portu, najczęściej w okresie zimy. Wiosną, 
latem oraz jesienią czapla siwa spotykana była wyłącznie podczas przelotów.  
W przypadku kormorana (Ryc. 9B), kolonie liczące 19 osobników, można 
było zauważyć na lodzie w bliskim sąsiedztwie portu (2021 rok), niektóre 
osobniki przebywały na krach oraz przelatywały do kolonii. Rok wcześniej, 
gdy na Wiśle nie było lodu, kormorany przesiadywały głównie na łachach.

Ryc. 9. Czapla siwa (Ardea cinerea) (A) i kormoran (Phalacrocorax carbo) w szacie 
godowej (B) (fot. Wojciech Lipa) .

Jednym z gatunków, którego zawsze widywano na łachach (latem) i krach 
(w okresie zimy), była wrona siwa (Corvus corone L., 1758). O ile w miastach, 
można uznać działalność wron za pozytywną (odpowiadają za ograniczanie 
liczby gryzoni), to na łachach w okresie letnim, mogą stanowić zagrożenie. 
Jako ptaki wszystkożerne, mogą niszczyć gniazda oraz lęgi. Niejednokrotnie, 
można było zauważyć wrony, które przeczesywały ten teren. Kolejnym gatun-
kiem odnotowanym w ponad połowie obserwacji był bielik – dorosła samica, 
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monitorowany transekt  znajdował się prawdopodobnie w zasięgu jej teryto-
rium łowieckiego.

Pozostałe gatunki umieszczone w tabeli (Tab. 1), były widywane poje-
dynczo, wyłącznie na przelotach w czasie migracji lub stanowiły awifaunę ty-
powo miejską (gołębie miejskie, gawrony itp.). 

Obserwacja Wisły na terenach miejskich pozwala na wysnucie pewnych 
wniosków. Po pierwsze, ptaki wodne, wybierały to miejsce na zimowiska oraz 
miejsce odpoczynku w trakcie migracji (wiosna i jesień). Latem nie stwierdzo-
no lęgów, co może być spowodowane zbyt dużą antropopresją na badanym 
odcinku Wisły. Mimo to, wiele gatunków przebywało wzdłuż wyznaczonej 
trasy, co jest związane z dostępnością pokarmu. Świadczyły o tym porozrzuca-
ne śmieci, na których żerowały, między innymi śmieszki oraz mewy srebrzyste. 

Wstępnie przeprowadzony monitoring wybranego odcinka Wisły sta-
nowi ważny przyczynek do dalszych badań nad awifauną tej okolicy. Dalsze 
badania będą miały na celu sprawdzenie innych miejsc pod względem skła-
du gatunkowego. W tym celu wyznaczono trzy dodatkowe trasy wzdłuż Wi-
sły. Oprócz Wisły, wyznaczono transekty wzdłuż kanału Trynka, ponieważ 
ze wstępnych obserwacji wynika, że ptaki wybierają ten ciek jako ostoje lę-
gowe, a także zimowiska, na przykład nurogęś. Ten sztuczny ciek łączy Osę  
z Wisłą, dawniej zaopatrywał miasto w wodę i stanowił odbiornik ścieków18. 
Obserwacje będą prowadzone także na rzece Osa, która jest rzeką II rzędu i sta-
nowi prawy dopływ Wisły. Przepływa przez rezerwat przyrody Dolina Osy19. 
Obserwacje tych obszarów pozwolą określić nowe tereny, które należy objąć 
ochroną lub wyłączyć z intensywnej gospodarki. Badania pozwolą na okre-
ślenie potencjalnych zagrożeń i opracowanie projektów pozwalających na ich 
ograniczenie. 
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Fizjoterapia pacjenta  
po chirurgicznym leczeniu 

raka jelita grubego - 
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Abstrakt: Podczas chirurgicznego leczenia raka jelita grubego, czy metoda ̨ laparo-
skopową, czy klasyczną otwartą dochodzi do traumatyzacji tkanek w obrębie jamy 
brzusznej. Przecięcia włókien mięśniowych wiąże się ̨ z zaburzeniem napięcia mięśni 
posturalnych. Blizna w obrębie jamy brzusznej sprawia również ograniczenia rucho-
we, w postaci ograniczeń ́ ruchomości kręgosłupa. Wdrożenie usprawniania pacjenta 
pod postacią ukierunkowanej fizjoterapii przed zabiegiem i po zabiegu chirurgicznym 
powinno być ́ nieodzownym elementem leczenia raka jelita grubego. Celem pracy jest 
propozycja terapii wykorzystująca nowoczesne metody specjalne stosowane w fizjo-
terapii w procesie usprawnienia pacjentów po chirurgicznym leczeniu raka jelita gru-
bego. W pracy przedstawiono przykładowe aktywności, które mogą̨ być́ stosowane  
w terapii w rożnych jej fazach. Do pracy wykorzystano przegląd dostępnej literatu-
ry oraz doświadczenia§ własne. Spośród analizowanej literatury można wnioskować ́, 
że fizjoterapia pacjentów onkologicznych jest mało rozpowszechniona i pomijana 
w procesie leczenia. Pacjenci, wg. piśmiennictwa, po zabiegach usunięcia raka jelita 
grubego nie są poddawani usprawnianiu ruchowemu co wiąże się z komplikacjami 
wynikającymi z przebiegu zabiegu. Proces usprawniania pacjentów po chirurgicznym 
leczeniu raka jelita grubego powinien odbywać się w okresie przed i pooperacyjnym. 
W fizjoterapii należy uwzględnić osłabienie siły mięśniowej w obrębie tułowia oraz 
ograniczenia ruchomości spowodowane blizną pooperacyjna. Usprawnianie powinno 
być ukierunkowane na przywrócenie funkcjonalności.

