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WSTĘP 

 

 Współczesna medycyna proponuje dziś wiele rozwiązań w odpowiedzi na 

problemy, schorzenia i stany chorobowe, które jeszcze do niedawna uznawano za 

nieuleczalne lub zbyt zaawansowane, by móc w ich przypadku zastosować 

jakąkolwiek terapię. Gwałtowny rozwój technologii, a w konsekwencji możliwość 

dokonywania inwazyjnych i zaawansowanych zabiegów medycznych coraz częściej 

prowadzi do znacznej poprawy jakości życia chorych, jak i niekiedy całkowitego 

ich wyleczenia.  

 Mogłoby się wydawać, iż działania mające na celu ratowanie życia ludzkiego 

ze swej natury są poczynaniami dobrymi, nie budzącymi poważniejszych 

zastrzeżeń. Okazuje się jednak, iż tak na gruncie dyskursu naukowego, medialnego, 

jak i etycznego znajdują one zarówno grono zwolenników jak i przeciwników.  

 Jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny jest 

transplantologia „dająca nowe życie”. To aktualny i niezwykle interesujący obszar 

interdyscyplinarnie pojmowanego postępu w technologii i jego wpływu na życie 

człowieka. Niewątpliwie, sama idea przeszczepiania organów jest etycznie 

wartościowa. Realny problem pojawia się jednak w przypadku transplantacji ex 

mortuo. U podstaw realizowania tej terapii znajduje się bowiem koncepcja śmierci 

mózgowej, poddawana niesłabnącym kontrowersjom, tak w świetle badań 

naukowych jak i rozważań natury etycznej. Dochodzi tu bowiem do pewnej na 

pozór prostej równowagi: aby mógł przeżyć jeden człowiek, umrzeć musi drugi.  

 W powyższym sformułowaniu jak i w prezentowanej pracy, kluczowe jest 

słowo „musi”. Czy można z całą pewnością stwierdzić, iż osoba spełniająca niejako 
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obowiązujące kryteria śmierci mózgowej rzeczywiście nie żyje i nie ma już 

możliwości powrotu do zdrowia? Czy też są inne powody, dla których cała 

procedura jak i sama koncepcja stanu śmierci mózgowej stała się obowiązującą w 

rozstrzyganiu o kresie ludzkiego życia? 

 W centrum refleksji nad terapią transplantacyjną ex mortuo znajdują się 

życie i śmierć człowieka. Stąd też konieczność komplementarnego spojrzenia na ten 

problem przez pryzmat wartości moralnych i licznych odniesień na gruncie etyki. 

Trudno bowiem mówić o najważniejszych aspektach ludzkiego istnienia bez 

właściwego odniesienia ich do jego natury, kształtu, czy charakterystycznych 

przymiotów. Pominięcie tych aspektów w rozważaniach dotyczących działań 

transplantacyjnych może prowadzić do chęci sprowadzenia szczytnej idei ratowania 

człowieka do podejmowania konkretnych aktów niezgodnych z działaniem na rzecz 

jego dobra, prowadzących do przesunięcia go z rangi podmiotu do przedmiotu 

będącego środkiem realnych manipulacji.  

 Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, za schemat rozważań obrać należy 

dziedziny najściślej związane z problematyką transplantacji ex mortuo, tj. 

medycynę, prawo, teologię, filozofię, bioetykę oraz media. W ich obrębie  wyróżnię 

najważniejsze i zarazem kluczowe informacje, koncepcje jak i dokumenty 

konstytuujące zasady postępowania w dokonywaniu transplantacji ex mortuo. Po 

zebraniu i wnikliwej analizie źródeł istotnych dla przeprowadzania tej terapii w 

Polsce oraz porównaniu ich ze stanowiskiem obowiązującym aktualnie w innych, 

wybranych przeze mnie krajach, dokonam interdyscyplinarnego nałożenia wyników 

i próby odnalezienia w nich pewnej spójnej podstawy, która pozwoliłaby na 

weryfikację zasadności, klarowności jak i wartościowości podejmowanego 

problemu. Wnioski uzyskane na podstawie źródeł skonfrontuję następnie z 

wybranymi badaniami socjologicznymi, najistotniejszymi w mojej ocenie, oraz 

dokonam analizy popularnych doniesień medialnych, mających znaczny wpływ na 

kreowanie postaw społecznych odnośnie do podejmowanego zagadnienia.  

 W pierwszym rozdziale znajdą się rozważania dotyczące samej osoby 

ludzkiej, jej definicji, przymiotów, przysługującej jej praw. Dokonam także analizy 
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stosowanych współcześnie koncepcji bioetycznych, za właściwą dla niniejszej 

pracy obierając personalistyczną. 

 Treść drugiego rozdziału stanowić będzie materia medyczno-prawna, 

odnosząca się już ściśle do transplantacji ex mortuo. Dokonując zdefiniowania i 

klasyfikacji przeszczepów, wyodrębnię pobieranie organów ze zwłok jako rodzaj 

szczególny w omawianej terapii. Następnie odniosę się do nauk medycznych, by 

dokładnie poznać procedurę orzekania śmierci mózgowej, doszukując jednocześnie 

medycznych przesłanek jakoby taka śmierć jako stany faktyczny i możliwy do 

zdiagnozowania rzeczywiście istniał. Analiza kluczowych dla zagadnienia aktów i 

dokumentów prawnych podjęta tuż po części traktującej o medycynie, stanowić 

będzie przegląd aktualnego stanu obowiązującego w Polsce prawa względem terapii 

transplantacyjnej ex mortuo. 

 Rozważania w oparciu o stanowisko mediów, jak i postawy społeczne 

względem przeszczepiania organów ze zwłok znajdą natomiast miejsce w rozdziale 

trzecim. W tej części poruszę także zagadnienia natury etycznej i filozoficznej, 

stanowiące największy dylemat moralny omawianej dziedziny, takie jak problem 

uporczywej terapii, jakości życia, czy śmierci użytecznej. Ostatni paragraf tego 

rozdziału będzie pewną refleksją nad najnowszymi dokonaniami w sferze terapii 

transplantacyjnej oraz projektami medycznymi zaplanowanymi na najbliższą 

przyszłość, jak chociażby przeszczep głowy.  

 Tak sformułowane zagadnienia dostarczają odbiorcy interdyscyplinarnego 

poglądu na problem transplantacji ex mortuo, oraz pozwalają na dokonanie jego 

oceny w aspekcie etyczno-moralnym.          
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ROZDZIAŁ I 

Etyczny wymiar człowieka jako osoby 

 

 We współczesnym, coraz dynamiczniej rozwijającym się świecie,  

obfitującym wielością możliwych dokonań wobec osoby ludzkiej, dokonanie 

właściwego wyboru, czy też podjęcie korzystnej w skutkach decyzji może 

przysparzać wielu problemów. Owa mnogość możliwości, istniejąca często dzięki 

postępowi technologicznemu z jednej strony stanowi niewątpliwie ogromne 

osiągnięcie ludzkości i jest źródłem dostępności szerokiego spectrum rozwiązań. 

Jednocześnie zaś może stać się powodem rozterek, wątpliwości, pytań o słuszność 

w podejmowaniu wielu decyzji.  

   Aby móc przyjąć zasadne stanowisko i odnaleźć właściwą drogę w 

podejmowaniu zmian zachodzących w naszym otoczeniu, a w szczególności w 

takich sferach dokonań człowieka jak medycyna, niezbędne jest właściwe 

zdefiniowanie samej osoby ludzkiej oraz jej przymiotów, właściwe zrozumienie 

przysługujących jej praw, a także poznanie najczęstszych modeli postępowania 

wobec człowieka w sytuacjach przeprowadzania względem niego ingerencji 

medycznych.  
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§1. Godność ludzka i jej przymioty 

  

 W rozważaniach na temat człowieka, nie sposób pominąć kwestii 

związanych z samą definicją osoby ludzkiej, a co ważniejsze, właściwym jej 

rozumieniem. Odpowiadając na pytania kim jest, co wyróżnia ją spośród innych 

istot żyjących, jakie posiada przymioty i co wynika z faktu ich posiadania, 

tworzymy pewien fundament dla dalszych rozważań na temat poszczególnych 

zjawisk oraz dziedzin życia, które dotyczą każdego z nas. Próby sformułowania 

jednoznacznej definicji człowieka, która w pełni zawierałaby w sobie wszystkie 

istotne aspekty jego egzystencji przysparzają wielu trudności. Na istotę 

człowieczeństwa składa się bowiem tak wiele elementów reprezentujących 

jednocześnie niemal wszystkie dziedziny wiedzy, iż nie jesteśmy w stanie stworzyć 

określenia w pełni wyczerpującego tę tematykę. 

 

 

 Art. 1. Definicja osoby ludzkiej 

 

 Termin „osoba ludzka” może wydawać się pojęciem na tyle oczywistym, iż 

nie wymaga eksplikacji. Każdy z nas bowiem, zapytany o wytłumaczenie tego 

pojęcia potrafiłby podać jego pewne wyjaśnienie, bazując chociażby na fakcie, iż 

sformułowanie to dotyczy jego samego. Jednakże taki opis osoby ludzkiej narażony 

jest na pominięcie istotnych aspektów i elementów składowych, które stanowią 

niezbędną podstawę dla właściwego rozumienia osoby oraz tworzą pewien kodeks 

przestrzegania i respektowania jego wrodzonych, niezbywalnych praw.  

 Wincenty Granat, teolog i dogmatyk, zajmujący się także zagadnieniami 

personalizmu chrześcijańskiego, definiuje integralną osobę ludzką jako 

„jednostkowy substancjalny i całkowity podmiot cielesno-duchowy zdolny działać 
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w sposób rozumny, dobrowolny i społeczny”
1
. Autor tej definicji podkreśla także, 

iż owe działania ujęte w przytoczonym określeniu mają na celu regularne 

ubogacanie siebie oraz ludzkości w sferze całego bytu.  

 Co to oznacza i jakie implikacje wypływają z tak sformułowanej definicji? 

Już na samym początku, istotny jest przedrostek „integralna”, który podkreśla w 

definicji osoby aspekt anatomiczny i gatunkowy człowieka, czyli jego strukturę 

biologiczną. Pominięcie tego wymiaru sprowadzałoby bowiem osobę jedynie do 

sfery osobowości czysto duchowej. Co do określenia „podmiot cielesno-duchowy” 

zaś, należałoby poczynić pewne założenia poruszające wątki filozoficzne, bez 

których personalizm jako teoria nie miałby niezbędnych dla niego podstaw. Jednak 

na potrzeby omawianej definicji wystarczającą jest supozycja przyjęcia faktów 

empirycznych świadczących o podleganiu człowieka prawom materii 

zorganizowanych biologicznie przy jednoczesnym działaniu tegoż podmiotu w 

sposób rozumny i logiczny, w oparciu o wartości moralne, religijne czy estetyczne. 

Równie istotne jest także określenie podmiotu „całkowitym”. To 

najodpowiedniejszy sposób ukazania wielopłaszczyznowości sfer działania i 

istnienia człowieka, w tym także podświadomości, czy nadświadomości
2
. Ta 

całościowość podmiotu to również podkreślenie jego związku z naturą, dzięki 

czemu możliwe są dalsze rozważania na temat człowieka, w kontekście jego relacji 

z innymi ludźmi, światem przyrody, czy samym Bogiem.  

 Wincenty Granat podkreśla, iż osoba ludzka nie jest wartością ideową, ale 

bytem konkretnym, posiadającym własne niepowtarzalne przymioty, co przejawia 

się w użyciu określenia „jednostka”. Nawet bliźnięta posiadają bowiem pewne 

anatomiczne różnice, które kreują ich odrębność. Indywidualność i jednostkowość 

osoby ludzkiej podkreśla również zróżnicowanie jej cech sfery psychologicznej, 

takich jak temperament, osobowość, charakter, sposoby zachowania w konkretnych 

sytuacjach. Każdy z nas na dany bodziec reaguje zgoła inaczej, wyciąga niekiedy 

odmienne wnioski, czemu towarzyszą zróżnicowane emocje. Wszystko to składa się 

na niepowtarzalność konkretnego bytu i tym samym brak możliwości pojawienia 
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 W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Lublin 2006, s. 293. 

2
 Tamże, s. 294. 
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się takiego samego kiedykolwiek
3
. Osoba ludzka to podmiot substancjalny, który 

sam w sobie stanowi punkt odniesienia. Nie jest częścią ani kogoś, ani czegoś. Jego 

egzystencja zawiera się w nim i wzmocniona jest samoistnością wszelkiego 

działania w sposób wolny, czyli niewymuszony.  

 Istotne jest także pewne rozdzielenie bytu ludzkiego na podmiot i przedmiot. 

Źródłem ludzkiej wiedzy, a także i moralności, jest właśnie podmiotowe rozumne 

„ja”, którego człowiek nie zawsze jest świadomy. Ma to miejsce chociażby podczas 

głębokiego snu, czy omdlenia, co nie oznacza jednak, że owa świadomość zanika. 

Istnieje bowiem w stanie potencjalnym i jest pewnym naturalnym przejawem, 

zatem cały czas stanowi wraz z ciałem nierozerwalną, jednostkową i substancjalną 

całość
4
.    

 Człowiek jest zdolny do działania w sposób rozumny, społeczny i 

dobrowolny. To właśnie te aspekty wyodrębniają go ze świata przyrody. 

Przytoczona definicja osoby ludzkiej nie podejmuje rozbudowanej problematyki 

filozoficznej dotyczącej ludzkiej myśli, jednakże wskazuje na posiadanie przez 

człowieka zdolności do takich czynności i procesów, jak na przykład 

wnioskowanie, intuicja, czy stwierdzanie.  

 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż fakt bycia osobą wiąże się także z 

posiadaniem pewnej racjonalnej natury. Ta z kolei pozwala nam na działanie 

według dyspozycji woli
5
. Człowiek to również jedyny gatunek, który niejako 

przekracza stan tej natury, charakteryzuje go intencjonalność, rozumność, ekspresja.  

 Aby możliwie jak najpełniej zrozumieć fenomen człowieka oraz jego 

wyjątkowych cech, należy dokonać pewnego zespolenia wątków 

antropologicznych, filozoficznych oraz dyscyplin poruszających zagadnienie 

człowieka w oparciu o koncepcję osoby ludzkiej oraz traktowanie go w sposób 

personalistyczny. Takim ujęciem fenomenu człowieka zajmuje się antropologia 

personalistyczna
6
. Ponieważ problemy poruszane w dalszej części pracy 

                                              
3
 B. Nawroczyński, Zasady Nauczania, Wrocław 1957, s. 119. 

4
 W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, dz. cyt., s. 295-296. 

5
 B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 101. 

6
 Cz. S. Bartnik, Ku definicji osoby, „Teologia w Polsce”, 1(2007) nr 1, s. 5-10. 
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nierozerwalnie łączą się z etyką i medycyną, rozważania na temat osoby ludzkiej  

oparte zostały na takich elementach jak: godność człowieka, jedność duchowo – 

cielesna oraz natura społeczna. Stanowią one podstawę normy personalistycznej w 

odniesieniu do zagadnień osadzonych w dziedzinie bioetyki
7
.  

 

 

 Art. 2. Godność człowieka 

 

 Fundamentem wyjątkowej wartości osoby ludzkiej jest fakt posiadania przez 

nią godności. Aby jednak pełniej zrozumieć istotę tej wsobnej cechy, należy jasno 

sprecyzować jej dwojaki charakter i wypływający z niego rozdział na godność 

osobowościową i osobistą oraz osobową.  

 Godność osobowościowa związana jest z zespołem nabytych cech danej 

osoby (w tym także moralnych), sposobami jej zachowania, działaniami, czy 

charakterem. Tak rozumianej godności właściwe są zmienność i różnorodność, jako 

że każda osoba pod względem swoich cech i zachowań stanowi pewną 

autonomiczną jednostkę. Godność osobowościowa wiąże się także z rozwojem 

osobowości etycznej. Skupiona jest bardziej na  tym, czego pragniemy, aniżeli na 

tym co już posiadamy
8
.  Godność osobista natomiast, wynika z zajmowania danej 

pozycji w społeczeństwie. Jest ukierunkowana na samo poczuciem bycia kimś
9
. To 

pewien sposób wyrażania tej swoistej świadomości "na zewnątrz", w tym również 

w relacjach z innymi. Ponieważ takie subiektywne przekonania mogą nie być wolne 

od pewnych pożądliwości i chęci oczyszczania własnego wizerunku w adekwatnych 

do takiego działania sytuacjach, nie zawsze godność osobowościowa i osobista 

                                              
7
 J. Wróbel, Antropologia we współczesnej myśli bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w biomedycynie, 

w: Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny,  red. Z. Wanat, Toruń 2011, s. 26. 
8
 G. Grzybek, Prawa moralne  - etyka społecznych konsekwencji a etyka rozwoju, w: Prawa człowieka i świat 

wartości, red. R. Moń, A. Kobyliński, Warszawa 2011, s. 227-229. 
9
 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i wolności, Lublin 1995, s. 43. 
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interferuje z kolei z zakresem godności osobowej, a i często bywa też moralnie 

niewłaściwa
10

. Nie są to zatem pojęcia tożsame. 

 Do kierowania się właściwymi, zgodnymi z zasadami etyki chrześcijańskiej 

normami moralnymi wzywa zaś właśnie godność osobowa – wartość, która 

wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń i nie pozwala na sprowadzenie go do 

poziomu rzeczy. Świadczy o jego człowieczeństwie i wyznacza jego ludzką naturę. 

Nie da się jej zastąpić, to jedyna wartość bezwarunkowa.
11

 Nie jest cechą nabytą, 

ani taką, którą można utracić lub jej pozbawić. Wszyscy ludzie, niezależnie od 

statusu społecznego, czy też jakichkolwiek innych okoliczności obdarzeni są 

godnością w stopniu równym. Stąd także wynika różnica pomiędzy człowiekiem, 

który dzięki godności jest „kimś”, a otaczającym go światem przyrody. Osoba 

ludzka jest bytem wyróżniającym się jakościowo i nie da się jej sprowadzić do 

poziomu pozostałych bytów świata pozaosobowego, które przedmiotowo określane 

są zatem „czymś”
12

. Nienaruszalność i niezbywalność godności ludzkiej wynikająca 

z jej przyrodzenia jest także pewnym zadaniem, które wiąże się z 

człowieczeństwem, stanowi bowiem wyznacznik kształtowania niemal wszystkich 

aspektów życia społecznego
13

.   

 Do najważniejszych zagadnień charakteryzujących pojęcie godności należą: 

celowość, powszechność, wolność, integralność, nietykalność i absolutność. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż żadne opracowanie, ani próba opisania pojęcia 

godności nie wyczerpuje tego zagadnienia w sposób kompletny. Jest tak choćby 

dlatego, iż stanowi jedynie opis, oraz próbę jego interpretacji. 

 Człowiek jest celem samym w sobie
14

. Nie może być zatem środkiem do 

celu, ani przedmiotem służącym do osiągnięcia czyjegoś zamysłu. Z faktu tego 

wynika również, iż dążenie do dobra wspólnego wszystkich społeczności nie może 

                                              
10

 T. Biesaga, Twórca personalizmu realistycznego, w: Testi Joannis Pauli II, red. S. Koperek, Kraków 211, 

s. 228-229. 
11

 J. Wróbel, Antropologia we współczesnej myśli bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w biomedycynie, 

dz. cyt., s. 35. 
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 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 24. 
13

 R. Sobański, Normatywność godności człowieka w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, 

red. R. Sobański, Warszawa 2003, s. 20. 
14

 W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 525. 
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odbywać się na innej drodze, jak poprzez poszanowanie dobra osobistego
15

. Zatem 

wszelkie działania na rzecz dobra społeczeństwa, czy grupy ludzi, tak naprawdę 

ukierunkowane powinny być na dobro wszystkich osób z osobna. Dopiero wtedy 

możliwe jest osiąganie rzeczywistego dobra wspólnego. Jednakże takie podejście 

do zagadnienia celowości może w wielu przypadkach być rozumiane dość opacznie 

i prowadzić do zupełnie odwrotnych implikacji w praktyce, czy też skutkować 

niepoprawnym rozumieniem autonomii człowieka. Istnieje także niebezpieczeństwo 

odłączenia pojęcia celowości człowieka od fundamentu godności
16

. Co to oznacza 

w przypadku działań biomedycznych? Celem wszelkich poczynań terapeutycznych 

jest przecież człowiek i jego dobro rozumiane integralnie
17

. Wszelka medyczna 

ingerencja powinna mieć zatem bezpośredni wpływ na jego korzyść, winna być 

poczyniona z konieczności, chronić ludzkie życie i zdrowie. Żaden człowiek, 

niezależnie od okoliczności, nie  może być obiektem zawłaszczenia, przedmiotem 

eksperymentu, czy źródłem medycznej korzyści dla innej osoby
18

.   

 Powszechność posiadania przez człowieka godności gwarantuje mu 

niemożność wykluczenia go z człowieczeństwa
19

. Cechę tę można śmiało przełożyć 

na pojęcie równości między ludźmi, bez względu na pochodzenie, rasę, wiek, 

wyznawaną religię, czy stan urodzenia. Wszyscy ludzie, bez wyjątku stworzeni są 

na obraz i podobieństwo Boga, posiadają tę samą godność. Powszechność w 

posiadaniu przez ludzi godności jest faktem, w którym niepisana zasada wyjątku od 

reguły zdecydowanie nie obowiązuje.  

 Jedną z wartości wymagającą poczynienia szczególnych założeń jest 

natomiast wolność. Stwierdzenie, iż przysługuje ona każdemu człowiekowi jest 

zdecydowanie niewystarczające oraz niesie ryzyko sprowadzenia tego przymiotu do 

pojęcia zbyt szeroko rozumianej autonomii. Aby poprawnie zdefiniować 

zagadnienie wolności jako cechy godności ludzkiej, niezbędne jest odniesienie do 
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 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, w: Człowiek i moralność, t. 1, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. 