Słowa kluczowe: nowotwór, metoda PNF, rehabilitacja
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Summary: During the surgical treatment of colorectal cancer, whether by laparo-
scopic or classic open method, the tissues in the abdominal cavity are traumatized. 
The cuts of muscle fibers are associated with a disturbance in the tone of postural 
muscles. A scar within the abdominal cavity also causes movement limitations in the 
form of restrictions in the mobility of the spine. The implementation of patient re-
habilitation in the form of targeted physiotherapy before and after surgery should be 
an indispensable element in the treatment of colorectal cancer. The aim of the study 
is to propose a therapy using modern special methods used in physiotherapy in the 
process of rehabilitation of patients after surgical treatment of colorectal cancer. The 
paper presents examples of activities that can be used in therapy in its various phases. 
A review of the available literature and own experience were used for the work. It can 
be concluded from the analyzed literature that physiotherapy in oncological patients 
is not very common and is neglected in the treatment process. Patients, by In the li-
terature, after colorectal cancer removal procedures they are not subjected to physical 
rehabilitation, which is associated with complications resulting from the course of the 
procedure. The process of rehabilitating patients after surgical treatment of colorectal 
cancer should take place in the pre- and postoperative period. Physiotherapy should 
take into account the weakening of the muscle strength in the trunk and the limita-
tions in mobility caused by the postoperative scar. Improvement should be aimed at 
restoring functionality.
Keywords: cancer, PNF method, rehabilitation

Wstęp

Problem fizjoterapii i szerzej pojętej rehabilitacji pacjentów onkologicz-
nych to wciąż̇ pomijana kwestia, na oddziałach onkologicznych brakuje per-
sonelu edukującego pacjentów. 

Nowotwory jelita grubego, sklasyfikowane w ICD-10 w kodach C18-2, 
są̨ odpowiedzialne na świecie za 8% zgonów nowotworowych, co stanowi 
czwartą najczęstszą nowotworową przyczynę̨ zgonu na świecie powodującą 
rocznie około 600000 zgonów (8%). Umieralność ́ jest niższa u kobiet niż ̇ u 
mężczyzn.1

 W Polsce każdego roku na ten nowotwór zapada 18 tysięcy Polaków, z 
czego aż ̇ 12 tysięcy chorych umiera. Dynamika zapadalności na te ̨ chorobę ̨ 
jest jedna ̨ z najwyższych w Europie. najnowsze dane pokazują ̨, że w 2025 r. na 
nowotwór ten zachoruje ok. 15 000 mężczyzn i 9 100 kobiet – łącznie ponad 

1  Tuchowska P., Worach - Kardas H., Marcinkowski T. 2013. Najczęstsze nowotwory złośliwe 
w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych, Problemy 
Higieny i Epidemiologii, nr 94 
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24 100 osób2. 

Wykres 1. Struktura zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce wśród męż-
czyzn i kobiet w Polsce 3

W zawiązku z sytuacją związaną z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 
badania profilaktyczne zostały ograniczone przez obostrzenia, ale również lęk 
pacjentów. W przypadku nowotworu jelita grubego badaniem screeningowym 
jest kolonoskopia.  W roku 2019 wskaźnik zgłaszalności na badanie w progra-
mie badań przesiewowych w Polsce wyniósł niespełna 17%4.

Po roku 2020 szacuje się, że odsetek ten był jeszcze mniejszy co skut-
kować może wykrywaniem nowotworu z późnym stadium a co za tym idzie 
zmniejszoną przeżywalnością. 

Po 50 roku życia bardzo szybko, z każda ̨ kolejna ̨ dekada ̨, zwiększa się 
zapadalność́ na nowotwory przewodu pokarmowego5. 

Równocześnie w tych najbardziej zagrożonych grupach wiekowych po-
ważne obciążenie stanowią̨ choroby układu kradzenia i oddechowego oraz in-
nych ważnych dla życia narządów, co wydatnie ogranicza wydolność́ ustroju6. 

Jak się̨ szacuje, aż̇ 80% osób po 65. roku życia jest dotkniętych co naj-
mniej jedną choroba ̨ układu krążenia lub oddechowego7. Świadczy to dobitnie 
o skali zagrożeń, na jakie są narażeni chorzy na nowotwory złośliwe. Nie jest 
to jedyny problem w tej grupie chorych. Z wiekiem zmniejsza się sprawność 
fizyczna i umysłowa, dlatego leczenie choroby zasadniczej, może być ograni-
czone przez występowanie chorób współistniejących, lub też choroby współist-
niejące będą̨ powodowały niepowodzenie leczenia choroby zasadniczej. 

2  http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2018.pdf
3  http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2018.pdf
4  http://wygrajmyzdrowie.pl/js/fileman/Uploads/Raport%20jelito%202019_light.pdf, s. 6
5  Bretthauer M., Kalager M. 2013. Principles, effectiveness and caveats in screening for cancer, Br. 
J. Surg., nr 100
6  Tuchowska P., Worach - Kardas H., Marcinkowski T. 2013. Najczęstsze nowotwory złośliwe 
w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych, Problemy 
Higieny i Epidemiologii, nr 94
7  Wysocki A., Budzyński P. 2013. Chirurgia ostrego brzucha. Nowotworowa niedrożność jelit 

- postępy 2012, Medycyna Praktyczna. Chirurgia, nr 3
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Rys. 1. Występowanie zmian nowotworowych w jelicie grubym

Źródło: (opracowanie własne).