Rodziński, A. Szostek, Lublin 1982, s. 30. 
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 B. Drożdż, Przymioty ludzkiej godności, „Perspectiva” Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne, Rok 

V(2006) nr 2(9),  s. 26. 
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 R. Moń, A. Kobyliński, Prawa człowieka i świat wartości, Warszawa 2011, s. 130-131. 
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 J. Wróbel,  Antropologia we współczesnej myśli bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w 
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fundamentu tejże wartości, a mianowicie do rozumności i świadomości,  

pojmowanych w tym kontekście jako odpowiedzialności nie tylko za popełniane 

czyny i koegzystencję z innymi osobami, ale także kształtowanie swojego życia 

oraz poszukiwanie prawdy – przede wszystkim religijnej
20

. Jeżeli więc mowa o 

zagadnieniach natury religijnej, nieodłącznym elementem rozważań dotyczących 

wolności stają się również kwestie moralne, ściśle związane z dynamicznością 

wewnętrznej jak i publicznej sfery życia człowieka
21

. Moralność wszakże jest 

również poszukiwaniem wolności, która przejawia wyjątkowość i niepowtarzalność 

każdej osoby ludzkiej
22

.  

 Dzisiejsze rozumienie wolności podatne jest zaś na sprzeniewierzanie się 

otwartości na prawdę i dobro człowieka. Podejmowane decyzje i wybory 

niejednokrotnie podyktowane bywają egoizmem, wyniosłością, chęcią zysku i złem,  

w wyniku czego wartości naczelne ulegają bezpowrotnemu zatraceniu. 

Współcześnie można zauważyć także tendencję do poddawania godności pewnej 

neutralizacji aksjologicznej i redukowaniu jej do wolności rozumianej jako władzy 

pewnego wyboru. Odbiera się wolności jej refleksyjność sprowadzając jedynie do 

odzwierciedlania stanu rzeczy. Coraz powszechniejsze instrumentalne podejście do 

zagadnienia wolności powoduje jej oderwanie od wnętrza człowieka, a to właśnie w 

tej sferze, owa wolność powinna się zawierać i realizować
23

.  

 Integralność oznacza traktowanie osoby w sposób całościowy, bez podziału 

na sferę cielesną i duchową. Przymiot ten podkreśla i chroni tożsamość duchowo-

cielesną człowieka. Całościowość uwydatnia, iż człowiek jest godny szacunku bez 

względu na kontekst, w jakim go rozpatrujemy. Szacunek ma bowiem ten sam 

wymiar niezależnie od umiejętności człowieka, jego postępowania, przydatności, 

czy stanu zdrowia. Niedostrzeganie cechy integralności lub świadomy brak jej 

respektowania sprowadza działania względem człowieka do ujmowania go w 

sposób instrumentalny. Implikuje to także rozpatrywanie człowieka w kategoriach 

podobieństwa do innych organizmów w przyrodzie, co ostatecznie prowadzi często 
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 Tamże. 
21

 Tamże, s. 27-28. 
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 J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 16. 
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 Z. Teinert, Spór o naturę, Poznań 2003,  s. 257-258. 
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do traktowania go jako substytutu, czy swoistego tworzywa dla fabrykowania dóbr 

konsumpcyjnych
24

. Taki stosunek do osoby ludzkiej niesie za sobą poważne 

konsekwencje. Oderwanie wymiaru duchowego od cielesności rodzi ryzyko 

manipulacji ciałem ludzkim tak na początku istnienia, w trakcie trwania jak i u 

schyłku jego egzystencji
25

. Machinacje na embrionach, eutanazja, wszelkie próby 

udoskonalania i ingerencji w biologię człowieka zmierzają w swych skutkach do 

klęski etyki i pomijania godności. Oderwanie od cechy integralności ciała i ducha 

pomimo wszelkich deklaracji i zapewnień o działaniu na rzecz dobra człowieka, 

prowadzi do jego uprzedmiotowienia i zredukowania do poziomu materiału 

wykorzystywanego na potrzeby innych. Takie działania nie mogą być uznane za 

etycznie dobre
26

.       

 Z pojęciem integralności, nierozerwalnie łączy się cecha nietykalności, 

gwarantująca człowiekowi odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Respektowanie 

tych przymiotów realizuje się w solidarności międzyludzkiej w społeczeństwie, tak 

w relacjach rodzinnych i lokalnych, jak i szerszych: narodowych i 

ogólnoludzkich
27

. Z faktem tym wiąże się także ogromna waga więzi człowieka z 

innymi ludźmi, z którymi współtworzymy nasze życie, pracujemy, przebywamy, od 

których często zależy nasze zdrowie, czy byt materialny. Prawo do nietykalności 

posiada każdy człowiek, pod warunkiem, że sam nie dopuścił się występku przeciw 

godności innej osoby. W takim przypadku osoby trzecie nie mają obowiązku 

przestrzegania tego prawa w stosunku do kogoś, kto to prawo łamie. Nietykalność 

to także możliwość, a nawet zobowiązanie do wymierzenia odpowiedniej kary, 

celem „naprawienia nieporządku wywołanego przez wykroczenie”
28

.  

 Godność posiada charakter absolutny, który niejako potwierdza 

powszechność posiadania godności przez każdy byt ludzki bez wyjątku. 
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Absolutności nie może nadać ani odebrać żaden człowiek, czy instytucja. Nie 

opowiedzenie się za faktem posiadania godności jako cechy absolutnej 

równoznaczne jest z próbą zwalczania jej, co stoi w opozycji do szacunku 

należnego człowiekowi i społeczeństwu. Absolutność, jako najważniejsza cecha 

godności bierze udział w prawdzie i dobru całego człowieczeństwa. W niej też 

zawierają się wszystkie powyżej wymienione przymioty godności
29

.    

 W pełniejszym zrozumieniu godności osobowej oraz dokonaniu właściwej 

oceny moralnej możliwych ingerencji medycznych względem człowieka pomóc 

mogą także zasady pomocnicze ujęte przez Józefa Wróbla, do których należą 

zasady: niedysponowalności, solidarności, czynu o podwójnym skutku, 

całościowości i proporcjonalności
30

.  

 Zasada niedysponowalności określa, iż człowiek nie dysponuje w pełni 

swoim ciałem i życiem. Według J. Wróbla takie prawo posiada jedynie dawca 

życia, czyli Bóg. Jest to odwołanie do antropologii teologicznej i znajduje pełne 

odzwierciedlenie w terapii transplantacyjnej. Zasada solidarności odnosi się 

natomiast nie tylko relacji międzyosobowej ale także „na miarę osób”
31

. Jest zatem 

ściśle związana z integralnością osoby ludzkiej, zachowaniem jej duchowo-

cielesnego wymiaru, zatem także troski o dobro, zdrowie i życie człowieka. Zasada 

czynu o podwójnym skutku, również wpisuje się w rozważania dotyczące 

transplantacji ex mortuo. Dostrzega ona bowiem wieloetapowość ingerencji 

medycznych, a terapia transplantacyjna niewątpliwie do takich właśnie należy. Idea 

tej zasady podkreśla, iż nie wszystkie fazy dokonywanych zabiegów przynoszą 

jednakowo dobry skutek. Często aby można było wykonać etap dobrze rokujący dla 

pacjenta, trzeba wcześniej narazić inną część organizmu. Podobnie jest z efektem 

finalnym. Nie zawsze przeszczep zostaje przyjęty, a pacjent wyleczony. 

Niebagatelne znaczenie ma także zasada całościowości, zakładająca iż 

indywidualność osoby ludzkiej stanowi współistnienie wszystkich jego części, jest 

jedna i niepodzielna. Nie mniej istotna dla podejmowanych rozważań jest ostatnia z 
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zasad pomocniczych - zasada proporcjonalności, traktująca o adekwatnej do stanu 

pacjenta potrzebie leczenia oraz właściwym poziomie jakościowym i ilościowym 

stosowanych metod leczniczych.    

 Wyszczególnione cechy ludzkiej godności należy rozbudowywać. Potrzeby 

poszerzania ich istoty i znaczenia oraz realizację pełni godności w 

człowieczeństwie dostrzega chrześcijaństwo. Stworzenie człowieka na obraz i 

podobieństwo Boga pozwala na pewne zawieszenie go między nicością, a 

nieskończonością. Ma to także wydźwięk w relacjach międzyludzkich. Każdy 

człowiek jest bowiem nie tylko naszym bliźnim, ale także odzwierciedleniem i 

odbiciem samego Boga. Wszystko to świadczy o wyjątkowym miejscu człowieka 

wśród stworzeń oraz skłania do pewnej refleksji moralnej niezbędnej we wszystkich 

dziedzinach ludzkiej egzystencji.  

 

 

 Art. 3. Jedność duchowo-cielesna i społeczna natura człowieka 

 

 Człowiek jest niewątpliwie bytem biologicznym, złożonym z zespołu tkanek, 

narządów, płynów, funkcjonujących w określony sposób w obrębie jego ciała. 

Jednakże w ujęciu anatomicznym jego istota się nie wyczerpuje. Stanowi jednak 

niezbędną część osoby, uczestnicząc w ten sposób w jej godności. To właśnie za 

pomocą tego biologicznego tworu, nasza osoba przejawia się i wyraża
32

.  

 Idąc tym tropem, wszelkie ingerencje w ciało człowieka, w tym także 

medyczne, nie dotyczą wyłącznie części anatomicznych ludzkiego organizmu, ale 

osoby jako takiej, w jej rozumieniu całościowym, zgodnie  zasadą całościowości.  

Pełne odzwierciedlenie znajduje tu zasada całościowości
33

. Fakt ten odnosi się 

zarówno do zabiegów terapeutycznych, jak i działań mających na celu polepszenie 
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biologicznego stanu człowieka. Także z punktu widzenia normy etycznej, każda 

działalność medyczna powinna mieć pozytywny wpływ na sferę biologiczną 

człowieka, mieć na celu jego dobro integralne, oraz wsparcie za pomocą środków 

terapeutycznych w taki sposób, aby odzyskiwał on możliwości urzeczywistniania 

siebie w wymiarach osobowym, społecznym, indywidualnym i moralnym
34

.  

 Takie ujęcie osoby ludzkiej ingerencje medyczne oraz terapie mające na celu 

zwiększanie wydajności organizmu (np. stosowanie dopingu u sportowców), 

polepszanie wydajności poszczególnych narządów i tkanek (np. skrajne formy 

kulturystyki), czy wywoływanie określonych doznań psychicznych (poprzez np. 

narkotyki, środki psychotropowe) traktuje w sposób negatywny
35

. Wszystkie te 

działania skupiają się jedynie na sferze „ciała”, pomijając sferę „ducha”, tym 

samym więc naruszają jedność duchowo-cielesną człowieka.  

 Podejmując rozważania na temat człowieka, nie można pominąć faktu, iż nie 

jest on swoistym indywiduum, żyjącym i rozwijającym się w samotności.  Jedną z 

podstawowych jego potrzeb stanowi współistnienie w społeczności ludzkiej. 

Potrzeba ta nie zamyka się jednak w obrębie posiadania towarzystwa, znajomych i 

bliskich, spontanicznych relacji z nimi, lecz ma dużo szerszy wymiar podyktowany 

prawem do wzajemnego szacunku, wynikającym z godności w równym stopniu 

posiadanej przez każdego z nas. Dlatego też nasze współżycie i współdziałanie w 

społeczeństwie powinno opierać się na pewnych postawach, które poprzez 

poszanowanie drugiej osoby pozwalają nam współuczestniczyć w dobru wspólnym 

i rozwijać się na gruncie społecznym. Zachowania te winny wyrażać się w postawie 

miłości, sprawiedliwości, pomocniczości i solidarności z drugim człowiekiem
36

.   

  

 Z powyższych rozważań wynika, iż życie ludzkie i jego zdrowie to wartości 

nie tylko indywidualne, ale także społeczne, czyli wspólne. Zatem życie, czy 

podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących stanu zdrowia człowieka nie mogą 
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być udziałem jedynie poszczególnych, indywidualnych osób, czy grup 

reprezentujących podobne stanowisko, a muszą odnosić się do dobra całej 

społeczności. Każdy człowiek ma prawo do życia i jednocześnie obowiązek 

moralny skorzystania ze środków pomocy medycznej adekwatnych do jego stanu 

zdrowia, które winno się traktować jako dar społeczny
37

. Troska o zdrowie, oraz 

wszelkie ingerencje terapeutyczne stanowią wielowymiarowe wyzwanie dla 

społeczeństwa. Poszczególne przypadki i stany chorobowe zaś nie zamykają się 

jedynie w sferze prywatności. Są to sytuacje wymagające oparcia na 

fundamentalnych wartościach, spośród których najważniejszą jest godność.  

 

 

§2. Prawa człowieka a współczesne zagrożenia natury naukowo-

technicznej 

  

 Kluczowa wartość osoby ludzkie opisana w poprzednim paragrafie jaką jest 

godność osobowa, stanowi nie tylko o wyjątkowej pozycji człowieka wśród istot 

żyjących, ale jest także jedną z naczelnych podstaw dla formułowania praw 

człowieka. Jednakże pomiędzy fundamentalnymi przymiotami osoby ludzkiej a 

prawami człowieka zastosowanie znaku równości z wielu przyczyn nie jest 

możliwe. Co leży zatem u podstaw tych praw, jakie niebezpieczeństwa zagrażają 

ich respektowaniu i czy hołubiony współcześnie postęp nauki może przyczyniać się 

do ich degradacji? Na jakich płaszczyznach owa godność i prawa człowieka ze sobą 

korespondują? 

 Aby odpowiedzieć na te pytania, w pierwszej kolejności należy podjąć próbę 

zdefiniowania praw człowieka. Problemem jaki jawi się już na początku rozważań 

jest powszechne sprowadzanie praw człowieka do kwestii czysto praktycznych oraz 

do określania zakresu ich obowiązywania. Brak ugruntowania teoretycznego praw 

oraz pomijanie kluczowych aspektów dla ich uzasadnienia może rodzić pewne 
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wątpliwości w interpretacji tychże, co często skutkuje ich niewłaściwym 

rozumieniem, a w konsekwencji nieprzestrzeganiem.  

 Owe prawa przysługują z samego faktu bycia człowiekiem, niezależnie od 

obowiązującego prawa stanowionego, rasy, wyznania, czy statusu społecznego. Są 

to prawa wrodzone, niezbywalne, powszechne i nienaruszalne. Według Marka 

Piechowiaka, centrum tych praw stanowi człowiek zorientowany w swej naturze na 

rozwój, czego skutkiem jest właśnie pozostawanie w trwałej zależności od 

należnych mu dóbr
38

. Prawa te zatem wyznaczają pewien kierunek relacji człowieka 

do dobra co ukazuje, iż odpowiedzi na poszukiwanie źródeł prawa, tego na czym się 

osadzają i z czego wynikają, nie możemy zawęzić jedynie do dziedziny prawa 

stanowionego. Ich uzasadnienia szukać należy osadzając te rozważania w znacznie 

głębszej refleksji. 

 

 

 Art. 1. Teoretyczne uzasadnienie praw człowieka 

 

 We współczesnym świecie, największą trudnością dotyczącą praw człowieka 

jest sprawiedliwe zapewnienie ich wszystkim ludziom. Obecny dyskurs skupia się 

raczej na samej potrzebie istnienia i egzekwowania poszczególnych praw, aniżeli na 

ich wyraźnym, do dziś nie zdefiniowanym jasno ugruntowaniu
39

. Dlatego w 

poszukiwaniu źródeł i uzasadnienia dla praw człowieka potrzebne jest chwilowe 

odstąpienie od rozważań praktycznych i położenie nacisku na grunt filozoficzny, a 

ściślej mówiąc antropologiczny i metafizyczny. Jest to niezbędne dla ochrony praw 

człowieka przed nowopowstającymi ideami, które za swój cel coraz rzadziej 

obierają właściwie rozumiane dobro.  
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 Próbę uzasadnienia praw człowieka można oprzeć na trzech płaszczyznach 

teoretycznych: antropologicznej koncepcji godności osobowej, idei prawa 

naturalnego oraz podstawowych potrzebach człowieka, przy czym zaznaczyć 

należy, iż dwa ostatnie kierunki niejako sprowadzają się do pierwszego, bowiem 

czynienie dobra zasadza się w godności i jednocześnie jest naczelną zasadą prawa 

naturalnego. Zaspokojenie ludzkich potrzeb możliwe jest zaś wtedy, gdy popełniane 

czyny są zgodne z prawem
40

.  

 Doświadczenia II wojny światowej skierowały uwagę ludzkości na problem 

respektowania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia
41

. 

Od tamtej pory, większość dokumentów zawierających treści natury etycznej ściśle 

nawiązuje do podstawowych wartości przysługujących człowiekowi. Treść tychże 

aktów normatywnych, traktujących o prawach człowieka, odnosi się do pojęcia 

godności rozumianej jako istota człowieczeństwa. Pierwszym traktatem, w którym 

zwrócono uwagę na ochronę tychże praw, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie 

godności była Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 roku, w 

preambule której znajduje się zapis deklarujący wiarę w „podstawowe prawa 

człowieka, w godność i wartość człowieka”
42

. Potrzeba respektowania praw i 

obawa przed powrotem wydarzeń i doświadczeń I połowy XX wieku zaowocowała 

uchwaleniem w 1948 roku w Paryżu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

która za podstawę obrała godność każdego człowieka, a całe społeczeństwo 

określone zostało mianem „rodziny ludzkiej”
43

. Taka wizja norm wynika z 

zaakcentowania elementów wspólnych dla wszystkich ludzi oraz przyjęcia postawy 

antropocentrycznej. Deklaracja podkreśla także nierozerwalność faktu bycia 

człowiekiem z faktem istnienia, definiuje człowieka jako jedność materialno – 

duchową, w obrębie której zawierają się pierwiastki sensytywny, duchowy i 
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wegetatywny. U podstaw paryskiego dokumentu znajduje się również wyraźna 

aprobata dla postrzegania człowieka przez pryzmat rozsądku na podstawie przeżyć, 

doświadczeń osobistych i nabywanych w wyniku relacji ze społeczeństwem
44

. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka traktuje podmiot ludzki w sposób 

uniwersalny, dzięki czemu tuż po podpisaniu zaakceptowana została przez 

większość państw i narodów świata. To pozwoliło na uznanie godności w 

rozumieniu osobowym jako źródła przysługujących człowiekowi praw w wielu 

późniejszych dokumentach traktujących o prawach człowieka. Jednocześnie 

dokument ten jest ostatnim aktem ONZ osadzonym na prawie naturalnym, którego 

nie przyjęło osiem państw, w tym Polska. Paryski akt bezpośrednio wpłynął 

chociażby na kształt Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 

1948 roku, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1951 

roku, Konwencji o statusie uchodźców przyjętą w 1951 roku, czy Konwencji o 

likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1965 roku, natomiast rok 1968 

ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Praw Człowieka.  

 Do pojęcia godności, choć już nie bezpośrednio poprzez wpływ Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, odnoszą się także Międzynarodowe Pakty Praw 

Człowieka z 16 grudnia 1966 roku, w których proklamowano zasadę poszanowania 

godności ludzkiej oraz potrzebę ochrony praw człowieka. W preambule 

wspomnianego dokumentu widnieje następujący zapis: „uznanie przyrodzonej 

godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny 

ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie”
45

. Do 

dokumentów proklamujących poszanowanie godności ludzkiej zaliczyć możemy 

nie tylko akty o charakterze uniwersalnym, czy globalnym, ale także regionalnym, 

co wskazuje na powszechną potrzebę osadzenia praw człowieka na gruncie 

godności jako wartości niezbywalnej i przyrodzonej. Do takich dokumentów należą 

m.in.: Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności (1989), Akt Końcowy 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europy (1975), Amerykańska 
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Konwencja Praw Człowieka (1969), Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 

(1981) czy Arabska Karta Praw Człowieka (2004)
46

. 

 Godność w aktach międzynarodowych rozumiana jest także jako pewien 

wzorzec wartościowania życia społecznego i grunt dla rozwijania poszczególnych 

jego dziedzin. I tak, w art. 22 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka widnieje 

następujący zapis: „każda osoba […] jest uprawniona do urzeczywistniania […] jej 

praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych nieodzownych dla jej godności”
47

.  

 Pomimo licznych odwołań do kategorii godności na gruncie prawa 

stanowionego wciąż istotnym problemem jest jej jednoznaczne rozumienie, co 

może skutkować brakiem respektowania tejże wartości w sposób właściwy i 

należyty
48

. Przyczyną takiego niebezpieczeństwa jest brak jasnego zdefiniowania 

zagadnienia godności w wymienionych powyżej aktach. Mamy w nich do czynienia 

z wyszczególnianiem pewnych cech godności w odniesieniu do przysługujących na 

ich podstawie pozostałych praw, jednakże wciąż brak w tych opisach odniesień do 

koncepcji filozoficznych czy teologicznych. 

 Poszukując teoretycznej podstawy, która definiowałaby pojęcie godności na 

tyle klarownie, by mogła stanowić pewne uzasadnienie dla praw człowieka warto 

odnieść się do antropologii św. Tomasza z Akwinu. Tak w ujęciu prawno-

międzynarodowym jak i rozumieniu Akwinaty, godność bowiem jest wartością 

przyrodzoną i nieodłączną każdemu człowiekowi. Nic, ani nikt nie może jej 

odebrać, niezależnie od podejmowanych działań
49

. Szerszą interpretację 

zagadnienia godności w dorobku św. Tomasza podejmują Mieczysław Gogacz, 

Mieczysław Albert Krąpiec oraz wspomniany wcześniej M. Piechowiak.  

 W rozumieniu M. Gogacza, istotą godności osoby jest jej niewątpliwa 

przewaga nad innymi bytami, która wynika z samego istnienia, posiadanej 
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intelektualności oraz pewnego pryncypium, którym jest akt istnienia o charakterze 

aktualizującym
50

. Ponadto człowiek wyróżnia się posiadaniem właściwych mu dóbr 

(zdolności określonych przez św. Tomasza jako bonitates), których inne byty nie 

posiadają
51

. Takie rozumienie godności uzależnia byt ludzki od innych bytów 

stanowiąc dla niego pewien obszar odniesienia. W tym rozumieniu dochodzi zatem 

do pewnego rozminięcia z przymiotem celowości. 

 Odmienną interpretację godności, choć także opartą na koncepcji Akwinaty, 

prezentuje M. A. Krąpiec, który podkreśla, iż człowiek nie może być traktowany 

jako środek do celu, gdyż to on sam stanowi cel wszelkich działań. Priorytetem w 

postępowaniu powinno być zatem odniesienie do drugiej osoby
52

. Jednakże takie 

podejście, sprowadza godność jedynie do pewnej kategorii relacji międzyosobowej 

odstępując niejako od godności osobowej jako wartości fundamentalnej. 

 M. Piechowiak natomiast rozpatruje pojecie godności w kontekście bycia 

osoby. Opierając się na rozważaniach Akwinaty stwierdza, iż podstawą istnienia 

osoby jest godność, nie zaś odwrotnie
53

. Zatem być osobą to posiadać godność. 

Jednakże św. Tomasz definiując osobę nie poprzestaje jedynie na zagadnieniu 

godności. Miano osoby przyznaje pod warunkiem istnienia w naturze rozumnej, co 

jest jednocześnie wyznacznikiem pewnej szlachetności i doniosłości bytu. 

Wielokrotnie też podkreśla, iż najdonioślejszym elementem bytu jest akt istnienia, 

który wraz z godnością stanowi o doskonałości człowieka
54

. Stwierdza wprost, iż 

godność to „specyficzny dla bytu osobowego akt istnienia”
55

. Jednak w takim 

ujęciu pominięta zostaje niejako cielesność człowieka, dlatego też Piechowiak 

potrzebom biologicznym człowieka nadaje pewien charakter osobowy podkreślając 

tym samym, iż wymagają one analogicznego zaspokojenia, podobnie jak pozostałe 
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kategorie życia ludzkiego
56

. Istotną kwestią tej interpretacji jest również zwrócenie 

uwagi na aktualizację bytu i różnorakość sposobów realizacji człowieka. Cele 

ludzkiej aktywności są indywidualne w przypadku każdego z nas, nie zaś 

zdeterminowane przez istotę gatunku, czy poszczególne konteksty życia, co czyni 

człowieka kimś indywidualnym, nie zaś egzemplarzem jednego z gatunków
57

. 

 Z powyższych rozważań wynika, iż celem działania człowieka jest on sam na 

swój indywidualny sposób, nie jest zaś jednostką realizującą to, co wspólne 

chociażby dla danego gatunku. Akcent w fakcie istnienia zasadza się zatem na 

sposobie tegoż  istnienia, a nie jego fakcie. To natomiast uniemożliwia 

wartościowanie istnień  ludzkich, niezależnie od momentu ich egzystencji.  

 Wydaje się, iż stanowisko Piechowiaka może tworzyć solidną podstawę dla 

filozoficznej koncepcji praw człowieka. Godność w sposób nierozerwalny związana 

z faktem bycia człowiekiem i utożsamiona z jego istnieniem pozwala nie tylko 

pełniej zrozumieć owo zagadnienie, ale może pełnić też funkcję ochrony praw 

przed poglądami, które na podstawie błędnych poszlak próbują wartościować 

istnienia ludzkie i decydować komu dane prawo przysługuje, a komu nie.  

 Problematykę praw człowieka oraz próby ich uzasadnienia podejmują nie 

tylko akty prawa stanowionego. Potrzebę rozważań dostrzec można także w nauce 

Kościoła (po raz pierwszy w encyklice Leona XIII Rerum novarum z 1891 roku). 

Powszechność, nienaruszalność i niezbywalny charakter praw eksponuje Encyklika 

Jana XXIII Pacem in terris z 1963 roku. Za podstawę praw człowieka 

wyszczególnionych w dokumencie uznana została godność osoby ludzkiej oraz 

prawo naturalne
58

.  

 Na to prawo zwraca uwagę także francuski teolog i filozof Jacques Maritain 

czyniąc z niego fundament dla praw człowieka. Według myśliciela, osoba ludzka 

jest podmiotem prawa, posiada szczególne uprawnienia i prawo do szacunku 

właśnie na mocy prawa naturalnego, które autor obiera za pewną normę 
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funkcjonowania opartą na podejmowaniu wolnych decyzji
59

. Maritain formułuje 

koncepcję prawa naturalnego w odniesieniu do św. Tomasza z Akwinu, osadzając ją 

na gruncie samej natury ludzkiej. Z niej to bowiem wynika pewien ład odczytywany 

przez rozum, zgodnie z którym przez pryzmat wolnej woli postępuje człowiek w 

celu realizacji bytu. Francuski myśliciel przyrównuje istotę i realność prawa 

naturalnego w porządku moralnym do biologicznego wzrostu, postępu starzenia 

fizycznego, czyniąc pierwszy z wymienionych swoistą standardowością 

funkcjonowania natury ludzkiej
60

. Człowiek dąży zatem nie tylko do osiągnięcia 

właściwej sobie doskonałości w wymiarze moralnym, ale posiada tym samym 

prawo do zmierzania ku niej. To zaś stanowić może podstawę dla uzasadnienia 

prawa naturalnego jako fundamentu praw człowieka.  

 J. Maritain w swoich rozważaniach zwraca także uwagę na samo rozumienie 

pojęcia dobra. Zaznacza, iż dobro wspólne nie jest jedynie sumą dóbr jednostek, czy 

grup posiadających wspólne interesy, nie jest także związane tylko z kulturą, 

tradycjami, obyczajami, czy dziedzictwem. To pojecie o dużo szerszym zakresie, 

wywodzące się z sumienia obywatelskiego, postępowania moralnego, przyjaźni, 

sprawiedliwości, bogactwa duchowego. Zakłada rozwój osób tworzących pewną 

zjednoczoną społeczność. Dobro to jednak, jak wielokrotnie podkreśla Maritain, w 

żadnym wypadku nie może być osiągane kosztem dobra osoby, ani tym bardziej 

stać w sprzeczności z nim
61

.  

 Współcześnie zdarza się, iż na gruncie praw człowieka stajemy w obliczu 

pewnych sprzeczności, kiedy to prawa jednostek realnie ze sobą kolidują. Bazując 

na idei prawa naturalnego, podobne konflikty mają jednak charakter pozorny.  

Jeżeli bowiem podstawa praw człowieka jest wspólna dla wszystkich, a dochodzi 

jednak do pewnej kolizji, jest to sygnał, iż jedno z praw opiera się na innym 

fundamencie, w rezultacie czego obowiązywalność obu roszczeń, czy praw nie 

może być stawiana na równi. Wyraźnym przykładem dla takiej sytuacji może być 

przeciwstawienie fundamentalnego prawa do życia prawu do decydowania o sobie 
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chociażby w przypadku kobiety noszącej się z zamiarem dokonania zabiegu aborcji. 

Podstawa prawa naturalnego – nakaz „nie zabijaj” nie może zostać zdominowany 

chęcią realizacji własnych zamiarów.  

 Takie rozumienie prawa naturalnego w dobie namnażania i roszczeń do 

coraz to nowszych, nie zawsze zasadnych praw, pozwala na wykluczenie pewnych 

antagonizmów między nimi i stanowi solidny grunt dla wartościowania i 

hierarchizacji ich rangi. Propozycja J. Maritaina dotycząca uznania prawa 

naturalnego za fundament praw człowieka jest  zatem całkowicie podstawna i 

uzasadniona.  

 Trzecią płaszczyzną, na gruncie której można dopatrywać się teoretycznego 

uzasadnienia praw człowieka jest odwołanie do podstawowych potrzeb człowieka. 

Wyraźna analogia widoczna jest już na podstawie samego określenia, czym są owe 

potrzeby. Zdefiniować można je bowiem jako swoisty zbiór warunków, których 

spełnienie jest niezbędne dla przeżycia i rozwoju człowieka w zmieniającym się 

otoczeniu. Wymagania te mają charakter wrodzony i są wspólne dla wszystkich 

ludzi, niezależnie od sytuacji politycznej, kulturowej, czy religijnej. Podobieństwo 

do kompetencji praw człowieka zasadza się także w fakcie, iż potrzeby te stanowią 

pewną część psychofizycznej budowy każdego człowieka, już od samego początku 

życia. Tak potrzeby jak i prawa człowieka opierają się tudzież na interakcji, której 

warunkiem spełnienia jest stosunek społeczny i relacja z drugim człowiekiem
62

.  

 Podobieństwo pewnych fragmentów definicji zawierających zbliżone 

sformułowania i porównywalne cechy obu zagadnień to nie jedyne analogie, na 

których zasadzają się bieżące rozważania. Podstawowe potrzeby człowieka 

sklasyfikowane na gruncie badań empirycznych psychologii rozwojowej podzielić 

można na trzy główne kategorie potrzeb:  

- egzystencjalne (fizjologiczne);  

- kontaktu społecznego (poznawanie świata, wymiana informacji, nauka wzorów 

postępowania);  
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- minimum bezpieczeństwa (niemożność życia i rozwoju w sytuacji zagrożenia)
63

.   

Tak sformułowanym grupom podstawowych potrzeb człowieka przypisać można 

następujące kategorie praw człowieka:  

- prawa do minimum egzystencjalnego: dostęp jednostki do niezbędnych dóbr 

(schronienie, pożywienie, etc.), usługi socjalne, w tym służba zdrowia, niezbędne 

warunki higieniczne, usługi oświatowe, zdrowe środowisko życia – celem tychże 

praw jest zagwarantowanie odpowiednich warunków dla przetrwania i rozwoju 

jednostki; 

- prawa do uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym – opierające się w 

początkowym okresie życia na kontakcie z matką, możliwość poznawania świata, 

zdobywania umiejętności, rozwoju, aż po decydowanie o sobie, podejmowanie 

decyzji ze świadomością odpowiedzialności za nie, kształtowanie własnego 

systemu wartości; 

- prawa do bezpieczeństwa osobistego, łączące w sobie poniekąd prawa poprzednie 

– prawo do ochrony przed przemocą, nieludzkim traktowaniem, dostęp do 

informacji, ale przede wszystkim, kluczowe dla dalszych rozważań podejmowanych 

w tejże pracy, prawo do życia
64

.  

 

 

 Art. 2. W obliczu kryzysu praw człowieka 

 

 Nieścisłości w określaniu podstaw praw człowieka oraz pomijanie wątków 

filozoficznych i antropologicznych w rozważaniach o tychże skutkują nie tylko 

pomijaniem sfery ontycznej człowieka, ale prowadzą także do relatywizacji owych 

praw. Takie postępowanie niesie za sobą ryzyko sprowadzenia poszczególnych 

praw do pewnego rodzaju standardów postępowania w zależności od bieżącej 
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sytuacji, kontekstu kulturowego, społecznego czy politycznego
65

. Zastosowanie 

prawa może stać się zatem lokalnym sposobem rozwiązania problemu, lub aktem 

niesprawiedliwego, pozbawionego bezstronnego spojrzenia osądu.  

 Właściwe rozumienie i przestrzeganie praw człowieka ogranicza także ich 

ukierunkowanie i rozpatrywanie na płaszczyźnie prawnej. Prawa te bowiem 

analizowane są jako prawa podmiotowe, normujące relacje między człowiekiem, 

jako jednostką a państwem – ustawodawcą. Takie rozważania ograniczone do 

płaszczyzny publiczno – prawnej zawężają rozumienie człowieka, odgradzając 

fundamentalne przymioty wynikające z faktu bycia osobą
66

. To także 

niebezpieczeństwo postawienia znaku równości między prawami jednej, a 

uprawnieniami drugiej osoby, co może bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu, a 

nawet egzystencji człowieka. Wynikające z takiego ujęcia zawężenie ugruntowania 

i rozumienia praw człowieka sprzyja również nadużywaniu tychże praw w niecnych 

celach. Przejawia się to chociażby na przykładzie wolności (wolność słowa i 

upowszechnianie kłamstw, treści niebezpiecznych jako prawo do komunikowania 

swoich poglądów w sposób nieograniczony)
67

, czy tolerancji, a także roszczeniu 

sobie praw, które w istocie są bezpodstawne, godzą w dobro drugiej osoby, lub 

zwyczajnie danej jednostce się nie przysługują
68

.  

 Zauważalne współcześnie rozbudowywanie i udoskonalanie praw człowieka 

coraz częściej zaczyna przybierać formę pewnej abstrakcji. Wdrażanie coraz to 

bardziej szczegółowych praw, czy raczej roszczeń, zmierza bardziej do utopii 

aniżeli realnego, lepszego systemu praw. Tworzenie i zagęszczanie pokrewnych 

wartości obniża także prestiż i rangę podstawowych dokumentów uniwersalnych, 

prowadzi do zawiłości i sprzeczności w ich funkcjonowaniu, a w rezultacie zamiast 

działać na rzecz dobra człowieka, alienuje go z centrum rozważań, osadzając na 

peryferiach motywów działania
69

. Ów proces słabnięcia fundamentalnych praw 

wskutek namnażania postulowanych – nowych, prowadzi do negatywnej w 
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skutkach inflacji praw. Po pierwsze, zaczynamy mieć do czynienia z ekstrapolacją 

praw przysługujących dotąd wyłącznie ludziom na inne kategorie istot, jak 

chociażby zwierzęta, czy rośliny
70

. Po drugie zaś, pod pojęciem „prawo”, coraz 

częściej zaczynamy rozumieć zbiór zachowań, potrzeb, ludzkich roszczeń, czy 

upodobań, bez adekwatnego uzasadnienia, czy słusznej dla nich podstawy
71

, co 

prowadzi raczej do chaosu, aniżeli racjonalnego sprecyzowania  klasyfikacji norm. 

      Na rozumienie praw człowieka wpływa także wszechobecny rozwój 

wiedzy naukowo-technicznej i związany z nim pewien proces stopniowego 

odchodzenia od podmiotowego na rzecz przedmiotowego określania człowieka
72

. 

Pojawiają się realne możliwości ulepszania człowieka, traktowania wybiórczo 

(chociażby podczas selekcji dokonywanej podczas procedury in vitro), sztucznego 

wzmacniania jego kondycji, co wyraźnie zaciera wyjątkowość osoby ludzkiej, jej 

indywidualność i kształt. Zjawiskom tym towarzyszą coraz bardziej skrajne zdania 

opowiadające się "za" i "przeciw". Rodzi to coraz wyraźniejsze konflikty i podziały 

społeczeństwa, co wykorzystują zwolennicy postępu, opierając wartościowanie 

swoich argumentów czynnikiem widocznym, skutecznym i namacalnym, 

odchodząc tym samym od podstaw teologicznych i filozoficznych.  

 Hołubienie takich działań jak aborcja, eutanazja, czy wspomniane in vitro, 

przybiera dzisiaj formę już nie tylko naukową, ale wręcz ideologiczną. Obok 

argumentów czysto medycznych, często podaje się argumenty psychologiczne, 

społeczne, czy demograficzne, maskując niejako nieetyczność danego problemu i 

przekształcając go w potrzebę, na którą odpowiedzią jest dane działanie. 

Niezaprzeczalnym i silnym argumentem jest tutaj także skuteczność, która 

wielokrotnie determinuje podjęcie decyzji. Chęć posiadania dziecka i cierpienie z 

powodu niemożności jego posiadania jawi się jako "idealne" środowisko dla 
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rozwoju cywilizacji in vitro i pochwały dla rozwoju medycyny przy jednoczesnym 

odłożeniu rozważań etycznych na plan dalszy
73

.     

 Uprzedmiotawianie, pozbawianie indywidualności, czy cech osobowych, to 

nie jedyne zagrożenia płynące ze źle rozumianego i pozbawionego podstaw 

ontologicznych postępu. Istnieje tu bowiem ryzyko ograniczania prawa do wolności 

i manipulacji, za sprawą osiągnięć w dziedzinie transplantologii, nanotechnologii, 

czy klonowania. Obecny dyskurs nie podejmuje rozważań dotyczących możliwych 

skutków tych działań w przyszłości, wpływu na świadomość własnego ja (Jak 

będzie czuł się pacjent ze świadomością posiadania w sobie czyjegoś serca? Czy 

jego psychika będzie w stanie zaakceptować część ciała przeszczepioną od kogoś 

innego, ktoś wcześniej przecież żył tak jak teraz on). Coraz więcej rozważań 

przybiera kształt natury formalnej i prawnej, pozbawiając głębszej, a niezbędnej 

refleksji aksjologicznej
74

.  

 Przekonanie o możliwości wydłużenia życia i ulepszeniu jego jakości 

prowadzi nie tylko do niebezpieczeństwa zatarcia definicji osoby ludzkiej, ale także 

do komercjalizacji ludzkiego ciała. Handel organami, wytwarzanie leków na bazie 

ludzkich embrionów, to coraz powszechniejsze tematy pojawiające się w dyskursie 

etycznym. Techniczny sposób myślenia zmierza także do definiowania człowieka 

przez pryzmat jego zdolności do komunikowania się, bycia istotą społeczną, 

przesuwając niejako na dalszy plan aspekty filozoficzne, a nawet czysto 

biologiczne. Niektórzy teoretycy definiują nawet świadomość ludzką jako skutek 

zaadoptowania się w społeczności
75

 pomijając tym samym fakt, iż to nie ona 

powołuje człowieka do istnienia, a jej prawa nad nim nie mają charakteru 

absolutnego.    

 Prawa człowieka, które w obliczu doświadczeń militarnych XX wieku miały 

stać na straży wartości i bezpieczeństwa zaczynają stawać się swoistymi 
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narzędziami walki między ludźmi, wszystkich przeciw wszystkim. Wartości, na 

mocy których społeczeństwa przechodziły niegdyś od totalitaryzmu do demokracji, 

stają dziś w obliczu realnego zwrócenia się w stronę przeciwną, a także w kierunku, 

którego negatywnych skutków nie chcemy dostrzec, lub co gorsze nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć.     

   

 

§3. Bioetyczna koncepcja osoby 

 

 Postęp technologiczny obecny niemalże we wszystkich dziedzinach nauki na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat prowadzi nie tylko do rozwoju nowych 

możliwości będących odpowiedzią na problemy niegdyś nie do rozwiązania, ale jest 

także przyczyną wielu dylematów natury etycznej. Jedną z dziedzin, rodzącą coraz 

to nowsze rozwiązania technologicznie mające bezpośredni wpływ na takie 

fundamentalne wartości jak życie i zdrowie człowieka jest medycyna. Jednakże 

wszelkie dokonania podejmowane z udziałem człowieka nie mogą być wolne od 

rozważań natury etycznej. Działania, które niegdyś skupiały się na ratowaniu życia, 

dzisiaj stwarzają także możliwości jego projektowania, ulepszania i przekształcania 

istnień, często w celu realizacji indywidualnych potrzeb. Czy działania medyczne 

wciąż stawiają sobie za cel główny dobro człowieka i pozostają w zgodzie z 

przysługującymi każdej osobie ludzkiej fundamentalnymi prawami? Wydaje się, że 

priorytet ten zaczyna zacierać się w przypływie innych i nowych czynników. 

 Dylematy natury moralnej towarzyszyły naukom medycznym od zawsze. 

Jednakże rewolucja biotechnologiczna dokonująca się na naszych oczach 

sprowadza ten dyskurs na grunt dużo bardziej skomplikowany, wymagający obrony 

osoby ludzkiej i przeciwdziałania jednostronności, stanowiącej nie tylko chęć 

nieustannego rozwoju, ale także kierunek obierany bez dostatecznej świadomości 

wypływających z niego możliwych konsekwencji.    
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 Art. 1. Geneza i definicja bioetyki  

 

 Leczenie chorób, minimalizowanie cierpienia i poprawa stanu zdrowia 

chorych to zadania medyczne, które za swoje cele powinny obierać dobro 

człowieka. Jednakże niektóre działania naukowe, takie jak regulowanie prokreacji, 

eksperymenty biomedyczne dotyczące dziedziczności, układu nerwowego, tkanek, 

czy transplantacje narządów, rodzą nurtujące pytania o ich zasadność, słuszność 

oraz możliwe konsekwencje
76

. Zagadnienia ochrony życia, godności i wolności 

osoby ludzkiej w kontekście rozwoju medycznych technologii zrodziły potrzebę 

stworzenia nowej dyscypliny, która określałaby reguły postępowania moralnego i 

stałaby na straży ich przestrzegania.  

 Dziedziną odpowiadającą na powyższe potrzeby jest stosunkowo młoda 

bioetyka. Za jej powstanie uznaje się rok 1962, w którym w Seatle ukazał się 

artykuł Shana Alexander opisujący powstanie specjalnego komitetu rozpatrującego 

zagadnienie dializ
77

. Inne źródła podają zaś, iż po raz pierwszy terminu „bioetyka” 

użył w opisie nadużyć podczas eksperymentów z udziałem ludzi Henry Beecher w 

roku 1966
78

. Za pierwsze użycie słowa „bioetyka” w kontekście dziedziny nauki 

badającej zagadnienia z pogranicza biologii, medycyny, etyki i psychologii uznaje 

się zaś rok 1969, w którym w Hastings powstał Institute of Society, Ethics and the 

Life Sciences, gdzie podejmowano dyskusje na temat ochrony osoby ludzkiej przed 

konsekwencjami rozwoju biologicznego i terapeutycznego
79

. Problematykę tę 

podjęły także powstałe w niedługim czasie Centrum Bioetyki w Instytucie Badań 

Klinicznych w Montrealu
80

 oraz instytut The Joseph and Rose Kenned, Institute for 

the Study of Human Reproduction and Bioethics w Waszyngtonie, którego 

założycielka, Desiree Hellegers, postanowiła połączyć zagadnienia z zakresu 

medycyny, filozofii i etyki, co stanowić miało pomoc w rozwiązywaniu dylematów 
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i przypadków medycznie skomplikowanych
81

. Początkowo, rozważania skupiały się 

na zagadnieniach z dziedziny inżynierii genetycznej, jako możliwości wczesnego 

wykrywania schorzeń (w efekcie podawania adekwatnych leków, jak np. insulina), 

ale także modyfikowania właściwości roślin i zwierząt. Rewolucja genetyki szybko 

jednak przeniosła się na grunt eksperymentów z udziałem ludzi. W obronie 

człowieka, jego godności i wolności odbyła się konferencja w Genewie 

zorganizowana przez Światową Organizacje Zdrowia oraz Radę 

Międzynarodowych Towarzystw Medycznych UNESCO w 1973 roku. Podobną 

tematykę podczas swojego apelu do uczonych z całego świata podjęła grupa 

badaczy z Komitetu do Spraw Rekombinacyjnych Cząsteczek DNA przy Akademii 

Nauk USA w 1974 roku, apelując o ustanowienie pewnych ścisłych zasad 

etycznych co do ingerencji w materiał genetyczny i manipulacji prowadzonych na 

genach wirusów rakotwórczych. Postulaty te po zbadaniu stopnia zagrożenia 

eksperymentów genetycznych przez specjalnie w tym celu powołany komitet, 

poparła Rada Naukowo – Medyczna Wielkiej Brytanii, zakazując prowadzenia 

podobnych działań
82

. Zaledwie kilka miesięcy później, doszło do międzynarodowej 

konferencji w Asilomar w USA (luty 1975 roku), gdzie na nowo przedyskutowano 

aspekty moralne i społeczne eksperymentów genetycznych, dzieląc je na kategorie 

określone według stopnia ryzyka. Skupiono się także na potrzebie informowania i 

zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom biorącym udział w tychże 

działaniach
83

. Problematykę szeroko rozumianych badań medycznych (w tym także 

nie terapeutycznych), samego leczenia oraz stawiania za cel dobra osoby ludzkiej 

podjęto na Zgromadzeniu Generalnym Światowego Związku Lekarzy w Tokio w 

1975 roku, gdzie doszło do uchwalenia deklaracji podejmującej kwestie zaleceń dla 

personelu biorącego udział w przeprowadzaniu owych badań
84

.  