141

FIZJOTERAPIA PACJENTA PO CHIRURGICZNYM LECZENIU RAKA JELITA GRUBEGO ...

Opis zagadnienia 

Metoda leczenia raka jelita grubego zależy od stopnia zaawansowania 
choroby w momencie ustalenia rozpoznania, dlatego tak ważna jest profilakty-
ka pierwotna w postaci badań przesiewowych. 

Zawsze podstawową metodą leczenia nowotworów jelita grubego jest za-
bieg chirurgiczny i w każdym przypadku należy rozważyć jego wykonanie. 

Trzeba jednocześnie podkreślić́, że operacja nie zawsze jest możliwa,  
a czasem jej przeprowadzenie należy odłożyć́ na później – po zakończeniu sto-
sowania innych, wstępnych (tzw. neoadjuwantowych) metod leczenia. 

Ze względu na leczenie chirurgiczne i traumatyzacje ̨ tkanek usprawnianie 
pacjenta możną stosować́ w pierwszych dobach od zabiegu, jeśli nie ma prze-
ciwskazań.  Dobór ćwiczeń́ zależy od metody operacyjnej oraz stanu pacjenta. 

W resekcji raka jelita grubego konieczne jest wycięcie guza wraz z frag-
mentem jelita grubego. Zabieg taki wykonuje się ̨ w znieczuleniu ogólnym. Za-
zwyczaj wykonywany jest poprzez ciecie na skórze brzucha o długości 15–30 
cm8.

W ostatnich latach rozwinęła się chirurgia z użyciem laparoskopu. Decy-
zja o możliwości przeprowadzeniu takiego zabiegu zależy od rozmiaru i umiej-
scowienia guza, chorób współistniejących oraz preferencji chorego 9. 

W literaturze wieku starszy nie jest przeciwwskazaniem do laparoskopo-
wej operacji jelita grubego, a nawet należy uznać go za wskazanie do zastoso-
wania tej właśnie techniki 9 .

Za bardzo istotne można uznać ́ publikacje oceniające możliwość ́ wyko-
nania laparoskopii w przypadkach, które do niedawna uchodziły za zarezerwo-
wane dla chirurgii otwartej z uwagi na ciężki stan ogólny chorego. Wykazano, 
że liczba powikłań́, śmiertelność́, konieczność́ powtórnych hospitalizacji były 
podobne, za to pobyt w szpitalu po laparoskopii trwał wyraźnie krócej 10. 

Na każdym etapie leczenia należy zadbać ́ o najlepsza ̨ jakość ́ życia pacjen-
tów. Proces usprawniania powinien przebiegać́ równolegle do procesu leczenia 
choroby zasadniczej. 

Ze względu na zabieg operacyjny jako skutki niepożądane możemy 
wyróżnić́: 

8  Ceccarelli G., Biancafarina A., Patriti A., i in. 2010. Laparoscopic resection with intracorporeal 
anastomosis for colon carcinoma located in the splenic flexure, Surg. Endosc, nr 24:
9  Fukunaga Y., Higashino M., Tanimura S., i in. 2010. Laparoscopic rectal surgery for middle 
and lower rectal cancer, Surg. Endo, nr 24
10  Geisler D.P., Condon E.T., Remzi F.H. 2010. Single incision laparoscopic total proctocolecto-
my with ileopouch anal anastomosis, Colorectal Dis, nr 12
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− zmianę̨ postawy- spowodowana blizna ̨ w obrębie powłok brzusznych 
wpływającą̨ na ruchomość́ kręgosłupa, 

− ograniczenie ruchomości w stawach obręczy kończyn górnych i 
dolnych,

− zmniejszenie siły mięśniowej głównie w mięśniach posturalnych. 
Zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być tak dostosowane, aby dzia-

łały kompleksowo na wszystkie następstwa unieruchomienia oraz zmian 
strukturalnych.  

Z racji blizny operacyjnej ćwiczenia bezpośrednio angażujące struktu-
ry tułowia są̨ niewskazane. Wykorzystując metodę̨ PNF (ang. proprioceptive 
neuromuscular facilitation) w sposób pośredni dochodzi do oddziaływania na 
struktury położone w okolicy operowanej. 

Dostępna literatura skupia się na profilaktyce przeciwobrzękowej w 
pierwszej fazie po operacji. 

Przegląd Literatury

Istniejące opracowania nie prezentują ̨ wykorzystania metody PNF w 
usprawnianiu osób po chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego. Literatura 
opisuje metodę̨ PNF głównie w opracowaniach neurologicznych dysfunkcji 
oraz urazach ortopedycznych.

Metoda PNF 

W Instytucie Kabat-Kaiser w USA w latach 1946-1951 powstała metod 
terapii PNF. Fizjoterapeutka i neurofizjolog zauważyli, że ruchy wykonywane 
w życiu codziennym nie odbywają ̨ sie ̨ w jednej płaszczyźnie anatomicznej11,12 . 

Koncepcja PNF wykorzystuje wzorce ruchowe, które są̨ automatycznie 
wykonywane przez człowieka w czasie całego życia. Wzorce tworzą ̨ ruchy np. 
chód. W zależności od ruchów wyróżnia się wzorce symetryczne i asymetrycz-
ne 11,12,13,14  .