 Jednym z pierwszych polskich ośrodków podejmujących zagadnienia 

bioetyczne stał się Międzywydziałowy Instytut Bioetyki utworzony przy Papieskiej 

Akademii Teologicznej w Krakowie, w 1987 roku. W niedługim czasie powstały 
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także ośrodki przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

Uniwersytecie Opolskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie 

Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Medycznej w Łodzi
85

. Zaś 

zagadnienia ochrony zdrowia i życia człowieka, a także godności i wolności osoby 

ludzkiej podjęte w Tokio znalazły odzwierciedlenie w Kodeksie Etyki Lekarskiej, 

uchwalonym 14 grudnia 1991 roku
86

.  

 Wśród samych definicji bioetyki zauważyć można szeroki zakres 

znaczeniowy tego pojęcia. Określenia i opisy odnoszą się często do życia człowieka 

ujmowanego ogólnie, czasem stricte do sytuacji granicznych, czy też kwestii 

samych badań naukowych. Przyczyną owych rozbieżności i wielości definicyjnych 

jest także interdyscyplinarny charakter bioetyki, na którą składają się elementy 

takich dyscyplin jak medycyna, biologia, filozofia, socjologia, prawo, teologia, czy 

ekonomia.  

 Andrzej Muszala definiuje bioetykę jako „wyspecjalizowaną część 

filozoficznej etyki szczegółowej, ustalającą oceny i normy moralne w stosunku do 

ingerencji w życie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania (biogeneza), 

trwania (bioterapia) i śmierci (tanatologia).”
87

. Podobne rozumienie tejże dziedziny 

przedstawia Tadeusz Ślipko, zwolennik etyki chrześcijańskiej, koncentrując się na 

rozumieniu bioetyki jako etyki życia (od gr. bios – życie oraz ethos – obyczaj), ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji krytycznych charakteryzujących się 

granicznością, takich jak zaistnienie ryzyka śmierci, kalectwa, czy zagrożenia 

odbiegającego od typowych biologicznych uwarunkowań
88

. T. Ślipko rozumie 

bioetykę jako prymat zastosowania ogólnych zasad etycznych w sytuacjach 

ludzkiego życia o charakterze szczególnym i dramatycznym.    

 Do etyki chrześcijańskiej i nieodłącznych jej wartości jakimi są godność i 

wolność osoby ludzkiej w opisie bioetyki nawiązuje także Jean Bernard, uznając 

powyższe wartości za absolutnie podstawowe w postępowaniu względem 
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człowieka
89

. Autor stwierdza, iż bioetyka ma wskazywać zasady, według jakich 

należy postępować podczas przeprowadzania wszelkich badań i prezentacji ich 

wyników.  

 Potrzebę rozpatrywania każdego działania naukowego przez pryzmat oceny i 

odpowiedzialności moralnej, bez względu na stopień krytyczności, czy zagrożenia 

danego zabiegu proponują Stefan Sarnowski i Edmund Fryckowski.
90

 Maria 

Dąmbska natomiast w swojej definicji bioetyki skupia się na życiu człowieka i 

przypisuje tejże dziedzinie funkcję badania związków między techniką i nauką, a 

prawem naturalnym. Autorka stwierdza, iż rozważaniom bioetycznym powinny 

podlegać wszelkie działania od początku życia człowieka, aż do jego naturalnego 

końca, czyli śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem integralności i godności 

osoby ludzkiej
91

. Przywołane definicje ukazują, iż traktowanie życia ludzkiego w 

sposób całościowy, z poszanowaniem jego godności i wolności, winno być nie 

tylko prawem, ale i obowiązkiem tych, którzy tych działań dokonują. Natomiast za 

wyznacznik wszelkich ingerencji należałoby obrać dobro człowieka. 

 Normy moralne i wzory zachowań, o których traktuje szeroko rozumiana 

bioetyka dotyczą jednakże nie tylko życia samego pacjenta, ale także wszystkich 

tych, którzy mają do czynienia z podejmowaniem decyzji dotyczących zdrowia, 

jego ochrony, decydowania o nim w kontekście wszelkich działań natury 

medycznej. Na wzory te wpływ mają także uwarunkowania społeczne, kulturowe, 

ekonomiczne i polityczne, co stanowi realne utrudnienie dla wypracowania i 

przyjęcia jednego, spójnego dla wszystkich poszczególnych przypadków modelu 

postępowania.  
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 Art. 2. Wybrane modele bioetyczne 

 

 Odmienność przekonań światopoglądowych, filozoficznych i teoretycznych 

oraz dążenie do zaspokojenia rozbieżnych interesów rożnych środowisk skutkuje 

obecnością zróżnicowanych koncepcji bioetycznych, a w konsekwencji znaczną 

polaryzacją stanowisk indywidualnych. W każdym przypadku, podejście do danego 

problemu opiera się na nieco odmiennych założeniach, co determinuje także dobór 

odpowiednich narzędzi badawczych, sposobów analizy i formułowania wniosków.  

 Grzegorz Hołub zauważa, iż każdy z modeli bioetyki skupia się wokół 

jednego zasadniczego pojęcia, które stanowi pewną oś dla całego procesu 

badawczego w danej koncepcji. I tak, wyróżnia on takie terminy, jak: kazus, zasada 

prima facie, cnota, kultura, kontrakt, użyteczność oraz osoba
92

, wokół których 

skupiają się wybrane modele bioetyczne krótko omówione poniżej.   

 Współczesne działania medyczne dostarczają coraz bardziej 

skomplikowanych przypadków, wymagających niejednokrotnie wieloaspektowych 

decyzji, rodzących wątpliwości moralne. Na tego typu niepowtarzalnych i trudnych 

sytuacjach opiera się  bioetyka przypadków – kazuistyka. U podstaw tego modelu 

znajduje się przekonanie, iż ogólne zasady etyczne rzadko prowadzą do 

satysfakcjonujących rozwiązań praktycznych, zwłaszcza, jeśli chodzi o przypadki 

trudne. Analiza kazuistyczna więc, polega na porównywaniu tzw. kazusów, 

wskazywaniu różnic między nimi i w następstwie określaniu praktycznego 

rozwiązania problemu
93

. Jeden z głównych przedstawicieli koncepcji przypadków – 

A. Jensen w analizie kazusów wyróżnia trzy podstawowe etapy: morfologię – opis 

konkretnego przypadku w kontekście medycznym, taksonomię – porównanie do 

podobnych sytuacji oraz odniesienie do najbardziej zbliżonych kazusów 

wzorcowych (na tych właśnie wzorcach opierają się przekonania etyczne co do 

postępowania), oraz kinetykę, badającą różnice między wzorcem, a danym 

przypadkiem, co decyduje o odniesieniu do danego wzorca jako paradygmatu 
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działania
94

. Kazuistyka przeprowadza analizę od przypadku do teorii. Odrzuca 

rozwiązanie danego problemu na podstawie istniejących zasad, gdyż konstytuuje 

sprawiedliwość i właściwość postępowania założeniem, iż każda sytuacja jest na 

tyle indywidualna, że powinna opierać się na osobnych rozważaniach, popartych 

ewentualnie odniesieniem do działań podjętych w jak najbardziej zbliżonych 

sytuacjach w przeszłości. 

 Koncepcją odmienną, choć także zdystansowaną od podstaw metafizycznych 

i antropologicznych, jest bioetyka zasad, sformułowana przez T. L. Beauchampa i J. 

Childressa. W centrum odniesienia deontologicznego tejże koncepcji znajduje się 

imperatyw prima facie (łac. „na pierwszy rzut oka”), wypracowany przez W. D. 

Rossa
95

. Postępowanie względem konkretnych sytuacji opiera się w tym przypadku 

na pełnieniu obowiązków uznanych przez ogół społeczeństwa za ważne na 

podstawie tradycji i zdrowego rozsądku
96

. Model zasad nie odwołuje się do jednej 

zasady podstawowej. Podjęte zaś działania i decyzje obowiązują do momentu, 

kiedy nie pojawią się inne, ważniejsze zobowiązania. Do podstawowych zasad etyki 

medycznej określonych przez Beauchampa i Childressa należą takie wartości jak 

autonomia, nieszkodzenie, dobroczynność i sprawiedliwość (określone jako 

przymioty moralności potocznej)
97

. Owa koncepcja dąży do spójności 

wymienionych pryncypiów z emocjami, prawami, cnotami oraz innymi przejawami 

życia moralnego. Dopiero tak ujęta całość stanowić może pewną teorię moralną.  

 Odpowiedzią na powszechność zastosowania teorii deontologicznych i 

utylitarystycznych stała się bioetyka cnót, odwołująca się do fundamentalnych 

kategorii etycznych wypracowanych w starożytności. Pojęcie „cnoty” jako wartości 

naczelnej
98

, polegającej na czynieniu dobra, stało się istotą postępowania według 

modelu opracowanego przez E. Pellegrino. Model cnót skoncentrowany jest w tym 

przypadku na osobie działającej, jej indywidualnych intencjach, predyspozycjach i 

                                              
94

 G. Hołub, Kazuistyka w poszukiwaniu podstaw moralności, w: Studia z bioetyki, t. 1: Systemy bioetyki, 

,red. T. Biesaga, Kraków 2003, s. 93 – 116.   
95

 Tamże. 
96

 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 66. 
97

 Tamże s. 112. 
98

 Ogromne znaczenie dla rozważań etycznych i pojęcia „cnoty” jako „trwałej dyspozycji , dzięki której 

człowiek staje się dobry i dzięki której spełniać będzie należycie właściwe sobie funkcje” opisał Arystoteles 

w dziele Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007, s. 22-24.  



54 

 

skłonnościach. Centrum rozważań stanowi zatem człowiek oraz pewne zaufanie i 

założenie, iż kieruje się on dobrem, niezależnie od zaistniałych okoliczności
99

. 

Bioetyka cnót skupia się głównie na osobie lekarza, jego trosce o zdrowie i dobro 

pacjenta, uczciwości, sprawiedliwości i przekonaniu o pomijaniu przez niego chęci 

własnego zysku
100

. 

 Analizowanie „jak generowane przez biomedycynę zmiany społeczne 

oddziaływają na kulturę, by w konsekwencji badać zwrotne oddziaływanie na 

indywidualne wybory moralne”
101

 podejmuje bioetyka kulturowa. Zwolennicy tego 

modelu doszukują się bowiem pewnego uniwersum postępowania moralnego w 

relacji zachodzącej pomiędzy postępem medycznym a kulturą. Przyczyną 

odwoływania się w uprawianiu bioetyki do kategorii kultury jest upatrywanie 

zagrożenia w traktowaniu moralności w sposób coraz bardziej jurydyczny i 

naukowy. M. Gałuszka i K. Szewczyk proponują, aby relacja lekarz -  pacjent i 

troska o jego dobro były możliwie jak najbardziej odizolowane od pozytywizmu 

prawnego, a skupiały się bardziej na relacjach międzyludzkich i zasadach 

moralnych charakterystycznych dla kultury, w której funkcjonują uczestnicy danego 

przypadku
102

.    

 Przekonanie o zaawansowanym kryzysie aktualnej myśli etycznej i braku 

jednego spójnego systemu zasad postępowania dało początek bioetyce 

kontraktalistycznej, wykorzystującej na swym gruncie pojęcia z zakresu działania 

społeczności politycznej, takie jak umowa, kontrakt, czy konsensus
103

. Jeden ze 

zwolenników tej koncepcji, H.T. Engelhardt stwierdza, iż jeżeli racjonalność 

argumentów i wspólne założenia nie są wystarczające dla określenia zasad 

postępowania moralnego, wówczas należy stworzyć je w oparciu o tzw. „wzajemną 
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umowę”
104

. Tworzenie takiego kontraktu można, zdaniem jednego z przedstawicieli 

tego modelu – R. M. Veatcha,  podzielić na trzy etapy: określenie przez członków 

danej społeczności zasad i reguł, których chcą przestrzegać i które uważają za 

słuszne, następnie ustosunkowanie się społeczności do poszczególnych zawodów 

(np. lekarza) i określenie wzajemnych obowiązków, oraz sformułowanie zasady 

kontaktu i relacji między lekarzem, a pacjentem
105

.   

 Koncepcją, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje coraz więcej 

zwolenników jest bioetyka utylitarystyczna, opierająca się na prostym kryterium – 

bilansie korzyści i strat podejmowanego działania. W centrum procesu decyzyjnego 

znajduje się zatem zmierzanie do szczęścia oraz wzrostu poziomu jakości życia. 

Analizowanie przypadków polega na zestawianiu i porównywaniu preferencji 

uczestników danej sytuacji, a następnie wartościowaniu ich w kontekście 

możliwych do uzyskania korzyści
106

. Model wywodzący się z kręgu anglosaskiego, 

na bazie poglądów J. Benthama i J. S. Milla w XIX wieku, ulega współcześnie 

podziałowi na utylitaryzm czynów, według którego oceny działań dokonuje się 

przez pryzmat użyteczności eliminując tym samym odwoływanie się do wszelkich 

zasad moralnych oraz utylitaryzm reguł, analizujący także konsekwencje 

postępowania zgodnie z zasadą użyteczności
107

. Model utylitarystyczny wyraźnie 

odchodzi od założeń teoretycznych i filozoficznych, bezpośrednio propagując 

doraźne, pozbawione głębszej refleksji zastosowania praktyczne.   

 

 Przedstawione powyżej wybrane koncepcje bioetyczne odnoszą się na ogół 

do jednego obranego kryterium, które stanowi podstawę rozstrzygania i 

podejmowania ocen oraz decyzji moralnych. Jednakże już na tym etapie, modele te 

posiadają często niejednoznaczny charakter. Z jednej strony mogą zoptymalizować 

podjęcie decyzji, z drugiej zaś zwielokrotnić wątpliwości pojawiające się w wielu 

przypadkach postępowania medycznego. Brak odniesienia do jednego, 
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podstawowego kryterium oceny i  uzależnienie od uwarunkowań kontekstualnych w 

kazuistyce, niebezpieczeństwo manipulacji ze strony pojedynczego podmiotu lub 

danej społeczności w bioetyce zasad, ryzyko rozumienia cnoty w sposób radykalny, 

determinujący członków wspólnoty do realizacji indywidualnych celów w bioetyce 

cnót to realne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
108

. Równie niebezpieczne 

może stać się postępowanie zgodne z bioetyką kulturową. Istnieje tu bowiem 

ryzyko uzależnienia postępowania i ocen moralnych od aktualnych kontekstów 

społecznych i kulturowych włącznie z kreowaniem etyki przez pryzmat 

socjologii
109

. Jeszcze dalej idące rozbieżności między wartościami moralnymi, a 

postępowaniem w przypadkach kontrowersyjnych dostrzec można w modelu 

kontraktu, który wszelkie powinności działania sprowadza na grunt pozytywizmu 

prawnego, właściwie pomijając aktualne dla danej sytuacji preferencje ludzkie, a 

bazując na określonej w zupełnie innych okolicznościach umowie. Charakteru 

etycznego pozbawione są także koncepcje bioetyki użyteczności i konsekwencji. 

Osiągnięcie korzyści przez zdecydowaną większość osób może być moralnie tak 

samo dobre jak i złe, bowiem użyteczność, czy zysk nie stanowią istoty aktu 

moralnego. 

 Poszukując koncepcji uniwersalnej, niezależnej od wątków kulturowych, 

politycznych czy ekonomicznych należy podjąć próbę odnalezienia pewnego 

aksjomatu, który stanowiłby wspólny punkt odniesienia dla kultury, cywilizacji, 

nauki, prawa, filozofii i wszystkich dziedzin, które choćby w najmniejszym stopniu 

obecne są w dyskursie skupiającym się wokół osiągnięć biomedycyny. Takim 

dogmatem może być kategoria „osoby” – pojęcie znacznie szersze niż pozostałe 

terminy, wokół których skupiają się zaprezentowane powyżej modele bioetyczne. 

Odniesienie do wartości „osoby” daje również możliwość koherencji większości 

założeń obecnych w wymienionych koncepcjach oraz stworzenia jednej wspólnej 

dla wszystkich modeli podstawy teoretycznej i aksjologicznej.    
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 Art. 3. Personalistyczna koncepcja osoby w bioetyce 

 

 Bioetyka personalistyczna w centrum rozważań etycznych stawia pojęcie 

osoby i godności osobowej oraz stara się na gruncie biotechnologii chronić dobro 

człowieka i bronić go przez dehumanizacją związaną z rozwojem medycyny
110

. 

Koncepcja ta odwołuje się do praw uniwersalnych oraz natury wspólnej wszystkim 

ludziom.  

 W przeciwieństwie do ujęć praktycznych, bioetyka personalistyczna traktuje 

człowieka jako byt natury rozumnej, posiadający sumienie i zdolność 

wartościowania podejmowanych wyborów i czynów
111

. Norma personalistyczna, na 

której opiera się owa koncepcja, podkreśla istnienie nie tylko sfery cielesnej 

człowieka, ale także duchowej
112

, które są ze sobą nierozerwalnie połączone. Dla 

bieżących rozważań, szczególnie istotny jest nie tyle fakt istnienia tych dwóch 

pierwiastków, co relacja zachodząca między nimi. Ujęcie tego zagadnienia dostrzec 

można w wielu nurtach myśli bioetycznej, z których współcześnie wiodącym jest 

dualizm, traktujący sferę duchową człowieka jako decydującą
113

. Element ten 

bowiem związany jest z ludzką rozumnością i świadomością, co wyróżnia 

człowieka spośród innych istot żyjących i decyduje o jego człowieczeństwie. Ciało 

zaś, stanowi pewną materię przeznaczoną do realizowania ludzkich zamysłów. 

Wyraża człowieka, dzięki niemu może on  funkcjonować i egzystować. Nie jest to 

jednak cielesność o charakterze wyłącznie materialnym, a osobowym. Jeden z 

głównych przedstawicieli bioetyki personalistycznej – E. Sgreccia stwierdza 

wprost, iż ciało człowieka jest przepełnione godnością osoby
114

. Ta godność zaś 

stanowi fundament posiadanych, niezbywalnych praw, których identyfikacją i 

uznaniem powinna zajmować się bioetyka.  
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 Model personalistyczny w oparciu o tradycję filozofii chrześcijańskiej, 

bazuje na wymiarze ontologicznym osoby, jej przeznaczeniu, istocie i pochodzeniu, 

kieruje się zasadami obrony życia fizycznego i prawa do zdrowia, wolności i 

odpowiedzialności, pryncypium terapeutycznego, zasadą społeczności i 

pomocniczości oraz regułą dobroczynności, autonomii i sprawiedliwości
115

.  

 W myśl pierwszej z zasad, pozbawienie kogoś życia celem polepszenia 

egzystencji innej osoby jest moralnie niewłaściwe. Ma to również związek z 

właściwym rozumieniem samego pojęcia „zdrowia”, które zaczyna przesuwać się w 

kierunku utracjuszowskich wręcz wymagań co do rozwoju medycyny, czy 

chociażby rosnącą popularnością i aprobatą środowisk utylitarystycznych dla 

kategorii „jakości życia”. Prawo do życia jako fundament innych praw, ma wyraźne 

odzwierciedlenie także w zasadzie wolności i odpowiedzialności. Każdy z nas ma 

prawo do wolnego wyboru rodzaju terapii, której chce się poddać w przypadku 

wymagającej jej bezpośrednio choroby, jednakże wolność ta nie sięga do poziomu 

decydowania o przerwaniu życia, w przypadku chociażby aborcji czy eutanazji. 

 Zasada całościowości (pryncypium terapeutyczne) odnosi się do złożoności i 

hierarchii pewnych części, z których biologicznie składa się człowiek
116

. Dla 

ratowania organizmu i tym samym życia, dozwolone jest wykonywanie zabiegów 

chirurgicznych, także amputacji, celem uratowania człowieka. Jednakże tego typu 

ingerencji można dokonać tylko wtedy, gdy dotyczą tkanek i narządów objętych 

chorobą, bądź stanowią bezpośrednią przyczynę choroby, a owa ingerencja 

chirurgiczna jest jedynym rozwiązaniem terapeutycznym. Ponadto szanse 

uratowania życia powinny być proporcjonalnie wysokie w stosunku do specyfiki i 

istoty ingerencji, a sam chory musi wyrazić zgodę na te działania.  

 Zasadą odnoszącą się bezpośrednio do teologii moralnej jest pryncypium 

społeczności i pomocniczości. Zakłada, iż życie własne to dobro wspólne, a nie 

jedynie osobiste, podobnie jak poszanowanie życia każdego innego człowieka. 

Samorealizacja w obrębie wspólnoty i pewna zależność od innych osób, jak na 
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przykład w niektórych stanach choroby, podkreślają potrzebę pielęgnowania idei 

społeczności, nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Zasada pomocniczości zaś 

powinna przypominać nie tylko o potrzebie wzajemnej troski, ale uświadamiać 

również granicę, powyżej której owa pomocniczość zaczyna przybierać formę 

wyręczania
117

, w efekcie czego na wielu płaszczyznach życia może działać wręcz 

krzywdząco i negatywnie. Zasady dobroczynności, autonomii i sprawiedliwości, są 

ze sobą ściśle powiązane. Występuje między nimi pewna zhierarchizowana 

zależność. Pryncypium naczelnym, do którego odwołują się pozostałe reguły jest 

bowiem dobroczynność,  skupiająca się nie tylko na czynieniu dobra, ale także 

unikaniu zła. Zasada autonomii odnosi się zaś do wzajemnego szacunku i zaufania, 

zwłaszcza pomiędzy lekarzem, a pacjentem, podkreśla także potrzebę 

przestrzegania fundamentalnych praw człowieka. Jednym z nich na gruncie 

pryncypium autonomii jest prawo do samostanowienia i niezależności. W zgodzie z 

równością i godnością osoby ludzkiej pozostaje także ostatnia z zasad – reguła 

sprawiedliwości, zakładająca równe traktowanie osób chorych, bez względu na 

zależności ekonomiczne, społeczne itp. To także sprawiedliwy dostęp do opieki 

medycznej i rzetelnego traktowania w zakresie diagnostyki i leczenia chorego
118

.          

  

 Godność osoby ludzkiej, respektowanie praw człowieka i postęp w 

dziedzinie biomedycyny to zagadnienia, które wymagają dzisiaj nie tylko 

przypomnienia, uaktualnienia i przeniesienia na grunt współczesnych realiów, ale 

stają się istotnymi wartościami, przez pryzmat których należy rozważać 

przeprowadzanie działań z udziałem człowieka. Nie wszystko bowiem co 

nowoczesne, wykonalne i możliwe do przeprowadzenia, jest jednocześnie właściwe 

i zgodne z zasadą czynienia dobra.  

 Jedną z dziedzin medycyny, która wzbudza nie tylko kontrowersje, ale rodzi 

także poważne wątpliwości co do przestrzegania na jej gruncie fundamentalnego 

prawa do życia i rzeczywistego pomagania ludziom jest transplantologia, a ściślej 
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mówiąc transplantacje ex mortuo i ich uwarunkowania medyczno-prawne, które 

stanowią treść kolejnego rozdziału. 
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ROZDZIAŁ II 

Transplantacje ex mortuo w ujęciu medyczno-prawnym 

 

 Postępowanie człowieka, jego poczynania, wszelkie przejawy działalności w 

większości przypadków rozpatrywać można od strony merytorycznej, ukazującej i 

opisującej etapy wykonywania danej czynności, ale także od strony etycznej, 

poddającej to postępowanie pewnej refleksji czy ocenie moralnej. Przestrzeń 

działań medycznych jest w tym przypadku niezwykle interesującym źródłem 

refleksji. Dotyczy bowiem każdego z nas w zasadzie na wszystkich etapach życia.  

 Nowością nie jest stwierdzenie, iż każde osiągnięcie, czy krok w kierunku 

poszerzania spektrum możliwego działania posiada swoje dobre i złe strony. Istotne 

jest natomiast zbadanie, czy procedury postępowania mającego za zadanie poprawę, 

ułatwienie i udoskonalenie ludzkiej egzystencji rzeczywiście są źródłem jego 

realnego dobra. Sferą, która może poddawać powyższy problem pewnym 

wątpliwościom jest transplantologia, a ściślej mówiąc transplantacje ex mortuo ze 

szczególnym uwzględnieniem kryteriów oraz procedur ich dokonywania, tak w 

zakresie medycznym, jak i prawnym.  

 

 

 

 

 



62 

 

§1. Transplantacje ex mortuo. Przełomowe dokonanie człowieka 

 

 W przypadkach, kiedy możliwe działania terapeutyczne zostają wyczerpane 

nie przynosząc tym samym pożądanego efektu i poprawy stanu zdrowia chorego, 

często rozwiązaniem staje się przeszczepienie. Jest to jednak o tyle wyjątkowa i 

wyróżniająca się na tle innych działań terapia medyczna, iż może stanowić 

przedmiot rozważań na wielu płaszczyznach. Aby możliwie jak najdokładniej 

określić miejsce transplantacji ex mortuo wśród terapeutycznych interwencji, warto 

przyjrzeć się ogólnej klasyfikacji tego rodzaju działań oraz określić szczególne 

miejsce przeszczepiania ze zwłok w tego typu poczynaniach. 

 

 

 Art. 1. Miejsce transplantacji ex mortuo w przestrzeni medycyny 

  klinicznej 

 

 Dokonując analizy transplantacji ex mortuo w kontekście uwarunkowań 

medycznych, etycznych, czy prawnych, istotne jest właściwe zdefiniowanie 

podejmowanego zagadnienia. Wśród wielu opisów zawartych w dostępnych 

źródłach, znalezienie definicji, która ujmowałaby ten problem w sposób 

całościowy, jest jednak niewiele. Jedne z określeń skupiają się bowiem na stronie 

medycznej zagadnienia, inne zaś oscylują wokół kwestii technicznych, 

wykonywania samego zabiegu.  

 Przykładem definicji traktującej transplantacje w sposób ogólny, jest 

określenie zawarte w pozycji pt. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of 

Language, według której transplantacja to „zabieg polegający na przeniesieniu 

organu, tkanek (...) z jednej części ciała do innej, albo od jednej osoby lub 

zwierzęcia do innego organizmu”
119

. Wspomniana definicja skupia się na 
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rozróżnieniu dawcy i biorcy, nie traktuje zaś o przeznaczeniu pobierania narządów 

czy tkanek.  

 Niezwykle istotny w podejmowanej materii aspekt celowości transplantacji, 

prezentuje natomiast definicja R. Górala. Autor podaje, iż „transplantacja (z łac. 

transplantare - szczepić oraz plantare - sadzić) to wykonywane operacyjnie 

przemieszczenie tkanki lub całego narządu (przeszczepu) w przypadku określonych 

stanów chorobowych, z jednego miejsca w drugie u tego samego człowieka lub od 

jednego człowieka (dawcy) do drugiego (biorcy), które ma na celu uzupełnienie 

ubytku lub przywrócenie czynności”
120

. Wspomniana definicja wydaje się trafna, 

jeżeli mowa o transplantacjach dokonywanych w relacji człowiek - człowiek. 

Należy jednak podkreślić, iż w obrębie tej zależności, zabiegi transplantacyjne się 

nie wyczerpują. 

 W naukach medycznych funkcjonują cztery typy podziałów transplantacji, w 

zależności od przyjętego kryterium. I tak, pierwsze z rozróżnień opiera się na 

genetycznej zgodności dawcy i biorcy
121

, dzieląc transplantacje na przeszczepy: 

autogeniczne (w obrębie tego samego osobnika, np. przeszczep skóry)
122

, 

izogeniczne (pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, np. bliźniakami)
123

, 

allogeniczne (między osobnikami tego samego gatunku)
124

 oraz ksenogeniczne 

(pomiędzy osobnikami dwóch różnych gatunków)
125

.   

 Drugie kryterium podziału stanowi lokalizacja przeszczepienia. Są to zatem 

transplantacje ortotopowe, w których przeszczepiany, zdrowy narząd umieszcza się 

w miejscu uprzednio usuniętego - niezdolnego do pracy, oraz heterotopowy, kiedy 

niefunkcjonującego już narządu się nie usuwa, a zastępczy - przeszczepiony, 

umiejscowiony zostaje w innym miejscu niż właściwa dla niego lokalizacja 

anatomiczna
126

. Kolejne rozróżnienie dzieli transplantacje na przeszczepy 
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biowitalne, które obejmują narządy podejmujące swoją czynność w organizmie 

biorcy i wprost ratujące życie człowieka, oraz biostatyczne - właściwie 

przygotowane martwe tkanki ludzkie, pełniące po transplantacji funkcje sprzyjające 

powrotowi pacjenta do zdrowia. Są to m.in. kości, naczynia krwionośne, czy 

zastawki serca
127

.   

 Ostatnią i jednocześnie najistotniejszą dla dalszych rozważań klasyfikacją 

jest podział w oparciu o stan witalny dawcy. Mogą to być zatem przeszczepy ex 

vivo - od żywego człowieka lub ex mortuo - ze zwłok ludzkich
128

, będące 

przedmiotem dalszych rozważań. 

 Zapotrzebowanie na przeszczepianie narządów pojedynczych znacznie 

przewyższa możliwość wykonywania takich zabiegów. Ma to związek nie tylko ze 

stale wydłużającą się listą chorych oczekujących na przeszczep, ale także z 

licznymi utrudnieniami, jakie towarzyszą pozyskiwaniu narządów do 

przeszczepów, bowiem dawcami w tym przypadku mogą być jedynie osoby młode.  

 Ciało ludzkie stanowi w medycynie niezwykle cenne źródło dla poczynań 

transplantacyjnych. Z jednych zwłok można bowiem pobrać serce, obie nerki, 

trzustkę, wątrobę i płuca, co daje szansę na przeżycie aż sześciu osobom. Poza 

możliwością uratowania życia, z tych samych zwłok można także pobrać pewne 

fragmenty, dzięki którym możliwe jest znaczne polepszenie jakości życia chorych. 

Do takich elementów zaliczyć można m.in. rogówkę, szpik kostny, nerwy, mięśnie, 

twarz, części ciała, takie jak chociażby, ręka, czy przedramię
129

.  

 W obrębie transplantacji ex mortuo rozważania skupiają się wokół pobierania 

odrębnych, całych narządów, jednakże warto w kontekście podejmowanego 

problemu zaznaczyć, jak szerokie wykorzystanie może mieć ciało ludzkie po 

śmierci. J. Bernard proponuje następującą klasyfikację wytworów i składników 

ciała ludzkiego, które nadają się do wykorzystania. Są to: całe ciało (nie tylko w 

przypadku ochotników biorących udział w badaniach leków, ale także w celach 

niemedycznych, takich jak symulacje katastrof w badaniach bezpieczeństwa 
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pojazdów
130

), narządy w całości, krew, oczy (pobieranie rogówek ze zwłok), 

elementy procesu prokreacji (komórki jajowe, nasienie), komórki ludzkich tkanek i 

ich pochodne, składniki usuwane w sposób naturalny (np. paznokcie, mleko, włosy, 

łożysko, mocz)
131

, a także kończyny, nie ujęte w powyższej klasyfikacji, z racji 

postępów w transplantologii w przeciągu ostatnich lat.  

 Powyższe zastosowania materiału ludzkiego zaprezentowane przez Bernarda, 

ukazują jak ogromna jest skala praktyk medycznych związanych z użytkowaniem 

ludzkich tkanek. Transplantacje ex mortuo na tak szerokim gruncie wydają się być 

jedynie niewielkim elementem tej struktury. Świadczą jednak o niebywałym 

postępie tak w mikrochirurgii jak i przeciwdziałaniu odrzuceniom przeszczepów 

oraz stanowią jedne z działań, budzących największe kontrowersje.     

 

 

 Art. 2. Transplantacje ex mortuo w liczbach 

 

   Istotą transplantacji ex mortuo jest fakt, iż dawca musi być martwy, zaś 

narząd żywy. Trudności związane z tym stanem skutkują ograniczeniem 

możliwości terapeutycznych tego typu działań. Specjaliści w tej dziedzinie 

przewidują jednak, iż w wyniku rozwoju technologii medycznych, uświadamiania 

społeczeństwa, przeobrażeń legislacyjnych, już za kilka lat jedna na dziesięć 

operacji będzie właśnie zabiegiem transplantacyjnym
132

.  

 Powyższy wniosek wysnuć można na podstawie badań socjologicznych, 

przeprowadzonych przez Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne do Spraw 

Transplantacji „Poltransplant” na zlecenie Instytutu Transplantologii Akademii 

Medycznej w Warszawie. W 2007 roku od zmarłych dawców przeszczepiono w 
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sumie 922 narządy (przy liczbie oczekujących na przeszczep równej 1632)
133

. Dwa 

lata później, tj. w 2009 roku, liczba przeszczepów ex mortuo sięgnęła 1077 (przy 

2291 oczekujących)
134

. W roku 2012 liczba przeszczepów ex mortuo wyniosła 1546 

(oczekujących: 2369)
135

. Wyraźna tendencja rosnąca uległa załamaniu w 2013 roku. 

Wówczas liczba przeszczepów spadła o 10 w stosunku do roku ubiegłego i tym 

samym wyniosła 1536. Od tego roku także w Krajowej Liście Oczekujących na 

przeszczep zaczęto statystycznie uwzględniać  jedynie osoby aktywnie oczekujące 

na przeszczep, bez chorych zawieszonych czasowo. Liczba takich osób wyniosła 

1453
136

. Rok 2014 to dalszy, choć niewielki spadek przeszczepień ex mortuo - 

1531, przy liczbie aktywnie oczekujących równej 1538
137

.  

 Warto w tym miejscu przedstawić również liczbę zmarłych dawców, która o 

ile sukcesywnie rosła do 2012 roku, w późniejszych latach, uległa załamaniu. 

Istotna jest w tym przypadku liczba dawców rzeczywistych, dzięki których 

narządom zabiegi transplantacyjne mogły zostać sfinalizowane, nie zaś dawców 

zdeklarowanych. I tak liczby te wyniosły kolejno w roku 2007 - 352 dawców
138

, w 

2009 - 420
139

, w 2012 - 615
140

, w 2013 - 594
141

, oraz w 2014 - również 594
142

.  

 Na podstawie przedstawionych danych można byłoby wysnuć wniosek, iż 

pomiędzy popytem a podażą narządów nie ma aż tak drastycznych różnic. Jest to 

jednak mylna konkluzja, gdyż zapotrzebowanie na poszczególne narządy nie jest 

wyrównane. Przykładowo, w kwietniu 2013 roku liczba oczekujących na 

przeszczep serca wynosiła 332. Transplantację przeprowadzono zaś w zaledwie 8 

przypadkach, podczas gdy liczba dawców rzeczywistych w tym miesiącu równa 

była 40
143

. We wrześniu 2014 roku liczba oczekujących na przeszczep płuca równa 

była 50, odnotowano 47 dawców rzeczywistych, zatem teoretycznie popyt był 
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niemalże równy podaży
144

. Udało się jednak wykonać niespełna 3 przeszczepienia. 

Spektrum przyczyn takich realiów transplantacji ex mortuo jest bardzo szerokie. 

Należy bowiem pamiętać, iż kluczową kwestią decydującą o możliwości wykonania 

transplantacji jest zgodność tkankowa, grupy krwi i wielu innych medycznych 

uwarunkowań, które decydują o szansach na powodzenie zabiegu.          

 Jak plasuje się Polska na tle innych państw? Global Observatory on Donation 

& Transplantation zaprezentowało w 2012 roku dane statystyczne, ukazujące ilu 

rzeczywistych zmarłych dawców przypada na milion mieszkańców danego kraju. 

Wyniki badań wykonanych na zamówienie Światowej Organizacji Zdrowia 

pokazują, iż w Polsce, na milion mieszkańców przypada 16 rzeczywistych zmarłych 

dawców, co daje 18. miejsce na świecie. Rekordową liczbę - 35,3 odnotowano w 

Hiszpanii. W czołówce państw, tuż przed Polską uplasowały się kolejno Chorwacja, 

Belgia, Malta, Francja, USA, Estonia, Austria, Portugalia, Słowenia, Norwegia, 

Włochy, Cechy, Finlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Irlandia. Interesujący jest fakt, 

iż pierwsze 18 miejsc w rankingu, jedynie z wyjątkiem USA, to państwa 

europejskie, co świadczyć może o pewnym zaawansowaniu w praktyce i 

popularyzowaniu stosowania transplantacji ex mortuo. Tuż za Polską znajdują się 

chociażby takie kraje jak Urugwaj, Holandia czy Australia
145

.  

 Przedstawione dane ukazują, iż praktyka transplantacyjna ex mortuo cieszy 

się wśród krajów europejskich pewnym powodzeniem. Jednakże poza statystyką i 

faktem stosowania coraz szerszego spektrum przeszczepów, działania te nie są 

wolne od rozważań natury niemedycznej i realnie wpływają one na ilość 

wykonywanych zabiegów. 
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 Art. 3. Czy człowiek to rzecz? Status prawny zwłok i szczątków  

  ludzkich 

 

 Transplantacje ex mortuo, z racji specyfiki materiału będącego przedmiotem 

działań, wymagają pewnego namysłu także od strony kulturowej. Zwłoki ludzkie od 

dawna stanowiły bowiem przedmiot kultu i czci. Przeszczepy ze zwłok natomiast 

sprowadzają ciało zmarłego do pewnego rodzaju „rzeczy”, zaś obowiązujące 

procedury znacznie odbiegają od poczynań, które można byłoby uznać za moralnie 

dobre. 

 Człowiek żyjący, jako osoba prawna jest niewątpliwie podmiotem prawa. 

Wszelkie regulacje prawne dotyczą zaś nie samych ludzi, a raczej ich zachowań, 

czy poczynań względem rzeczy, regulują ich obowiązki i uprawnienia
146

. Co zatem 

w przypadku, gdy człowiek umiera? Czy przestaje być podmiotem i człowiekiem 

wskutek utraty swej biologicznej osobowości? Niewątpliwie z chwilą śmierci traci 

on możliwość dokonywania wyborów, obrony, wyrażania własnego zdania. Czy 

status zwłok, jaki otrzymuje z chwilą śmierci, jest jednoznaczny z uznaniem go za 

przedmiot prawa i kwalifikuje jako rzecz
147

? Biorąc pod uwagę aspekty filozoficzne 

oraz teologiczne, odpowiedź wydaje się być klarowna. Człowiek jest celem samym 

w sobie i utrata jego osobowości, która następuje z chwilą śmierci nie jest 

jednoznacznym przekształceniem pozostałych po nim zwłok w rzecz. Jak jednak 

problem opisuje polskie prawo?  

 W przypadku zwłok, istnieją zabezpieczenia co do prawa do godnego 

pochówku, poszanowania ciała i godnego pogrzebu. Zwłoki podlegają pewnej 

ochronie, szczegółowo ujętej w przepisach dotyczących porządku publicznego
148

. 

Inne przepisy dotyczą także karalności za ograbianie grobu, lub zwłok ludzkich, 

albo ich części. Aktualną definicję zwłok podaje Rozporządzenie Ministrów 

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 
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dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia 

ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. §16, p. 1 podaje, iż „za zwłoki w 

rozumieniu ustawy
149

 uważa się ciała osób zmarłych”
150

. Tak sformułowana 

definicja traktuje zwłoki w sposób całościowy. Jednakże w kolejnym punkcie tego 

samego paragrafu widnieje zapis kluczowy dla podejmowanej tematyki, mianowicie 

przedstawiona zostaje definicja szczątków ludzkich. Zgodnie z zapisem 

rozporządzenia uznaje się za nie: popioły powstałe wskutek spalania zwłok, martwo 

urodzone noworodki oraz noworodki i płody niezdolne do życia, które zmarły przed 

upływem dwudziestu czterech godzin od momentu urodzenia, fragmenty lub 

pozostałości zwłok wydobyte przy eksploracji grobu lub w innych okolicznościach 

oraz - co szczególnie ważne dla transplantacji ex mortuo - części ciała odłączone od 

całości
151

. O ile w przypadku zwłok, nie są one niczyją własnością i prawo chroni je 

przed ograbieniem, czy zawłaszczeniem, o tyle w przypadku szczątek w rozumieniu 

poszczególnych części odłączonych od ciała przybierają już zupełnie inny charakter 

prawny. Zgodnie z obowiązującym prawem, części te posiadają status rzeczy i tym 

samym mogą wchodzić w obrót prawny, czy też być przedmiotem własności.  

 Przekładając powyższe rozważania na grunt transplantacji ex mortuo, mamy 

do czynienia z działaniem, podczas którego oddzielone części zwłok (wówczas już 

rzeczy) mają charakter przedmiotowy do momentu, kiedy zostaną wszczepione w 

organizm biorcy. Wówczas wraz z jego ciałem na nowo uzyskują integralny 

charakter podmiotowy
152

. Takie rozwiązanie legislacyjne wydaje się być nie do 

końca wolnym od możliwych nadużyć, zwłaszcza w obliczu funkcjonowania w 

polskim prawie transplantacyjnym domniemywania zgody na pobranie organów. 

Ponadto, większość przepisów o ochronie zwłok, czy postępowaniu w przypadku 

szczątków ludzkich od kilkudziesięciu lat w zasadzie nie uległa zmianie, czego nie 
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można powiedzieć o stanie rozwoju transplantologii i rosnącym stopniu 

zaawansowania dokonywanych działań transplantacyjnych.  

 Wydaje się, iż okres, kiedy zwłoki ludzkie stanowiły sferę sacrum realnie 

przechodzi w etap uspołeczniania zwłok i dostrzegania w nich pewnego rezerwuaru 

materiału dla ludzi żyjących. Fakt ogromnej wartości utylitarnej ludzkiego ciała 

zaczyna przesłaniać względy etyczne i prowadzić do uprzedmiotowienia człowieka, 

czyniąc go po śmierci przedmiotem szczególnym prawa. Dopóki jednak 

wykorzystanie zwłok na gruncie transplantacji ex mortuo oparte byłoby na śmierci 

faktycznej dawcy, nie podlegającej żadnym wątpliwościom, wówczas można by 

uznać, iż praktyki te ratują życie biorcy, gdyż dla dawcy i tak nic nie da się już 

zrobić. Jednakże rzeczywistość budzi niezliczone obawy i poważne kontrowersje, o 

których mowa w dalszej części niniejszego rozdziału.      