11  Adler S., Beckers D., Buck M. 2014. PNF w Praktyce. Ilustrowany przewodnik, DB Pu-
blishing Wydawnictwo, Warszawa
12  Kabat H., Knott M. 1953. Proprioceptive facilitation techniques for treatment of paralysis, 
Phys Ther Rev, nr 3
13  Górna E. 2014. Proprioceptive neuromuscular facilitation, Skrypt kursu podstawowego PNF, 
Odnova, Bydgoszcz
14  Górna E.2016. Proprioceptive neuromuscular facilitation, Skrypt kursu rozwijaja ̨cego PNF, 
Odnova, Bydgoszcz
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Nadrzędnymi celami metody są: 
− funkcjonalność wykonywanych ruchów, 
− brak elementów bólu w terapii. 
Ból występujący podczas terapii usprawniania działa na pacjenta hamu-

jąco. Powoduje lęk i obawę przed wykonaniem ruchu. Funkcjonalność ́ terapii 
to dostosowanie ćwiczeń́ do potrzeb a przede wszystkim możliwości pacjenta. 

Praca nad poprawa ̨ danej funkcji to przede wszystkim dążenie do uzy-
skania w terapii sytuacji zadaniowej, która wyzwala w pacjencie naturalnie 
zakodowane wzorce np. napicie się z kubka, ubranie plecaka itp.15

Do terapii wykorzystuje się potencjał niezaburzonych lub tez ̇ najspraw-
niejszych umiejętności ruchowych 1614.  

Techniki metody PNF wpływają na naukę ruchu – reedukację, koordyna-
cję, stabilizację i mobilizację tanek.

Prowadzenie ruchu odbywa się w diagonalnych, które stwarzają możli-
wość́ angażowania największej ilości mięśni, należących do tego samego łań-
cucha mięśniowego, czyli grupy mięśni pobudzanych kolejno w czasie wyko-
nywania ruchu1711

W trakcie wykonywania ćwiczeń wstępuje tzw. irradiacja, czyli przeniesie-
nie siły mocniejszych grup mięśniowych na słabsze. 

Wykorzystanie metody  
po chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego

Ze względu na leczenie chirurgiczne i traumatyzacje ̨ tkanek terapie ̨, po-
przez zastosowanie zasad głównych - doboru odpowiedniej techniki i irradiacji, 
oraz filozofie ̨ - bezbolesność ́ ćwiczeń ́ możną stosować w pierwszych dobach od 
zabiegu, jeśli nie ma przeciwskazań́ do wykonywania kinezyterapii. 

W trakcie terapii należy w pierwszej kolejności ustalić́ jej cel. W tym celu 
należy wykorzystać klasyfikację ICF18 .

15  Horst R.2010. Trening strategii motorycznych i PNF, Top School, Katowice
16  Horst R.2010. Trening strategii motorycznych i PNF, Top School, Katowice
17  Kabat H., Knott M.1953. Proprioceptive facilitation techniques for treatment of paralysis, Phys 
Ther Rev, nr 3
18  Heerkens Y., Hendriks E., Oostendorp R. 2006. Narzędzia oceny a Międzynarodowa Klasyfi-
kacja Funkcjonowania w rehabilitacji i fizjoterapii, Rehabilitacja Medyczna, nr 3
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Rys. 2. Schemat postepowania i klasyfikacji ICF

Źródło: (opracowanie własne)

Przykładowa terapia

Sposób rehabilitacji pacjenta podzielić́ można na 4 fazy: 
− przedoperacyjną, 
− ostrą (do momentu pionizacji), 
− podostrą, 
− przewlekłą. 
W fazie przedoperacyjnej, w przypadku zabiegów onkologicznych za-

zwyczaj sa ̨ to zabiegi planowane, istnieje możliwość ́ przygotowania pacjenta 
fizycznie do zabiegu. W tym celu stosuje się̨ ćwiczenia ogólnousprawniające, 
wpływające głownie na poprawę̨ elastyczności mięśni brzucha oraz zwiększenie 
ich siły, ale także na ćwiczenia oddechowe, ukierunkowane przede wszystkim 
na wydech. 

W fazie ostrej, czyli bezpośrednio po zabiegu operacyjnym postepowanie 
fizjoterapeutyczne ma na celu w zapobieganie zastojom żylnym, poprawę ̨ ja-
kości oddychania. 

W pierwszym etapie po zabiegu zaleca się̨ stosowanie technik izometrycz-
nego napięcia mięśni. 
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Z obserwacji własnych wynika również̇, że stosowanie pozycji ułożenio-
wych wpływa korzystnie na powrót sprawności. Poprzez poprawne pozycjono-
wanie pacjenta można wpłynąć́ na elastyczność́ blizny. 

PRZESUWANIE GÓRNEGO TUŁOWIA
Zmiana pozycji, czyli transfer w pierwszych dobach po operacji jest dla 

pacjenta czynnikiem wywołującym ból i powodującym dyskomfort. Samo-
dzielna prośba zmiany pozycji powoduje u pacjenta ból, występujący poprzez 
napięcie mięśni brzucha. Terapeuta poprzez facylitację- torowanie, jest w sta-
nie odciążyć́ pacjenta i wykonać́ ruch bez występowania odczuć́ bólowych. W 
tym celu pacjent poprzez uniesienie głowy stymuluje mięsnie brzucha do na-
pięcia, a terapeuta poprzez odciążenie ruchu przez facylitację przez barki wy-
znacza kierunek ruchu (Rys.3.). 

Rys. 3. Przesuwanie górnego tułowia

Źródło: (opracowanie własne)

RZESUWANIE DOLNEGO TUŁOWIA

Przy przesuwaniu dolnego tułowia następuje napięcie dna miednicy, pro-
stowniki stawu biodrowego, dolne partie mięśni brzucha. Żeby wspomóc ruch 
terapeuta odciąża i kierunkuje ruch poprzez chwyt na krętarzach większych 
kości biodrowych. Pacjent za każdym razem przy zmianie pozycji zapoczątko-
wuje ruch (Rys.4.). 
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Rys. 4. Przesuwanie dolnego tułowia

Źródło: (opracowanie własne)

W fazie podostrej, kiedy pacjent poddawany jest pionizacji najważniejsze 
są reakcje ortostatyczne. Po unieruchomieniu po zabiegu operacyjnym, czę-
stym powikłaniem są zaburzenia ortostatyczne, szczególnie u osób starszych, 
co wiąże się z większym ryzykiem upadku. 

Ważna jest mobilizacja blizny, szczególnie kiedy doszło już̇ do zagojenia 
ciecia chirurgicznego. W tym celu wykonuje się̨ opracowanie blizny z wyko-
rzystaniem technik mobilizacji powięziowej w celu jak najszybszego uelastycz-
nienia powłok brzusznych i przywrócenie ślizgu pomiędzy tkankami.

 W celu zwiększania napięcia mięśni brzucha wykorzystać ́ możną wzor-
ce głowy. Poprzez podniesienie głowy skierowanie brody do mostka i rota-
cję pacjent przez wzorzec zgięciowy głowy wpływa na powstanie napięcia  
w mięśniach brzucha. Rotacja angażuje mięsnie skośne po stronie w którą̨ jest 
wykonana. (Rys. 5.) 

Rys. 5. Facylitacja mięśni brzucha, poprzez wzorzec zgięciowy głowy.

Źródło: (opracowanie własne)
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Aby zaangażować́ dolne aktony mięśni brzucha i wpłynąć́ dodatkowo na 
mobilizację blizny można wykorzystać ́ asymetryczne wzorce kończyn dolnych 
(Rys. 6). 

Rys. 6. Facylitacja mięs ́ni brzucha, poprzez wzorzec kończyn dolnych.

Źródło: (opracowanie własne)

W fazie przewlekłej dążymy do przywrócenia aktywności fizycznej 
sprzed zabiegu operacyjnego. Do usprawniania wykorzystujemy sport, hobby, 
zainteresowania.  

Podsumowanie 

Z przeanalizowanej literatury i doświadczeń własnych można 
wywnioskować:

1. Fizjoterapia po  chirurgicznym leczeniu nowotworu jelita grubego  
jest konieczna w celu zmniejszenia powikłań.

2. Proces usprawniania należy rozpocząć́ już w fazie przed operacyjnej, 
celem usprawnienia układu oddychania, krążenia i kostno-stawowego oraz 
mięśniowego.

3. Metoda PNF może być ́ wykorzystana w każdej fazie usprawniania po 
chirurgicznej resekcji raka jelita grubego zarówno metodą laparoskopową jak i 
klasyczną otwarta.  
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4. Podczas planowania procesu usprawniania należy określić cele tera-
peutyczne zgodne z możliwościami i oczekiwaniami.
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Zabieg chirurgiczny – 
proponowane postępowanie 

fizjoterapeutyczne u pacjenta

Abstrakt: Fizjoterapia pacjentów po zabiegach chirurgicznych to nadal pomijany 
temat w dziedzinie medycyny. W placówkach szpitalnych brakuje wykształconego 
personelu medycznego, a brak wymogów zatrudnienia na oddziale chirurgii fizjotera-
peutów skutkuje zaniedbaniem tej części opieki zdrowotnej. Fizjoterapia u pacjentów 
chirurgicznych wdrażana powinna być już przed zabiegiem operacyjnym. Z dostęp-
nych doniesień naukowych wynika, iż większa sprawność ruchowa sprzed zabiegu ope-
racyjnego wpływa korzystnie na zabieg chirurgiczny, poprzez zmniejszenie powikłań 
pooperacyjnych. Z przeglądu literatury wynika także, że osoby z prawidłową masą 
ciała mają mniej powikłań po zabiegach chirurgicznych i ich czas rekonwalescencji jest 
krótszy, co ma pozytywny wpływ na sferę psychiczną pacjenta. Depresja występująca 
po zabiegach, operacjach jest rzadziej notowana u osób, które po zabiegach operacyj-
nych w 2 dobie wracały do wykonywania czynności dnia codziennego. Po przeanali-
zowaniu dotychczasowej literatury wnioskować można, że znaczący pływ na poziom 
obniżenia sprawność ruchowej pacjenta po zabiegu operacyjnym ma jego poziom 
sprawności sprzed zabiegu operacyjnego. Aby podnieść poziom sprawności pacjenta 
należy go przed zabiegiem operacyjnym usprawniać. Dodatkowo pacjent powinien zo-
stać poinstruowany przed zabiegiem o konieczności i sposobie wykonywania ćwiczeń, 
tak aby po zabiegu operacyjnym od pierwszej doby można było wrażać fizjoterapię.

Słowa kluczowe: operacja, rehabilitacja, nowotwór
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Summary: Physiotherapy of post-surgical patients is still an overlooked topic in the 
medical field. In hospitals there is a lack of educated medical personnel, and the 
lack of employment requirements in the surgery ward of physiotherapists results in 
neglecting this part of health care.Physiotherapy in surgical patients should be imple-
mented already before the surgery. The available scientific reports show that greater 
mobility before the surgery has a positive effect on the surgical procedure by reduc-
ing postoperative complications. The literature review also shows that people with 
normal body weight have fewer complications after surgery and their recovery time 
is shorter, which has a positive effect on the patient's mental sphere. Post-operative 
depression is less frequent in people who returned to everyday activities after surgery 
on day 2. After analyzing the existing literature, it can be concluded that a significant 
impact on the level of reduction in the mobility of the patient after the surgery is his 
level of fitness before the surgery. In order to increase the patient's level of fitness, it 
should be improved before the surgery. Additionally, the patient should be instructed 
before the procedure about the necessity and the manner of exercising, so that after 
the surgery one can experience physical therapy from the first day.