    

 

§2. Śmierć człowieka jako niezbędna podstawa dla terapii 

transplantacyjnej 

 

 Pierwsze sukcesy w dziedzinie przeszczepiania narządów stanowiły 

niewątpliwie ogromny przełom w leczeniu ludzi. Jednakże pobieranie narządów od 

żywych dawców nie było i nie jest obojętne dla ich zdrowia, gdyż każdy zabieg 

niesie ze sobą ryzyko narażenia pacjenta na jego utratę. Bezpieczniejszą praktyką 

jest zatem pobieranie narządów ze zwłok. Wówczas możliwy jest przeszczep nie 

tylko organów podwójnych, jak w przypadku transplantacji od żywych dawców, ale 

także pojedynczych, takich jak np. serce, wątroba, czy trzustka. Również sam 

proces pobierania narządów z medycznego punktu widzenia jest wygodniejszy, gdy 

dawcą jest osoba zmarła, co istotnie zmniejsza ryzyko niepowodzenia całego 

procesu pobierania i przeszczepiania organu.
153
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 Aby jednak mogło dojść do transplantacji ex mortuo, niezbędne jest ustalenie 

momentu śmierci potencjalnego dawcy, co stanowi niekończący się problem od 

dawna podejmowany w międzynarodowej debacie wśród środowisk medycznych, 

filozoficznych, teologicznych oraz etycznych oraz budzi szereg wątpliwości natury 

naukowej oraz moralnej.  

 

  

 Art. 1. „Potrzeba” redefinicji śmierci 

 

 Jeżeli poddalibyśmy analizie śmierć człowieka i wszystko to, co do niej 

prowadzi, moglibyśmy stwierdzić, iż jest to pewien proces, trwający przez całe 

nasze życie. Posiada on różne fazy, przebiegające w zróżnicowanym tempie, a 

koniec tego procesu stanowi rzeczywista śmierć, będąca jednocześnie początkiem 

kolejnego etapu, zwanego rozkładem. Z teologicznego punktu widzenia, moment 

śmierci jest oddzieleniem duszy od ciała
154

. W biologii istotny jest zaś moment, 

który rozpoczyna stan wspomnianego rozkładu. Różnica między teologicznym, a 

biologicznym ujęciem tematu polega na konieczności podania przez medycynę 

empirycznego kryterium stwierdzenia śmierci i tym samym możliwej do wskazania 

granicy między końcem procesu umierania, a początkiem rozkładu.  

 W czasach, kiedy medycyna nie była jeszcze dość rozwinięta, potwierdzenia 

faktycznej śmierci przed pogrzebaniem upatrywano w pojawiających się oznakach 

zgonu. Jednakże niepewność i przypadki pochówku żywych, skłoniły do 

poszukiwania pewniejszych metod diagnozowania śmierci rzeczywistej
155

. Jednym 

z kluczowych dla transplantacji zwrotów w poszukiwaniu definicji śmierci, było 

spojrzenie na śmierć człowieka jako całości
156

. Podstawą do stwierdzenia tegoż 
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stanu stało się nieodwracalne ustanie akcji serca i oddechu, które jako jedyne, 

obowiązywało do roku 1968
157

. Co prawda nie oznaczało to, iż pozostałe organy i 

komórki jednocześnie przestały funkcjonować, jednakże taki stan uniemożliwiał 

funkcjonowanie organizmu w rozumieniu całościowym
158

. Zatem po ustaniu bicia 

serca i czynności oddechowych, człowieka uznawano za zmarłego.          

 Rozwój medycznych technologii, umożliwił z czasem sztuczne 

podtrzymywanie oddechu oraz krążenia i tym samym pojawienie się problemu 

rzeczywistego zgonu pacjenta, co na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zaowocowało 

potrzebą zdefiniowania śmierci organizmu ludzkiego na nowo. Tym razem jednak, 

zwrócono uwagę na świadomość i przytomność pacjenta oraz możliwość ich 

odzyskania. Punktem wyjścia dla tychże rozważań stał się zatem mózg człowieka – 

organ odpowiedzialny między innymi za powyższe funkcje.  

 W 1968 roku na Uniwersytecie w Harvardzie zaproponowano, aby za 

kryterium orzekania śmierci człowieka uznać śmierć całego mózgu
159

. Założenie to 

dotyczyć miało pacjentów w śpiączce oraz przypadków, u których nie da się 

wykryć aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Postulat harvardzki wszedł w 

życie w 1970 roku, a po raz pierwszy zastosowany został w Stanach 

Zjednoczonych, w stanie Kansas. Wprowadzona definicja miała zatem charakter 

dwojaki: śmierć pacjenta można było orzec na podstawie dotychczasowych 

kryteriów krążeniowo-oddechowych, jak i na podstawie ustania czynności mózgu.  

 Interesujący jest fakt, iż w nowoprzyjętej definicji po raz pierwszy pojawia 

się aspekt przeszczepiania narządów. Zapis kończy się bowiem słowami: „Śmierć 

musi być orzeczona zanim jakikolwiek ważny dla życia narząd będzie usunięty w 

celu transplantacji”
160

. Członkowie komisji harvardzkiej w obliczu mogących 

powstać wątpliwości natury etycznej co do nowej definicji deklarowali, iż zmiana ta 

podyktowana została wyłącznie odkryciami zaistniałymi w medycynie oraz 

szczerymi intencjami ratowania życia ludzkiego. Jednakże wypowiedź samego 
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przewodniczącego – H. Beechera, dostarczyła poważnych wątpliwości co do 

rzeczywistych intencji komitetu z Harvardu. Tłumaczył on poczynania komisji 

następującymi słowami: „Który poziom zdecydujemy się nazwać śmiercią, jest 

dowolną decyzją. Śmierć serca? Włosy nadal rosną. Śmierć mózgu? Serce może bić 

nadal. Jest potrzeba wybrania poziomu, gdy mózg już dłużej nie działa. Najlepiej 

wybrać poziom, gdy, jakkolwiek mózg jest martwy, użyteczność innych narządów 

jest nadal obecna.”
161

. Obiekcje, co do prawdziwych powodów stworzenia owej 

definicji może budzić także fakt, iż nie przedstawiono żadnego medycznego 

potwierdzenia dla słuszności koncepcji śmierci mózgowej, a jednym z ciał 

doradczych komisji harvardzkiej był Transplant Advisory Panel zrzeszający 

czołowych dla branży medycznej zwolenników terapii transplantacyjnej
162

.        

 Nowoprzyjęta definicja śmierci zaczęła rozprzestrzeniać się początkowo w 

pozostałych stanach Ameryki, a następnie obowiązywać w wielu krajach na całym 

świecie. W Wielkiej Brytanii nową definicję sprowadzono niejako do śmierci pnia 

mózgu uznając, iż jest to stan jednoznaczny z nieodwracalnym ustaniem funkcji 

całego mózgu
163

. W roku 1976 tak sformułowane przekonanie stało się podstawą do 

stwierdzenia braku możliwości poprawy stanu zdrowia oraz prawa do odłączenia 

pacjenta od respiratora
164

. Zaledwie trzy lata później w życie weszło zarządzenie 

wprost stwierdzające, iż „stwierdzenie śmierci mózgu oznacza, że pacjent jest 

martwy”
165

.  

 W roku 1981, opublikowany został Raport na temat medycznych, prawnych i 

etycznych problemów związanych z orzekaniem śmierci, będący podstawą 

teoretyczną dla koncepcji śmierci mózgowej i traktujący organizm ludzki jako jedną 

zintegrowaną całość. Dokument ten, jako owoc pracy Komisji Prezydenckiej, stał 
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się najważniejszym dokumentem w tej materii
166

. Nadal istniejące jednak 

rozbieżności  prawne dotyczące kryterium śmierci mózgowej spotkały się z próbą 

ich ujednolicenia. National Conference of Commissioners on Uniform State Law w 

dokumencie Uniform Determination of Death Act (UDDA), za obowiązujące i 

zgodne z prawem kryteria śmierci (choć bez podania zasadniczych wytycznych co 

do jej klinicznej diagnozy), uznał nieodwracalne ustanie krążenia i oddechu oraz 

nieodwracalne ustanie wszystkich funkcji całego mózgu
167

. 

 Głosy sprzeciwu wobec tak drastycznej zmiany w określaniu momentu 

śmierci zaczęły przybierać na sile. Na początku lat 90. XX wieku autorom nowego 

kryterium powstałego w Harvardzie zarzucano, iż wszelkie zmiany których 

dokonali, były jedynie sposobem zwiększenia ilości dawców
168

, podkreślając 

jednocześnie brak naukowych podstaw dla orzekania śmierci mózgowej oraz 

utożsamianie nieodwracalnej śpiączki ze śmiercią człowieka
169

. Podobnie, 

wspomniany wyżej Raport Komisji Prezydenckiej, stanowiący po roku 1981 wzór 

dla ustawodawstwa odnośnie kryteriów śmierci w większości krajów na świecie, 

zaledwie kilka lat po jego ogłoszeniu zaczął być poddawany wciąż narastającej 

krytyce, w coraz to nowszych publikacjach
170

.   

 Rok 1985 stanowił pewien przełom dla drastycznego kryterium brytyjskiego. 

D. W. Evans – jeden z przeciwników nowej definicji wykazał, iż niemożliwe jest, 

aby przed ustaniem krążenia stwierdzić, że mózg został uszkodzony w sposób 

nieodwracalny, a jedyną metodą sprawdzenia tego stanu choć nadal częściowo jest 
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angiografia. Doprowadzono nawet do sytuacji, w której jeden ze zwolenników 

kryterium śmierci pniowej i jednocześnie głównych reprezentantów naczelnego 

ośrodka opiniotwórczego w Wielkiej Brytanii (Conference of the Medical Royal 

Colleges and U.K. Faculties) publicznie przyznał, iż kliniczna diagnoza śmierci 

mózgowej jest fikcją
171

. Od tego momentu również, niefortunną definicję śmierci 

pnia mózgu określa się słowami: „nieodwracalna utrata zdolności do świadomości, 

połączona z nieodwracalną utratą zdolności oddychania”
172

.  

 Niezbędne jest podkreślenie faktu, iż nie wszystkie kraje na świecie po 

ogłoszeniu nowej definicji śmierci zaczęły wdrażać ją na gruncie rodzimym. 

Największy sprzeciw wobec przeszczepiania narządów od dawców w stanie śmierci 

mózgowej wykazało społeczeństwo w Japonii. Brano tam pod uwagę opinię nie 

tylko lekarzy, ale także prawników, teologów i filozofów. Mimo wielu sprzeciwów, 

zwolennicy transplantacji oraz media, dopuszczały do publikacji jedynie pozytywne 

informacje dotyczące transplantacji ex mortuo, w wyniku czego społeczeństwo 

japońskie pozbawione było świadomości co do najistotniejszych faktów 

dotyczących nowej definicji. Ostatecznie kryterium śmierci mózgowej zostało tam 

wprowadzone w roku 1997
173

. Japonia to także kraj, w którym dokonano wielu 

badań opinii publicznej w tej tematyce (w przeciwieństwie do USA, czy Wielkiej 

Brytanii). I tak, przed rokiem 1997 śmierć mózgową za śmierć człowieka uważało 

od 40 do 50% Japończyków, zaś od 20 do 40% zupełnie nie zgadzało się z tym 

stwierdzeniem
174

. Wyniki te świadczą o dość wysokim zróżnicowaniu poglądów, co 

szczególnie istotne jest w przypadku podejmowania tak istotnych decyzji, jak 

orzekanie zgonu człowieka.  

 Polskie kryteria orzekania śmierci pnia mózgu należą do jednych z najmniej 

restrykcyjnych na świecie. Dokumentem regulującym dyskutowany problem oraz 

wprowadzającym definicję śmierci w oparciu o kryteria mózgowe w Polsce jest 
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Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1984 roku
175

. 

W Komunikacie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 

1996 roku zaś zawarta została informacja, zgodnie z którą nieodwracalne ustanie 

krążenia krwi, lub funkcji mózgu oznacza śmierć człowieka jako całości. W 

dokumencie tym zanotowano także tzw. nową zmodyfikowaną definicję, według 

której „Nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu oznacza śmierć mózgu jako 

całości. Niekoniecznie oznacza to natychmiastową śmierć wszystkich komórek 

mózgu”
176

. Tym określeniem za wystarczający warunek stwierdzenia śmierci, 

podobnie jak w Wielkiej Brytanii, uznano śmierć pnia mózgu.  

 Na uwagę zasługują także zapisy regulujące diagnostykę omawianego 

problemu. Działania te bowiem sprowadzono do poziomu diagnostyki stosowanej w 

przypadkach śmierci na podstawie kryteriów krążeniowych. Mianowicie, jeśli w 

tradycyjnym rozumieniu śmierci ustaje krążenie i stwierdzić można to na podstawie 

oczywistych objawów i obserwacji, bez potrzeby wykonywania przykładowo 

angiografii wieńcowej, tak do przypadków śmierci mózgowej zastosowano 

uproszczoną analogię: wykonywanie angiografii mózgowej nie jest konieczne. 

Wprost nie do uwierzenia jest fakt, iż wspomniany Komunikat traktujący o 

wytycznych w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania 

funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej) nie uzasadnia zasad takiego postępowania, 

ani nie podaje powodu, dla którego śmierć w wyniku ustania krążenia 

równoznaczna jest w swej nieodwracalności ze śmiercią w wyniku stwierdzenia 

śmierci pnia mózgu. Jedyne porównanie zawarte w Komunikacie wskazuje, iż w 

obu przypadkach stwierdzenia śmierci, nie oznacza to, iż „wszystkie tkanki i 

komórki są martwe”
177

.   

 Dyskusja wokół nowej definicji śmierci  stanowi dziś dyskurs o zasięgu 

międzynarodowym. Spektrum istniejących poglądów jest bardzo szerokie i 

obejmuje zwolenników tak skrajnych rozwiązań jak stanowisko Wielkiej Brytanii, 
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jak i środowisk, dla których przyjęcie kryterium śmierci mózgowej jest nie do 

zaakceptowania. Jednakże poruszany problem nie wyczerpuje się w samym fakcie 

zaakceptowania owego kryterium. O wiele bardziej niepokojącym zagadnieniem, 

jest już sama procedura orzekania śmierci mózgowej w zestawieniu z bieżącym 

stanem wiedzy medycznej odnośnie do podejmowanego problemu, oraz 

wysublimowane ujęcie transplantacji ex mortuo w przepisach dotyczących 

przeszczepiania ze zwłok, co stanowi treść kolejnych artykułów niniejszego 

rozdziału.  

 

 

 Art. 2. Kontrowersje wokół identyfikowania momentu śmierci.  

  Śmierć mózgowa 

 

 Ostateczne stanowisko poszczególnych państw, co do przyjęcia postanowień 

harvardzkich ma odzwierciedlenie także w samej procedurze stwierdzania śmierci 

pacjenta. Kryteria postępowania w uznaniu człowieka za zmarłego w 

poszczególnych krajach, a nawet w obrębie regionów tego samego państwa bywają 

niejednolite do tego stopnia, iż pacjent danej placówki medycznej, w której wciąż 

określany jest jako żywy, w innej instytucji, podlegającej odmiennym 

rozporządzeniom, będąc w identycznym stanie medycznym posiada już status 

zwłok
178

. Nie sposób szczegółowo omówić i wyodrębnić procedur stosowanych we 

wszystkich krajach, dlatego niniejszy problem przedstawiony został na przykładzie 

postępowania w Polsce.   

 Postępowanie kwalifikacyjne stwierdzające śmierć pnia mózgu pacjenta 

składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich analizowane są dwie grupy 

kryteriów: tzw. „stwierdzenia” i „wykluczenia”. Stwierdzenia zakładają, iż pacjent 

musi być w śpiączce, jest sztucznie wentylowany, przyczyna śpiączki została 

rozpoznana, wystąpiło pierwotne lub wtórne uszkodzenie mózgu, oraz wobec 
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wyczerpania perspektyw terapeutycznych i upływu czasu uszkodzenie mózgu jest 

nieodwracalne. Wykluczenia zaś obejmują chorych zatrutych oraz będących pod 

wpływem takich substancji jak narkotyki, środki nasenne, neuroleptyki, środki 

usypiające i zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane, pacjentów w stanie 

hipotermii, noworodki donoszone poniżej siódmego dnia życia oraz chorych z 

zaburzeniami endokrynologicznymi i metabolicznymi
179

. Jeżeli chory spełnia 

wszystkie pięć warunków zawartych w stwierdzeniach, jednocześnie nie może 

spełniać żadnego kryterium z zakresu wykluczeń. Wówczas można wysnuć 

podejrzenie śmierci pnia mózgu i przejść  do drugiego etapu postępowania.  

 W tej fazie ordynator jednostki medycznej lub upoważniony przez niego 

lekarz dokonuje dwukrotnych badań przeprowadzanych w odstępie trzech godzin, 

mających wykazać nieobecność odruchów pniowych
180

 oraz stwierdzić trwały 

bezdech. Dokładniejsze i bardziej zaawansowane badania instrumentalne, takie jak 

elektroencefalografia (EEG)
181

, oceniające bioelektryczną czynność mózgu, a więc 

stan sprawnościowy ośrodkowego układu nerwowego, multimedialne potencjały 

wywołane oraz ocenę krążenia mózgowego wykonuje się tylko w niektórych 

przypadkach
182

. Należą do nich jedynie: rozległe urazy twarzoczaszki, uszkodzenia 

podnamiotowe mózgu, obecność nietypowych odruchów oraz w przypadku 

kontaktu chorego z niektórymi środkami trującymi i farmakologicznymi
183

. Jeżeli 
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powyższe kryteria zostają spełnione, wówczas pacjenta można uznać za zmarłego w 

wyniku śmierci mózgowej. W przypadku zaś, gdy pacjent nie kwalifikuje się do 

wykonania EEG i pozostałych badań, co uwarunkowane jest wymienionymi 

przypadłościami, procedura uznania go za zmarłego w oparciu o kryteria śmierci 

mózgowej trwa zaledwie trzy godziny. Decyzję w obu przypadkach wydaje komisja 

do spraw stwierdzania śmierci mózgu złożona z trzech lekarzy, w której skład 

wchodzi co najmniej jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 

terapii oraz specjalista w dziedzinie neurologii i neurochirurgii
184

.  

 W powyżej opisanym postępowaniu, pacjent zostaje uznany za zmarłego w 

momencie uznania pnia mózgu za martwy. Od tego momentu oficjalnie 

wentylowane są już zwłoki
185

, a nie żywy pacjent, zaś obowiązek terapeutyczny 

wobec niego ustaje
186

.  

 Stosowanie zaawansowanych badań instrumentalnych jedynie w wybranych 

przypadkach oraz zawarte w procedurach postępowania stwierdzenie, iż do 

orzeczenia nieodwracalnego uszkodzenia pnia mózgu wystarczający jest „brak 

określonych odruchów nerwowych i brak spontanicznej czynności oddechowej”
187

 

może budzić niepokój. Zwłaszcza, jeżeli mowa tu przecież o prostych „badaniach” 

obserwacyjnych dokonywanych przy łóżku chorego, z przeprowadzeniem których 

w znacznej części poradziłaby sobie większość z nas, niebędących specjalistami w 

zakresie medycyny. Czy przy podejmowaniu tak poważnej decyzji, jaką jest 

uznanie człowieka za zmarłego proponowana diagnostyka jest wystarczająca? 

Dobór kryteriów oraz ich jakość podważana jest nie tylko w środowiskach 

bioetycznych. Budzi poważne zastrzeżenia także wśród pracowników służby 

zdrowia, lekarzy, w tym także samych zespołów transplantacyjnych.  

 Podstaw krytyki dla koncepcji śmierci mózgowej i niedorzeczności 

kryteriów jej orzekania należy szukać już u samego początku powstania nowej 

definicji śmierci. Komisja harvardzka zapewniła w swoich postanowieniach, iż 
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nieodwracalne uszkodzenie całego mózgu, równoznaczne jest z jego zniszczeniem i 

tym samym ze śmiercią człowieka. Specjaliści z Harvardu zapewnili także, iż owo 

uszkodzenie jest w sposób niezawodny możliwe do wykazania za pomocą prostych 

badań odruchowych wykonywanych przy łóżku pacjenta, a w środowiskach 

medycznych jak i w społeczeństwie istnieje w tej kwestii jednomyślność
188

. Żadne z 

przywołanych zapewnień nie zostało jednak poparte w sposób naukowy, nie odbyły 

się również żadne badania medyczne na pacjentach ze stanem adekwatnym dla 

potwierdzenia słuszności kryteriów śmierci mózgowej
189

.  

 Warto w tym miejscu przyjrzeć się również wykluczeniu większości 

pacjentów spośród tych, którzy poddawani są zaawansowanym badaniom, m.in. 

wspomnianemu EEG. Aż 8% chorych z podejrzeniem śmierci mózgowej, u których 

wykonuje się to badanie, wykazuje aktywność mózgu
190

. Tak wskazywały wyniki 

badań przeprowadzone w  1975 roku. W 2002 roku zaś w podobnych badaniach 

zauważono już, iż taką aktywność wykazuje aż 40% pacjentów
191

. Ta znaczna 

rozbieżność wynikać może z postępu technologicznego na przestrzeni lat, jak i 

poszerzenia procedury diagnostycznej. Niewątpliwie oznacza jednak, iż mózg 

pacjenta nadal funkcjonuje, choć nie ma on możliwości zasygnalizowania swojej 

aktywności i niewykluczone, iż również świadomości stanu w jakim znajduje się 

pacjent. Podobnego zdania są także niektórzy neurolodzy, zwłaszcza, jeżeli jest 

mowa o kryterium śmierci pnia mózgu. J. Hill, anestezjolog z Richmond zauważa, 

iż całkowita utrata świadomości, może być jedynie domniemana, bowiem nie 

istnieją aktualnie żadne medyczne metody sprawdzenia tego stanu z całkowitą 

pewnością
192

, a sama reakcja dawcy na czynności chirurgiczne podczas pobierania 

narządów nie różni się niczym od zachowania podczas innych zabiegów osób 

oficjalnie żyjących: wzrasta ciśnienie krwi, dochodzi do napięcia mięśni,  

pojawiania się zmiany mimiki twarzy, dochodzi do znacznego przyspieszenia akcji 
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serca (tachykardia)
193

, a dawcom przed zabiegiem pobrania organów podawane jest 

również znieczulenie ogólne
194

, co według samych zwolenników śmierci mózgowej 

„powinno również uśmierzyć wszelkie obawy co do rezydualnej zdolności 

odczuwania”
195

. Mowa tu o możliwości odczuwania przez dawcę bólu 

spowodowanego chirurgicznym naruszeniem ciała. Nie są to procedury 

odosobnione. Przykładowy protokół szpitalny (Addenbrooke’s Hospital) zaleca 

przed pobraniem narządów podanie izofluoranów - środków silnie usypiających i 

zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane, oraz silnych opiatów (środki 

przeciwbólowe, o działaniu kilkakrotnie większym od popularnej morfiny) celem 

wyeliminowania niepożądanych reakcji podczas zabiegu i jednocześnie  

wykluczenia obaw zespołu lekarskiego co do odczuwania przez pacjenta bólu
196

.  