Keywords: surgery, rehabilitation, cancer

Wstęp

Zabiegi chirurgiczne wykonywane są każdego dnia w każdym szpitalu. 
Operacja, zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny z taką nomenklatura można 
spotkać się dotyczącą wszelkiego rodzaju zabiegów na narządach i tkankach 
ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępo-
wanie diagnostyczne przeprowadzane w taki sposób. Wbrew nazwie, zabiegi 
chirurgiczne nie należą do kompetencji wyłącznie lekarzy chirurgów. Miejsca 
przeznaczone do wykonywania zabiegów operacyjnych to bloki (sale) opera-
cyjne 1. 

Operacje dzielą się według specjalności lekarskich oraz specjalności we-
wnątrzchirurgicznych, stąd mamy operacje ginekologiczne, okulistyczne czy 
ortopedyczne.

Ze względu na czas wykonywania operacji podział wygląda następująco:
• Operacja nagła, doraźna - zabieg wykonywać dla odniesienia natych-

miastowego efektu zniesienia występujących objawów, w przeciwnym razie 
następuje znaczne pogorszenie się stanu zdrowia, włącznie z jego zagrożeniem

• Operacja pilna, zabieg musi być wykonany w ciągu kilku dni od wy-
stąpienia objawów.

1  Głuszek S. 2019.Podstawy chirurgii, Warszawa.
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• Operacja planowa - zabieg wykonywany w przypadku braku ko-
nieczności niezwłocznego jego wykonania. Odbywa się w ustalonym terminie  
w ciągu tygodnie miesiąca, roku.

Ze względu na cel i wynik operacji możemy wyróżnić: 
• Operacja zwiadowcza (diagnostyczna), zabieg, który ma na celu roz-

poznanie choroby, a nie jej wyleczenie. 
• Operacja radykalna (doszczętna), zabieg mający na celu całkowite wy-

leczenie choroby, najczęściej polegający na szerokim wycięciu narządów, bądź 
dużej części pojedynczego narządu. 

• Operacja paliatywna (łagodząca), poprawia jedynie stan chorego,  
nie usuwając właściwej przyczyny dolegliwości. 

• Operacja plastyczna zmienia wygląd lub funkcję narządu2.
  Z danych statystycznych wynika, że do najczęstszych zabiegów opera-

cyjnych należy operacje planowane 3, dlatego też, pacjent przed wykonanym 
zabiegiem może odpowiednio się do niego przygotować.

Opis zagadnienia 

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie protokołu postępowania  
z pacjentem poddawanym zabiegowi chirurgicznemu planowemu oraz sposo-
by postępowania w przypadkach operacji nagłych i pilnych. 

Fizjoterapia pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym jest tema-
tem pomijanym. Znaczącym powikłaniem po zabiegu operacyjnych jest akine-
zja, czyli bezruch, który przyczynia się do powikłania zabiegów operacyjnych.

Dodatkowo bezruch przyczynia się do pogorszenia stanu psychicznego pa-
cjenta co wiąże się z występowaniem depresji oraz zespołu stresu pourazowego.

Przegląd literatury

W dostępnej literaturze bardzo szeroko omawiane są powikłania związane 
z zabiegami chirurgicznymi. Do ogólnych czynniki ryzyka wystąpienia powi-
kłań u chorych leczonych chirurgicznie należą: 

• zmniejszenie aktywności lub unieruchomienie w okresie 
przedoperacyjnym

• zabieg, leki stosowane podczas znieczulenia

2  Noszczyk W. 2019. Chirurga repetytorium, Warszawa. s. 43.
3  https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-jgp/#searching.y
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• ból pooperacyjny
• unieruchomienie w okresie pooperacyjnym 4.
Do najgroźniejszych następstw zabiegu i związanego z nim unierucho-

mieniem jest zaburzenie ruchomości klatki piersiowej. Spowodowane jest to 
przyjadą pozycją leżącą na wznak i działającą siłą grawitacji na klatkę piersio-
wą. Dodatkowo, jeśli zabieg dotyczył klatki piersiowej związane jest to także 
z bólem w obrębie rany pooperacyjnej. Następstwem jest osłabienie odru-
chu kaszlowego lub jego nieefektywność, a w konsekwencji tego zaburzenia 
ruchów przepony, których następstwem jest ogóle upośledzenie wentylacji 
płuc51. 

Powikłania płucne są najczęstszymi powikłaniami po zabiegach chirur-
gicznych, bez względu na miejsce zabiegu. Powikłania oddechowe dotyczą 
16-25% chorych leczonych chirurgicznie. Szczególnie narażeni na ich wystą-
pienie są chorzy po zabiegach w obrębie klatki piersiowej i nadbrzusza6.

Kolejnym powikłaniem związanym z zabiegiem i bezruchem jest nasile-
nie katabolizmu, jako następstwo urazu operacyjnego. Metabolizm ukierun-
kowuje się na naprawę uszkodzeń kosztem całego ustroju, dodatkowo ograni-
czony dowóz substancji odżywczych powoduje efekty kataboliczne. Efektem 
katabolizmu jest zmniejszenie się masy tkanki mięśniowej (ok.300 g/dobę)  
i tłuszczowej (300-500 g/dobę) 7 

Następstwem katabolizmu jest także osłabienie siły mięśniowej oraz 
związana z tym zamian w strukturze mięśnia i przekształceniu się mięśni typu 
II w typ I. Dodatkowo wzrasta aktywność układu krzepnięcia, co niesie za 
sobą ryzyko zakrzepicy żylnej8.

Zakrzepica żył głębokich (najczęściej zlokalizowana w kończynach dol-
nych), jest kolejnym wymienianym w literaturze następstwem unieruchomie-
nia. Konsekwencją jej  może być zatorowość płucna, dotyczy 25-50% cho-
rych, w blisko połowie przypadków jest bezobjawowa. 

Do pozostałych często wymienianych powikłań należą:
• Wstrząs hipowolemiczny (szybka utrata płynów ustrojowych)
• Wstrząs kardiogenny (zawał mięśnia sercowego)
• Wstrząs septyczny (zakażenie ogólnoustrojowe, SIRS).

4  Woźniakowski M.2014. Fizjoterapia w chirurgii, Warszawa.
5  Głuszek S. 2019. Podstawy chirurgii, Warszawa.
6  Szawłoski A. 2014. Powikłania chirurgii onkologicznej: występowanie, leczenie, Warszawa.
7 Hasiak J. 2012 Stres okołooperacyjny - cz. III - okres pooperacyjny, Przeglądz Urologiczny.  
nr 75.
8  Karpel E, Jałowiecki P. 2009. Ogólne powikłania pooperacyjne, Warszawa.
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Tab. 1. Charakterystyka włókien mięśniowych (opracowanie własne)

Jako czynniki predysponujące rozwój powikłań operacyjnych wymienia-
ne są w literaturze:

• Wiek chorego (powyżej 60 r.ż.- wzrost ryzyka powikłań płucnych, już 
powyżej 40 r.ż. wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo- zatorowych)

• Otyłość (upośledzenie ruchomości przepony, zaburzenia stosun-
ku perfuzji do wentylacji w pęcherzykach płucnych: przewaga perfuzji nad 
wentylacją w szczytowych partiach płuc i odwrotny stosunek w partiach 
przypodstawnych)

• Wady wrodzone i nabyte upośledzające ruchomość klatki piersiowej 
(skoliozy, kifoskoliozy)

• Choroby współistniejące (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwien-
na mięśnia sercowego, choroby płuc, żylaki kończyn dolnych, choroby neuro-
logiczne) 95

• Palenie tytoniu (upośledzenie czynności nabłonka migawkowego 
oskrzeli, zmniejszenie chemotaksji neutrofilów, przewlekłe zapalenie oskrzeli)

Depresja (Tab.1) związana z zabiegiem chirurgicznym jest często wymie-
niana w literaturze10. 

Spośród przeanalizowanej literatury w ostatnich latach zauważyć moż-
na dostrzeganie sfery psychicznej pacjenta. Zabieg operacyjny, szczególnie 

9  Szawłoski A. 2014. Powikłania chirurgii onkologicznej: występowanie, leczenie, Warszawa
10  Jawor M, Dimter A, Marek K, Dudek D, Wojtyś A, Szproch A. 2000. Zaburzenia depresyjno- 
lękowe u kobiet po histerektomii – badania własne, „Psychiatria Polska”, t. 35.
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planowany, wiąże się ze stresem, co niekorzystnie wpływa na psychikę i nasta-
wienie pacjenta. 

Tab.1. Objawy depresji u osób starszych 11

Uczucia, które występują u pacjentów przed zabiegiem to przede 
wszystkim: 

• Lęk,
• Niepewność,
• Strach,
• Obawa przed nie wybudzeniem się.
Wszystkie wymieniane przez autorów uczucie wpływają niekorzystnie 

na układ nerwowy, który produkuje hormony biorące udział w procesach 
leczenia. 

11  Mossakowska-Wójcik J, Kowalczyk M, Zajączkowska M, Gałecki P. 2016. Depresja - kiedy 
wysłać do psychiatry?, „Medycyna po dyplomie” t.12.
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W większości literatury pojawiają się wątpliwości co do sposobu badania 
pacjentów, u których występują objawy depresji poprzez kwestionariusze. De-
presja jako choroba niemowę być rozpoznana jedynie na postawie kwestiona-
riusza lub samooceny. W związku z tym trudno również określić częstość wy-
stępowania małej i dużej depresji, a czasem nawet odróżnić zaburzenia lękowe 
lub zaburzenia typu PTSD od zaburzeń depresyjnych. Problemy diagnostycz-
ne wpływają oczywiście na trudności w ocenie skuteczności metod leczenia12. 

Poprawniejsze badania oceniające terapię poznawczo-behawioralną oraz 
różne metody szeroko rozumianej rehabilitacji kardiologicznej dają także bar-
dziej jednoznaczne wyniki, wskazujące na dobrą skuteczność tych metod 13. 

Ze względu na poważny niekorzystny wpływ depresji na stan zdrowia 
pacjentów po zabiegach chirurgicznych oraz częste występowanie zaburzeń 
nastroju w tej grupie pacjentów, należałoby wdrożyć protokół postępowania 
dotyczący zapobieganiu i leczeniu depresji. 

W literaturze rzadko można odnaleźć badania dotyczące wpływu uspraw-
niania leczniczego u pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Jak wiadomo 
akinezja jest główna przyczyną powstawania pozostałych powikłań, stąd też 
oczywistym powinno być wdrożenie usprawniania pacjenta. Usprawnianie pa-
cjenta powinno rozpocząć się jeszcze przed zabiegiem operacyjnym, tak aby 
skutki chwilowego unieruchomienia były jak najmniejsze. 