 W Polsce, gdzie zaakceptowane jest kryterium śmierci pnia mózgu, w 

większości przypadków dochodzi do jej stwierdzenia jedynie po wykonaniu 

prostych badań przy łóżku pacjenta, mających na celu wykazanie nieodwracalnego 

braku odruchów rdzeniowych. Niemal identyczne objawy mogą jednak towarzyszyć 

takim schorzeniom jak zapalenie rdzenia przedłużonego
197

 oraz zespół Guillain-

Barre
198

, w których przypadku stan ten jest odwracalny. Ponadto, nie istnieje 

również obowiązek przeprowadzania wszystkich wymienionych badań w zakresie 

sprawdzania odruchów rdzeniowych
199

. Przykładowo, sprawdzenia obecności 

reakcji źrenic na światło można swobodnie zaniechać przy opuchliźnie powiek 

pacjenta, co jeszcze bardziej zawęża spektrum możliwości dla zbadania 

faktycznego stanu pacjenta. Hill zauważa dodatkowo, iż podczas badań odruchów 
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pniowych, nie są badane węch ani wzrok, gdyż zmysły te związane są z pierwszym 

i drugim nerwem czaszkowym, które nie przechodzą w ogóle przez pień mózgu
200

.  

 Podobnie podczas badań nie uwzględnia się ośrodka naczynioworuchowego 

znajdującego się w rdzeniu przedłużonym oraz ewentualnych przejawów jego 

aktywności, pomija się zdolność do działania dolnego ośrodka ruchowego przełyku, 

który jest jednym z sygnałów aktywności rdzenia przedłużonego
201

. Zwolennicy 

postanowień harvardzkich sami przyznają, iż nie da się stwierdzić nieodwracalnego 

ustania aktywności mózgu z diagnozą śmierci mózgowej. W wielu przypadkach 

sprawne pozostają takie elementy jak podwzgórze i przysadka, móżdżek, jądra 

podkorowe, czy wzgórze, którego czynność świadczyć może właśnie chociażby o 

możliwości odczuwania przez pacjenta bólu
202

.  

 Niewykonanie wystarczających, czy adekwatnych do stanu pacjenta badań 

lub istniejące opinie przekonujące o niemożności naukowego wykazania pewnych 

faktów medycznych mogłyby wydawać się dostatecznym bodźcem budzącym już 

znaczne wątpliwości co do zaistnienia śmierci mózgowej. Jednakże jeszcze 

większych kontrowersji może dostarczać próba bezdechu, która nie tylko nie 

stanowi niezbitego dowodu na rzekomo istniejący nieodwracalny stan śmierci 

mózgowej pacjenta, ale jest działaniem znacznie szkodzącym choremu i realnie 

pogłębiającym stopień uszkodzenia mózgu.  

 Próba bezdechu bowiem wykonywana po badaniu odruchów pniowych 

polega na odłączeniu pacjenta od respiratora na czas dziesięciu minut celem 

wykazania braku reaktywności ośrodka oddechowego. Podczas tego okresu 

obserwuje się klatkę piersiową oraz nadbrzusze pacjenta. Jeżeli nie dochodzi do 

żadnej reakcji i mięśnie wymienionych rejonów nie podejmują ruchu, wówczas 

uznaje się bezdech za trwały
203

. Istotny jest fakt, iż badanie bezdechu wiąże się z 

nagłym spadkiem ciśnienia, który znacznie zmniejsza przepływ krwi w mózgu. 

Ponadto w organizmie dochodzi do zwiększenia poziomu dwutlenku węgla 
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(hiperkapnia) i tym samym zmniejszenia ilości tlenu (hipoksja) wykonaniu badania 

w prosty sposób prowadzi do właściwego i  nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, a 

nawet śmierci chorego
204

. Wyniki badań pacjentów poddanych badaniu bezdechu 

oraz tych, którzy tej próby nie doświadczyli wykazuje znacznie większe zmiany i 

uszkodzenie mózgu w grupie pierwszej, w której do owej próby doszło. W tej 

grupie także pomimo wykonania próby bezdechu, zdarzały się przypadki, w których 

mózg nie uległ całkowitej martwicy. Fale alfa odpowiedzialne m.in. za zdolności 

szybkiego uczenia się
205

 były obecne, a oś podwzgórzowo-przysadkowa, 

odpowiedzialna chociażby za produkcję niektórych hormonów
206

, pomimo 

zapewnień o braku możliwości jej funkcjonowania, była aktywna
207

.  

 Badania sekcyjne dawców z orzeczeniem śmierci mózgowej wykazują, iż 

zaledwie u 40% z nich mózg uszkodzony był w stopniu znacznym, u 50% zmiany 

były niewielkie, zaś u 10% stwierdzenie naoczne uszkodzeń lub zmian było 

niemożliwe do zaobserwowania. Pień mózgu u 15% badanych pod względem 

morfologicznym był prawidłowy
208

. Oznacza to, iż około 60% wyników sekcyjnych 

pacjentów z orzeczeniem śmierci mózgowej pokrywa się w zakresie uszkodzeń 

mózgu z wynikami pacjentów innych kategorii chorobowych
209

. Fakt ten dostarcza 

kolejnych wątpliwości natury medycznej, co do słuszności nowej definicji śmierci 

wprowadzonej przez Komisję Harvardzką.   

 Przeprowadzenie wspomnianej próby bezdechu jest równoznaczne z 

zaprzestaniem ratowania pacjenta i rozpoczęciem procedur zmierzających do 

pobrania od niego narządów. Ciężko jest stwierdzić, iż czynności z zakresu 

pierwszego etapu procedury orzekania o śmierci mózgowej bez naukowych i 

medycznych podstaw dla nich jest postępowaniem na rzecz dobra człowieka, 

zwłaszcza, jeśli są to działania dla chorego szkodliwe, zważywszy na fakt, iż 
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dokonuje się ich na wciąż jeszcze żywym pacjencie. Podobnie trudno jest 

uzasadniać martwicę mózgu i tym samym uzyskać spełnienie kryteriów śmierci 

mózgowej, jeżeli istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż doszło do niej właśnie 

w trakcie postępowania diagnostycznego.                  

 

 

§3. Cywilnoprawny aspekt transplantacji ex mortuo 

 

 Wątpliwości natury medycznej nie stanowią jedynego obszaru, w obrębie 

którego może dochodzić do rażących nadużyć cz niedopatrzeń. Analizując 

ustawodawstwo przeznaczone dla regulacji kwestii transplantacji, można zauważyć, 

iż nie tylko nie dookreśla istotnych kwestii dla tych zabiegów, ale dopuszcza 

możliwość wykorzystania ich przeciw dobru człowieka i dalekie jest od 

poszanowania jego osobowej godności, autonomii, wolnej woli oraz należnego 

szacunku.   

 

 

 Art. 1. Polskie ustawodawstwo transplantacyjne 

 

 Najważniejszym i zarazem nadrzędnym aktem prawnym w Polsce jest 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
210

, która weszła w życie dnia 17 

października 1997 roku. Ustawa zasadnicza gwarantuje prawną ochronę życia (art. 

38 KRP), zakaz traktowania w sposób przedmiotowy (art. 39 KRP), nieludzki, czy 

poniżający (art. 40, 41 ust. 4 KRP). Zapewnia prawo do decydowania o własnym 

życiu osobistym (art. 47 KRP), ochrony zdrowia (art. 48 KRP), zaś za źródło owych 

praw i zakazów obiera godność człowieka, określając tę cechę jako przyrodzoną i 
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niezbywalną, stanowiącą „źródło wolności praw człowieka i obywatela”. Art. 30 

KRP podaje, iż jest to również wartość nienaruszalna, której poszanowanie i 

ochrona należą do obowiązków władz publicznych
211

.  

 Jako że KRP ma charakter nadrzędny, wszelkie dokumenty prawne 

zawierające normy ochronne, regulacyjne, czy karne winny być z tym dokumentem 

zgodne. Czy rzeczywiście tak jest? Jednym z obowiązujących aktów prawnych jest 

Ustawa z dnia 2 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów, dokument kluczowy dla dokonywania m.in. 

transplantacji ex mortuo. Co prawda 15 września 2009 roku weszła w życie 

nowelizacja tej ustawy jak i ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 141, poz. 1149) wynikająca m. in. z implementacji istotnych dyrektyw 

europejskich
212

 i wprowadzenia kilku korekt oraz nowości legislacyjnych, jednakże 

działania te nie rozwiązały wciąż istniejących kontrowersji związanych z treścią 

ustawy, a wręcz poszerzyły zakres zawartych w niej niejasności.  

 O pobieraniu komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich mówią 

artykuły od 4. do 11. włącznie, wchodzące w skład rozdziału 2. ustawy 

transplantacyjnej. W obrębie tego stosunkowo niewielkiego fragmentu ustawy, z 

łatwością dostrzec można kilka kluczowych dla respektowania praw człowieka 

punktów, budzących poważne wątpliwości, co do klarowności przekazu 

dokumentu. Jednym z nich jest art. 5 ust. 1, który brzmi: „Pobrania komórek, 

tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepiania można dokonać, 

jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.”
213

. Z powyższego 
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sformułowania wynika, iż w przypadku pobrania materiału ludzkiego w innym celu 

niż ten związany z przeszczepieniem, sprzeciw nie jest wymagany. Może to 

prowadzić do wielu nadużyć, takich jak chociażby pobranie narządów, czy tkanek 

dla celów naukowych, czy diagnostycznych, nawet bez wiedzy rodziny zmarłego. 

Zgodnie z powyższym zapisem bowiem, możliwość zastosowania instytucji 

sprzeciwu obejmuje jedynie eksplantację materiału ludzkiego w celu 

przeszczepienia, tj. leczniczym. Problem rozwiązałoby proste usunięcie z 

omawianego punktu zwrotu „w celu ich przeszczepiania”. Jednakże nowelizacja 

ustawy z 2009 roku nie tylko nie wniosła potrzebnej korekty, ale dodatkowo 

rozszerzyła obszar nieścisłości poprzez dodanie art. 9a, którego ust. 1 brzmi: 

„Pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po 

stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego ustania krążenia”. Zastosowanie 

takiego zapisu w konsekwencji jedynie rozszerzyło ryzyko nadużyć w tej materii.  

 W związku z tematyką transplantacyjną, panuje powszechne przekonanie, 

dotyczące sprawiedliwości otrzymywania przez biorców narządów, zgodnie z listą 

oczekujących, lub zapotrzebowaniem związanym ze stanem zdrowia. Popularne jest 

również przekonanie, iż zespoły lekarskie dokonujące pobrania narządów od 

zmarłego nie mają bezpośredniego kontaktu ani wpływu na dalsze losy pobranych 

organów. Podobny wydźwięk mają także opinie wielu specjalistów z zakresu 

medycyny czy prawa. Jeden z polskich lekarzy i jednocześnie ekspert medycyny 

sądowej - Zdzisław Marek twierdzi, iż nikt z komisji stwierdzającej śmierć mózgu 

nie może brać udziału w eksplantacji lub przeszczepianiu, podobnie jak inny zespół 

dokonuje pobrania narządów, a inny wszczepienia
214

. Tymczasem art. 9 ust. 6 

ustawy transplantacyjnej głosi, iż „Lekarze wchodzący w skład komisji, o której 

mowa w ust. 4 (a mowa o komisji powoływanej w celu stwierdzenia trwałego 

nieodwracalnego ustania czynności mózgu - przyp. autora), nie mogą brać udziału 

w postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub 

narządów od osoby zmarłej, u której dana komisja stwierdziła trwałe nieodwracalne 

ustanie czynności mózgu”
215

. Oznacza to, iż nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 
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lekarze dokonujący eksplantacji ex mortuo nie mogli brać udziału w dokonywaniu 

samego przeszczepienia. Takie zastosowanie prawne może sprzyjać wielu 

malwersacjom, jak chociażby selekcjonowaniu „bardziej potrzebujących” biorców, 

czy budowaniu wzajemnych relacji o charakterze komercyjnym, niezgodnych z 

lekarskim kodeksem etycznym opartym m. in. na takich wartościach jak 

sprawiedliwość, równość, czy kierowanie się dobrem drugiego człowieka. By 

wyeliminować to niedookreślenie, wystarczyłoby do art. 9 dodać jeszcze jeden 

zapis o następującej treści: „Lekarze, którzy biorą udział w pobieraniu komórek, 

tkanek i narządów od osoby zmarłej, nie mogą brać udziału w ich przeszczepianiu”. 

Zapis o takim znaczeniu, podobnie jak poprzednia potrzeba korekty aktualnego 

prawa, nie zostały uznane za istotne w dotychczas przyjętych poprawkach.  

 Interesujące są także pewne rozbieżności co do samego procederu orzekania 

śmierci mózgowej w aspekcie osób dokonujących tych działań. Zgodnie z treścią 

załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie 

kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania czynności 

mózgu, rozpoznanie śmierci mózgu składa się z dwóch etapów: przedłożenia 

przypuszczenia śmierci mózgu oraz wykonania badań, które potwierdzają ten 

stan
216

. Zgodnie z powyższym dokumentem, po wykonaniu badań potwierdzających 

śmierć mózgu, ordynator podpisuje stosowny protokół postępowania 

diagnostycznego, który wraz z dokumentacją medyczną potencjalnego dawcy 

przekazuje komisji do spraw stwierdzania śmierci mózgu. Należy nadmienić, iż 

skład tej komisji oraz osobę będącą przewodniczącym, zgodnie z art. 9 ust. 5  

ustawy transplantacyjnej, powołuje kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub osoba 

przez niego upoważniona, czyli właśnie sam ordynator. Do zadań powołanej 

komisji należy zbadanie chorego, zapoznanie z dokumentacją medyczną i 

postępowaniem diagnostycznym co do stwierdzenia śmierci mózgu. Po zbadaniu 

„stwierdzeń” i „wykluczeń” oraz sprawdzeniu, czy wykonano co najmniej jedno z 

badań instrumentalnych (wyłącznie w przypadkach, w których badanie to jest 
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niezbędne), komisja pełnomocnie stwierdza śmierć mózgu. Takie rozwiązania 

budzą pewne wątpliwości.  

 Po pierwsze, ordynator biorący udział w całej procedurze, rozpoczynając 

niejako proces stwierdzenia śmierci na podstawie kryterium mózgowego, często 

wprost zaangażowany jest w proces leczenia chorego, co może naruszać zasadę 

bezstronności w postępowaniu.  

 Po drugie, zgodnie z paragrafem 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na 

stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego 

rodzaju
217

, ordynatorem, czyli osobą która kieruje danym oddziałem i jego zastępcą, 

może być lekarz lub lekarz dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w 

Rzeczypospolitej Polskiej, tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, 

ewentualnie specjalizację drugiego stopnia oraz ośmioletni staż pracy w tymże 

zawodzie. Zatem rodzi się pytanie, czy taka osoba jest w stanie na podstawie 

posiadanego wykształcenia i umiejętności przeprowadzić diagnostykę śmierci 

mózgowej w sposób prawidłowy. Ordynator oddziału, na którym znajduje się 

pacjent kwalifikowany do stwierdzenia śmierci mózgowej, nie zawsze bowiem jest 

anestezjologiem, neurologiem, bądź specjalistą w zakresie intensywnej terapii. W 

tym miejscu ukazuje się dość istotna rozbieżność prawna, bowiem. art. 9 ustawy 

transplantacyjnej za jedyny podmiot upoważniony do przeprowadzania badań w 

kierunku stwierdzenia śmierci mózgowej uznaje komisję, nie zaś ordynatora, jak 

wskazuje wyżej wspomniane obwieszczenie.  

 Po trzecie, w treści obwieszczenia nie określono na czym ma polegać 

zbadanie chorego przez komisję. Nie wiadomo, czy do jej obowiązków należy 

powtórzenie całego postępowania diagnostycznego wykonanego wcześniej przez 

ordynatora i następnie porównanie otrzymanych wyników, czy też ma polegać na 

częściowym skontrolowaniu badań pacjenta oraz dokonaniu analizy dostarczonych 

przez ordynatora dokumentów. Art. 9 ust. 3 głosi, iż „Minister właściwy do spraw 
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zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kryteria i sposób stwierdzenia trwałego 

nieodwracalnego ustania czynności mózgu”
218

. Nie ma tu mowy o rozbiciu 

procedury na etap diagnostyczny - związany z działaniem ordynatora oraz 

orzeczniczy - do którego zawężono by prace komisji do spraw stwierdzania śmierci 

mózgu. Podobnie, w art. 9 ust. 4 ustawy transplantacyjnej jasno określono, iż o 

trwałym nieodwracalnym ustaniu czynności, o którym mowa w obwieszczeniu, 

zdecydować może wyłącznie komisja złożona z trzech lekarzy
219

. Włączenie w tę 

procedurę ordynatora, jest nie tylko niezgodne z ustawą transplantacyjną, ale godzi 

także w zasadę bezpośredniości - jedną z naczelnych zasad postępowania 

karnego
220

. W obliczu takich rozwiązań legislacyjnych warto odnieść się do 

konstytucyjnego prawa ochrony życia człowieka, który z racji stanu zdrowia, jest 

nie tylko niezdolny do obrony, ale wprost narażony zostaje na nadużycia 

prowadzące do pozbawienia go najcenniejszego z praw - prawa do życia
221

.               

 Pewien dysonans wywołuje również rozbieżność w kwestii definiowania 

śmierci. W nowelizacji ustawy transplantacyjnej z 2005 roku (art. 9 ust. 1), 

istniejące wcześniej „trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu” jako 

kryterium śmierci mózgowej zastąpiono sformułowaniem „trwałe nieodwracalne 

ustanie funkcji mózgu”. Z takiego zapisu wynika, iż aby pobrać narządy 

stwierdzając uprzednio śmierć potencjalnego dawcy stosując kryterium mózgowe, 

wystarczy orzec śmierć mózgu, nie zaś mózgu i pnia, jak podaje aktualnie 

obowiązująca definicja śmierci, zawarta w załączniku do obwieszczenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania 

trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu
222

. W tym samym artykule,  
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ust. 2 dodano także zapis, zgodnie z którym przyjmowane kryteria śmierci mózgu 

muszą uwzględniać aktualny stan wiedzy medycznej
223

. Zapis ten dodany został bez 

żadnego uzasadnienia ze strony ustawodawcy. W praktyce zaś, adnotacja ta nakłada 

na placówki medyczne pewien obowiązek dostosowywania działań i kryteriów do 

ogólnoświatowych standardów medycznych. Stanowi niejako formę zabezpieczenia 

przed ewentualnymi zarzutami, co do nieprecyzyjności i rozbieżności w dyskursie 

związanym z kryterium śmierci mózgowej, lub ewentualnymi nadużyciami na tej 

płaszczyźnie, aż wreszcie może być to forma pewnej asekuracji, dla przyszłych 

odkryć w dziedzinie neurologii i stwierdzania (czy też w ogóle istnienia) stanu 

nazywanego śmiercią mózgową.  

 Wątpliwości co do klarowności ustawy transplantacyjnej budzi również art. 

9a, będący owocem nowelizacji ustawy z 2005 roku. Ustawodawca, w przypadku 

stwierdzania śmierci wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, nie dostrzega 

potrzeby konsultacji decyzji, czy zasięgania opinii u innych lekarzy, jak jest to 

wskazane w przypadku orzekania śmierci w oparciu o kryterium mózgowe. W art. 

9a nie widnieją również żadne wytyczne, co do powoływania czy wyznaczania 

danego lekarza mającego stwierdzić zgon. Nie dookreślono także możliwych 

kompetencji ze strony ewentualnych lekarzy opiniujących decyzję, tj. czy mają 

prawo do powtórnego wykonania diagnostyki, czy też ich rola zawęża się jedynie 

do przestudiowania i podpisania przygotowanego wcześniej protokołu.  

 

 

 Art. 2. Konstrukcja instytucji sprzeciwu a rzeczywista wola  

  pacjenta 

 

 Zgodnie z polskim ustawodawstwem, aby mogło dojść do transplantacji od 

zmarłego dawcy, musi być spełnionych pięć następujących warunków:  

1. Dawca za życia nie wyraził sprzeciwu (art. 5-6 ustawy transplantacyjnej).  
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2. Wyrażona wcześniej zgoda biorcy na przeszczep ex mortuo jest ważna (art. 192 

Kodeksu karnego oraz art. 34 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).  

3. Brak sprzeciwu prokuratora w przypadku podejrzenia, iż zgon potencjalnego 

dawcy nastąpił w wyniku czynu zabronionego. 

4. U dawcy stwierdzona została śmierć mózgu lub krążeniowa (art. 9 oraz 9a 

ustawy transplantacyjnej wraz z aktami wykonawczymi).  

5. Lekarz wykonał zabieg zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.   

 Na szczególną uwagę, w kontekście uwarunkowań cywilnoprawnych 

przeszczepów ex mortuo, zasługuje punkt 1. dotyczący sprzeciwu pobierania 

narządów ze zwłok. Wprowadza on bowiem kontrowersyjną konstrukcję zgody 

domniemanej dawcy, która może budzić poważne wątpliwości nie tylko natury 

prawnej, ale także moralnej.  