Ryc. 1. Schemat fizjoterapii po zabiegu chirurgicznym

Źródło: (opracowanie własne)

W dostępnej literaturze znaleźć można głównie zalecenia dotyczące fizjo-
terapii po zabiegach. Nie znajduje się doniesień dotyczących poprawy spraw-
ności pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym. 

12  Święcicki Ł. 2010. Depresja zwykła choroba, Wrocław.
13  Święcicki Ł. 2014. Zaburzenia depresyjne u pacjentów operowanych z przyczyn kardio- 
logicznych, „Psychiatria po Dyplomie” t. 5.
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W autorskim programie wdrożenie fizjoterapii powinno być w zabiegach 
planowanych przed zabiegiem operacyjnym w celu zmniejszenia możliwości 
występowania powikłań pooperacyjnych, a także dla poprawy psychiki pa-
cjenta (Ryc.1).

W okresie przed operacyjnym należy zadbać o ogólną sprawności pacjen-
ta, wykorzystując ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe - w celu zwięk-
szenia ruchomości klatki piersiowej, ćwiczenia ogólnokondycyjne, które 
usprawnią układ krążenia. Należy również na tym etapie nauczyć pacjenta 
bezbolesnego zmieniania pozycji, oraz udzielić instruktarzy ćwiczeń, które 
będą niezbędne w pierwszych dobach po zabiegu tj ćwiczenia przeciwzakrze-
powe oraz oddechowe. 

Ryc. 2. Cele fizjoterapii w chirurgii

Źródło: (opracowanie własne)

Aby uzyskać cele fizjoterapii (Ryc.2 ) należy utrzymać prawidłową wen-
tylację płuc, zwiększyć ruchomość klatki piersiowej, zwiększyć siłę mięśni od-
dechowych. Należy również pamiętać o układzie krążenia, w tym celu zada-
niami fizjoterapii jest zapewnienie prawidłowego odpływu żylnego z kończyn 
dolnych a także utrzymanie prawidłowej pompy mięśniowej w kończynach 
dolnych (Ryc.3). Przed rozpoczęciem fizjoterapii niezbędne jest poinformo-
wanie chorego o jej celach i uświadomienie choremu jej konieczności, aby 
mógł on czynnie i świadomie uczestniczyć w procesie, a nie być jej biernym 
elementem.
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Z dobrej praktyki fizjoterapeutycznej należy pamiętać o ocenie chorego 
oraz wywiadzie dotyczącym choroby podstawowej. W ocenie należy uwzględ-
nić wydolność układu oddechowego i krążenia, sprawności ogólną chorego, 
budowę i skład masy ciała. Fizjoterapeuta również powinien zapoznać się  
z rodzajem i rozległością planowego zabiegu chirurgicznego, oaz ustalić wska-
zania i przeciwskazania do fizjoterapii. 

Najważniejszym celem fizjoterapii w okresie po operacyjnym jest wczesne 
uruchamianie i pionizacja. Należy pamiętać o stopniowej pionizacji pacjenta, 
aby nie doszło do omdlenia ortostatycznego. W okresie bezpośrednio po za-
biegu ćwiczenia oddechowe powinny być frakcjonowane, aby nie doszło do 
hiperwentylacji pacjenta. Dodatkowo ćwiczenia przeciwzakrzepowe wspoma-
gać można biernym ułożeniem wyższym kończyn oraz stosowaniem bandaży 
uciskowych.

Ryc.3. Cele szczegółowe w fizjoterapii w chirurgii

Źródło: (opracowanie własne)

W tym okresie najważniejsze jest usamodzielnienie pacjenta, co wpływa 
również pozytywnie na jego sferę psychiczną, gdyż przestaje on być zależny od 
osób trzecich i może sam zadbać o swoje podstawowe czynności dnia codzien-
nego, zwiększając w ten sposób swój komfort. 

W okresie po wyjściu ze szpitala ważne jest kontynuowanie przez pacjenta 
wyuczonych ćwiczeń oraz kontynuacja fizjoterapii w placówkach ambulatoryj-
nych, lub też korzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego. W tym etapie należy  
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ukierunkować proces usprawniania na powrót funkcji. Kinezyterapia powin-
na mieć charakter zadaniowy, ukierunkowany na czynności dnia codziennego.

Podsumowanie i wnioski

W dostępnej literaturze nie odnajduje się doniesień dotyczących wpły-
wu wdrażania fizjoterapii u pacjentów przez zabiegami planowanymi. Można 
wnioskować, że wdrożenie takiej procedury skróciłoby czas pobytu pacjenta  
w szpitalu, a także przyczyniło się do występowania krótszego czasu akinezji,  
a co za tym idzie zmniejszenia ryzyka powikłań pooperacyjnych. 

Często pojawiającym zagadnieniem jest powstanie depresji z powodu 
zabiegu, związane jest to ze strachem, lękiem, niepewnością. Inną przyczy-
na depresji wymienianą przez autorów jest ból pooperacyjny i ograniczenie 
związane z samodzielnością pacjenta. Problem ten można również zniwelować 
przez fizjoterapię, o których już wspomina dostępna literatura.

Po przeanalizowaniu wnioskować można:
1. Fizjoterapia powinna być wdrożona na każdym etapie leczenia, za-

równo przedszpitalny, szpitalnym oraz poszpitalnym. 
2. Fizjoterapia zmniejsza następstwa unieruchomienia związane  

z zabiegiem
3. Fizjoterapia korzystnie wpływa na sferę psychiczną pacjenta. 
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