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy transplantacyjnej, jeżeli osoba zmarła za życia 

nie wyraziła sprzeciwu, można pobrać od niej komórki, tkanki oraz narządy w celu 

ich przeszczepienia
224

. Analogicznie jak we wcześniejszych zapisach omówionych 

w artykule poprzednim, podobnie i ten również budzi poważne wątpliwości co do 

celowości pobierania narządów. Jasno bowiem wynika z niego, iż instytucja 

sprzeciwu nie ma żadnej mocy, jeżeli komórki, tkanki, czy narządy miałyby zostać 

pobrane w innym celu niż transplantacja.  

 Wyrażenia sprzeciwu co do pobrania narządów ex mortuo, zgodnie z art. 6 

ustawy transplantacyjnej, dokonać można na trzy sposoby.  

 Pierwszy z nich to wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów wobec pobrania 

komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, który odnotowany zostaje 

niezwłocznie w wyniku dostarczenia odpowiedniego formularza do 

„Poltransplantu”. Zawiera on informacje dotyczące danych personalnych osoby 

zgłaszającej sprzeciw, a w przypadku osoby małoletniej, również jej 

przedstawiciela ustawowego. Potwierdzeniem urzeczywistnienia sprzeciwu i wpisu 
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w rejestr, jest zawiadomienie w formie wydrukowanego dokumentu opatrzonego 

podpisem dyrektora Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnego do Spraw 

Transplantacji „Poltransplant”
225

. Formularz ten jednak nie do końca odpowiada na 

rzeczywiste potrzeby osób zainteresowanych oddaniem narządów, lub chcących 

ustrzec się przed nieakceptowanym przeznaczeniem swojego ciała po śmierci. 

Dokument nie przewiduje bowiem dokonania selekcji celów w oparciu o które 

miałoby dojść do pobrania komórek, tkanek i narządów i tym samym wyklucza 

wyrażenie zgody na potrzebę przykładowo tylko ratowania życia ludzkiego poprzez 

pobranie narządów. Dana osoba może być przecież zwolennikiem pobrania od niej 

organów po śmierci w celu przeszczepienia i uratowania potrzebującego, ale 

niekoniecznie popiera wykorzystywanie narządów ludzkich w celach naukowych. 

Gdyby formularz umożliwiał dokonanie selekcji celów pobrania narządów ex 

mortuo, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż sprzeciwów byłoby mniej.  

 Dokument Poltransplantu nie umożliwia również wyłączenia konkretnych 

osób, np. bliskich, przyjaciół, czy rodziny, z dokonanego sprzeciwu, podobnie jak 

nie pozwala na objęcie sprzeciwem tylko wybranych narządów, jak np. serce 

będące istotnym przedmiotem rozważań światopoglądowych, dopuszczając 

możliwość pobrania pozostałych narządów, jak chociażby nerki
226

. Jako że 

przedmiot dyspozycji jest w tym przypadku niezwykle cenny i istotny dla każdego z 

nas, taka sytuacja prawna powoduje, iż mając wątpliwości lub opowiadając się za 

dokonywaniem transplantacji ze zwłok w sposób wybiórczy, częściej decydujemy 

się na złożenie sprzeciwu. Zaniechanie tegoż stanowi zaś w rozumieniu zgody 

domniemanej przyzwolenie na wszystko to, co związane z jest z wykorzystaniem 

naszego ciała po śmierci.  

 Drugim rodzajem dokonania sprzeciwu jest oświadczenie pisemne opatrzone 

własnoręcznym podpisem. Może mieć ono formę zapisu odnotowanego w 

dokumentacji medycznej pacjenta wraz ze złożonym przez niego podpisem, 

odrębnego dokumentu wraz z podpisem dołączonego do dokumentacji, lub 

oświadczenia dokonanego za życia, które znajduje się przy zmarłym, bądź zostało 
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dostarczone przez osobę trzecią. Istotnym elementem konstytutywnym ważność 

sprzeciwu jest w tym przypadku własnoręczny podpis. Adekwatne akty prawne nie 

rozstrzygają jednak, jak powinien ów podpis wyglądać. Czy powinien składać się z 

imienia i nazwiska, czy też wystarczające jest tylko nazwisko, co może budzić 

pewne wątpliwości i nieścisłości w momencie uprawomocniania pozostawionej 

dyspozycji. Niewątpliwie jednak, w takim oświadczeniu, ów podpis powinien być 

dokonany własnoręcznie, a sam dokument zawierać musi również datę 

sporządzenia dokumentu
227

.       

 Trzecią i za razem ostatnią formą wyrażenia sprzeciwu jest oświadczenie 

ustne złożone w obecności minimum dwóch świadków, potwierdzone przez nich 

pisemnie. Jest to o tyle dogodna postać sprzeciwu, iż pozwala na wybiórcze 

potraktowanie działań transplantacyjnych. Mianowicie, kandydat na dawcę może 

zastrzec, iż wyraża sprzeciw wobec pobrania serca, ale pozwala na pobranie innych 

narządów. Podobnie rzecz ma się w przypadku pobrania od niego organów z 

przeznaczeniem dla osób np. z nim spokrewnionych. Z jednej strony mogłoby 

wydawać się, iż taka forma jest idealną alternatywą dla wspomnianego wyżej 

formularza, jednakże rodzi z kolei inne obawy. Weryfikacja prawdziwości 

informacji zamieszczonych w oświadczeniu jest w zasadzie niemożliwa.  

 Na uwagę zasługuje również kwestia zgłaszania sprzeciwu w imieniu osoby 

małoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych. W takim 

przypadku, sprzeciw zgłosić może przedstawiciel ustawowy. Jeżeli jednak 

małoletni ten ma ukończony 16. rok życia, wówczas może on również dokonać 

zgłoszenia takiego sprzeciwu. W przypadku zgodności co do zgłaszania obu 

podmiotów co do owego sprzeciwu, wystarczy deklaracja jednej z wyżej 

wymienionych osób, a podwójne oświadczenie nie jest wymagane
228

. Pewien 

problem rodzi się jednak w przypadku, gdy małoletni osiągając pełnoletniość lub 

odzyskując zdolność do czynności prawnych nie wie, iż w jego imieniu został 

wcześniej zgłoszony sprzeciw, a on sam chciałby zostać dawcą ex mortuo. Jeszcze 

istotniejszy jest fakt, iż w przypadku osób małoletnich poniżej 16. roku życia, 

                                              
227

 J. Duda, Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, dz. cyt., s. 90-91. 
228

 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007,  s. 340 - 341. 



94 

 

ustawa transplantacyjna uznaje za prawomocne jedynie zdanie wyrażone przez 

opiekuna prawnego, nawet jeżeli dziecko uważa inaczej. Zasada ta może działać 

jednak również w sposób odwrotny. Mianowicie, jeżeli dziecko (o którego 

dojrzałości nie decyduje przecież metrykalnie wyznaczona granica wiekowa) jest 

przeciwne pobieraniu komórek, tkanek i narządów ze zwłok i tym samym w 

przypadku śmierci nie chce być dawcą, i tak decydujące jest zdanie prawnego 

opiekuna, który może dopuścić do takiej sytuacji, nie zgłaszając w imieniu 

małoletniego zgodnego z jego przekonaniami sprzeciwu. Takie rozwiązanie 

legislacyjne stoi w sprzeczności z art. 12 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 

listopada 1989 roku, w którym mowa o bezwzględnej potrzebie zapewnienia 

dziecku świadomemu swoich poglądów prawa do wyrażania opinii w kwestiach 

dotyczących jego osoby
229

. Ponadto, w przypadku wystąpienia wszelkich 

sprzeczności zapisów ustawy transplantacyjnej ze wspomnianą Konwencją, art. 241 

ust. 1 oraz art. 91 ust.1-2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku jasno określają, iż Konwencja o prawach dziecka winna posiadać 

charakter nadrzędny
230

. Art. 5 ust. 2 ustawy transplantacyjnej natomiast całkowicie 

pomija zdanie małoletniego, pozostawiając decyzję o przeznaczeniu jego zwłok 

wyłącznie przedstawicielowi ustawowemu.  

 Dokonując analizy obowiązujących rozwiązań legislacyjnych w kwestii osób 

małoletnich trudno stwierdzić, iż mają one na celu dobro człowieka i działanie w 

interesie dziecka. Przedstawiony problem rozwiązałby zapis, mówiący iż sprzeciw 

zgłoszony przez przedstawiciela ustawowego wygasa w momencie osiągnięcia 

przez małoletniego pełnoletniości. Pozwoliłoby to na uniknięcie przeznaczenia jego  

zwłok niezgodnie z przekonaniami wskutek chociażby niewiedzy o istnieniu 

takiego sprzeciwu. Podobnie, w przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku 

życia, istotnym krokiem w kierunku poszanowania woli i własnych przekonań 

byłoby zagwarantowanie możliwości wyrażenia własnego zdania co do 
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listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr120, poz. 526. 
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przeznaczenia ciała po śmierci, w przypadku, gdy zdanie przedstawiciela 

ustawowego byłoby inne. Taka informacja zaś powinna mieć charakter nie tylko 

informacyjny, ale przede wszystkim priorytetowy w procesie podejmowania przez 

sąd decyzji co do rzeczywistego przeznaczenia zwłok małoletniego w przypadku 

jego śmierci.    

  

 

 Art. 3. Świadoma zgoda czy zgoda uświadomiona? Konstrukcja  

  zgody domniemanej 

 

 Z konstrukcją sprzeciwu wobec pobierania narządów ex mortuo, ściśle wiąże 

się tzw. zasada zgody domniemanej, będąca znacznym ułatwieniem dla 

dokonywania praktyk transplantacyjnych. Po raz pierwszy w polskim prawie, 

konstrukcja ta umieszczona została w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o 

zakładach opieki zdrowotnej. W art. 24, ust. 1 widnieje następujący zapis: 

„Dopuszcza się pobranie ze zwłok narządów lub tkanek dla celów leczniczych , 

jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu”
231

. Takie ujęcie problemu 

oznaczało, iż brak wyrażonego za życia sprzeciwu równoznaczny był z udzieleniem 

zgody na pobranie narządów ze zwłok. Wspomniana ustawa nie przewidywała przy 

tym formy ani sposobu dokonywania ewentualnego sprzeciwu, ponadto nie 

uwzględniała także zdania rodziny co do pobierania narządów od bliskiego 

zmarłego. 

 Taki zapis zamieszczony został także w Kodeksie Etyki Lekarskiej 

opublikowanym w 1994 roku, którego art. 32 powtarza treść zawartą w wyżej 

wspomnianej ustawie. Fakt ten świadczy także o wadliwej metodologii aktu 

prawnego, gdyż nie powinno się tworzyć nowego aktu poprzez jedynie przepisanie 

istniejącego już prawa, jak ma to miejsce właśnie we wspomnianym dokumencie. 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408.  
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Ponadto, Kodeks nakazuje lekarzowi podtrzymywanie zwłok w takim stanie, by 

nadawały się do wykorzystania medycznego
232

.  

 Wzrost popularności i liczby wykonywania zabiegów transplantacyjnych 

zaowocował stworzeniem zbioru odrębnych przepisów regulujących kwestie 

transplantacyjne, czego owocem stała się Ustawa transplantacyjna z 1995 roku, 

podtrzymująca zasadę zgody domniemanej (art. 4, ust. 1). Istotność pozyskiwania 

narządów podkreśla także zapis z art. 6 tego dokumentu mówiący, iż możliwe jest 

pobranie narządów w przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek przestępstwa. 

Działanie to dokonywane jest natomiast na podstawie zgody prokuratora.  

 Aktualne rozwiązania legislacyjne obowiązujące w polskim prawie 

transplantacyjnym są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz 

normami innych państw europejskich. Zasada zgody domniemanej obowiązuje m. 

in. w takich krajach jak Belgia, Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, 

czy Rosja
233

. Jednakże taki sposób regulacji przepisów dotyczących zgody na 

pobranie narządów nie budzi powszechnej akceptacji. Konstrukcja ta nie znajduje 

zastosowania chociażby w takich krajach jak USA, Grecja, Norwegia, czy 

Szwajcaria, gdzie w przypadku pobrania narządów ze zwłok wymagana jest zgoda 

wyrażona wprost. Ponadto w Wielkiej Brytanii i Danii, wymaga się dodatkowo 

zgody członków rodziny potencjalnego dawcy
234

.  

Istnienie wielości tak skrajnych stanowisk, zważywszy na fakt, iż większość 

przytoczonych przykładów państw to kraje wysokorozwinięte i przodujące w 

postępie technologicznym jak i medycznym, może mieć podłoże w zasadności 

konstrukcji zgody domniemanej i jej wartości moralnej. Bez wątpienia bowiem, 

rozwiązanie oparte na uznaniu zgody domniemanej za wiążącą, stanowi ogromne 

ułatwienie dla praktyk transplantacyjnych. W przypadku, gdy potencjalny dawca 

nie zgłosił wcześniej sprzeciwu, a niemożliwe jest poznanie jego stanowiska w tej 

sprawie w danej chwili, wspomniana konstrukcja pozwala na wprowadzenie 

domniemania prawnego, będącego rozwiązaniem zaistniałego problemu. Fakt ten 
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stanowi poza tym możliwość efektywnego uratowania życia drugiej osobie w 

oparciu o względy pragmatyczne. Teoretycznie nie wiemy przecież, czy potencjalny 

dawca nie zgłosił sprzeciwu dlatego, iż jest zwolennikiem transplantacji ex mortuo, 

czy też nie myśląc o znalezieniu się kiedyś w podobnej sytuacji zwyczajnie 

zaniedbał zgłoszenie takiego sprzeciwu zwłaszcza, że konieczność zgłaszania 

odmowy w tej materii, jako jedynego zabezpieczenia przed pobraniem narządów po 

śmierci, raczej nie jest informacją szeroko i łatwo dostępną chociażby w 

placówkach opieki medycznej. 

Domniemanie zgody na pobranie narządów rodzi pewien dylemat moralny. 

Mianowicie w przypadku zastosowania takiej konstrukcji bez wyraźnego zgłoszenia 

wcześniej sprzeciwu, nakaz ratowania życia ludzkiego drugiej osoby postawiony 

zostaje wyżej niż prawo do świadomego decydowania o sobie (zwłaszcza, iż 

wykracza ono poza życie doczesne). Jest to również naruszenie jednej z 

fundamentalnych zasad medycznych – zasady zgody świadomej, zakładającej pełną 

autonomiczność i będącej wyrazem dobrowolnej decyzji podjętej przez osobę 

zdolną do świadomego wypowiadania swojej woli
235

. Zagadnienia te są szczególnie 

istotne w przypadku transplantacji ex mortuo, gdyż procedura ta składa się z kilku 

etapów, gdzie na każdy z nich wymagana być powinna odrębna zgoda. Ponadto 

niezbędnym warunkiem dla ważności takiej decyzji musi być właściwe 

poinformowanie decydującego o kwestiach ściśle związanych z przedmiotem 

rozważań. Zgoda świadoma nie może stanowić jedynie przystania na sugestie 

lekarza wobec pacjenta, ani być wynikiem wzajemnego zaakceptowania pewnych 

stanowisk i ustaleń pomiędzy nimi
236

. Należy pamiętać, iż niemałą rolę w przekazie 

informacji dotyczącym przedmiotu decyzji i w rezultacie także mającym na nią 

realny wpływ odgrywa autorytet medyka, sposób przekazywania przez niego 

informacji, chęć uzyskania konkretnego postanowienia. Z drugiej zaś strony mamy 

do czynienia z osobami najczęściej nie posiadającymi szerszej wiedzy medycznej i 

będącymi pod wpływem wielu emocji związanych z ich stanem, chorobą. Tym 
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bardziej zatem istotne jest właściwe rozumienie i respektowanie założeń zgody 

świadomej, przede wszystkim od strony etycznej.      

Biorąc pod uwagę konstrukcję i procedurę zgłaszania sprzeciwu co do 

pobrania narządów po śmierci oraz obowiązującą zasadę zgody domniemanej widać 

wyraźnie, iż mamy do czynienia z poważnym uchybieniem w kwestii 

respektowania zasady zgody świadomej. Nie jesteśmy bowiem w stanie stwierdzić 

czy zmarły, który nie pozostawił zgodnej z obowiązującym prawem decyzji 

wyrażającej sprzeciw, rzeczywiście zajmował stanowisko przemawiające wyraźnie 

za pobraniem jego narządów po śmierci. W praktyce, mamy zatem do czynienia z 

przełożeniem zasady zgody świadomej, w przypadku której pacjent zostaje rzetelnie 

poinformowany o swoim stanie i możliwym działaniom względem niego na rzecz 

zgody uświadomionej, która stanowi niejako wyraz pewnej odgórnej, czy 

społecznej sugestii i związana jest często ze zdaniem większości. Przykładem tego 

typu zgody może być postępowanie w sprawie obowiązkowych szczepień. Z jednej 

strony są one obligatoryjne, z drugiej zaś u wielu osób wciąż budzą wiele 

kontrowersji. Innym przykładem może być sytuacja, w której uzyskanie zgody jest 

utrudnione lub niemożliwe, jak chociażby w przypadku, gdy pacjent ulega 

wypadkowi, traci przytomność, a pojawia się natychmiastowa potrzeba podjęcia 

radykalnych działań. Wówczas zespoły medyczne kierują się koniecznością 

ratowania życia ludzkiego.  

 Można byłoby wysnuć wniosek, iż oba powyższe przypadki, podobnie jak 

stosowanie zasady zgody domniemanej w przypadku pobierania narządów, także są 

naruszeniem zgody świadomej i w dodatku powszechnie stosowaną praktyką 

przynoszącą rezultaty pozytywne. Jednakże różni je jeden zasadniczy aspekt. W 

przypadku szczepień, czy bezpośredniego ratowania życia, decyzja o złamaniu czy 

niecałkowitym respektowaniu zasady zgody świadomej dotyczy tej konkretnej, 

zagrożonej osoby. Zasada zgody domniemanej odnosi się jednak w swej istocie do 

osoby biorcy i jej korzyści w związku z uzyskaniem organu, nie zaś do dawcy, 

wobec którego stosuje się owo domniemanie. Zastosowanie powyższej analogii jest 

zatem błędne.       
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 Z analizy kluczowych dla transplantacji ex mortuo faktów natury medycznej 

jak i dokumentów prawnych jasno wynika, iż zapisy w nich zawarte nie są 

wystarczająco klarowne i jednoznaczne. Wiele z nich stanowić może źródło 

poważnych w skutkach niedopatrzeń, nadużyć i niekompetencji względem 

człowieka. Aby obraz transplantacji ex mortuo przedstawić pełniej w jego 

interdyscyplinarnej perspektywie, warto bliżej przyjrzeć się dyskursowi 

medialnemu, postawom społecznym względem przeszczepów ze zwłok oraz 

uznawanym i proponowanym schematom postępowania wobec pacjentów 

kwalifikujących się do orzeczenia śmierci mózgowej.    
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ROZDZIAŁ III 

Etyczno-moralny aspekt przeprowadzania transplantacji 

ex mortuo 

 

 Terapia transplantacyjna ex mortuo pozostawia wiele niedomówień tak 

natury medycznej, w kwestii diagnostyki i orzekania śmierci mózgowej, jak i 

prawnej, poprzez nieścisłości i niedostatecznie jasno określone procedury 

przeprowadzania jej. Na rozwój i fakt dokonywania omawianych zabiegów ma 

jednak także wpływ opinia społeczna oraz sposoby jej kreowania za pomocą 

zróżnicowanych doniesień medialnych.  

 Warto w tym miejscu także przyjrzeć się takim zagadnieniom jak uporczywa 

terapia, czy jakość życia, które ściśle łączą się ze stanem tak biorców jak i dawców. 

Wielu dylematów moralnych dostarcza także namysł nad możliwymi ścieżkami 

dalszego rozwoju transplantologii. Rodzi się w tym miejscu następujące pytanie: 

czy rozwój technologii będący dziełem człowieka i mający mu służyć może obrócić 

się przeciw niemu? Na tego typu pytanie z powodzeniem odpowiedzi szukać można 

na gruncie terapii transplantacyjnej.  

 

 

§1. Kreowanie postaw społecznych wobec transplantacji ex mortuo 

 

 Transplantacje ex mortuo należą niewątpliwie do jednych z najbardziej 

kontrowersyjnych zabiegów współczesnej medycyny. Ponieważ dotyczą stricte 

człowieka i daleko idącej ingerencji w jego ciało, nie pozostają wolne od stawania 
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się  przedmiotem doniesień medialnych. Czy obecne w mediach artykuły, 

informacje, organizowane akcje pro przeszczepowe lub odwrotnie - przeciwne 

tymże działaniom, mają realny wpływ na postawy społeczne i ogólny dyskurs w tej 

materii? W dobie niemalże wszechobecnego Internetu, dostępności różnorodnych 

form przekazów medialnych, często wiedza statystycznego odbiorcy bazuje właśnie 

na takich źródłach wiedzy. Manipulacje słowne, pomijanie niektórych faktów, czy 

opinii, w czasach gdy media uznawane są za „czwartą władzę” mogą determinować 

nie tylko nasze postawy, ale także ostateczne decyzje względem decydowania o 

możliwości pobierania od nas organów. 

 

 

 Art. 1. Błędy diagnostyczne i skutki przeszczepów ex mortuo 

 

 Przypadek czterdziestopięcioletniego Paryżanina, który obudził się na stole 

operacyjnym tuż przed pobraniem od niego organów do przeszczepu
237

, głośna 

sprawa Madelaine Gauron, u której stwierdzono śmierć mózgową i chciano pobrać 

narządy, a następnego dnia wybudziła się ze śpiączki i powróciła do dawnego 

życia
238

, czy przypadek opisany przez samego anestezjologa, będącego świadkiem 

rozpoczęcia samodzielnego oddychania przez dawcę podczas pobierania od niego 

narządów (niestety na krótko po fakcie zaszycia żyły głównej wątrobowej i 

pobraniu wątroby
239

), to zaledwie kilka spośród wielu przypadków błędnych 

orzeczeń śmierci mózgowej i za razem jedne z niewielu sytuacji, w którym udało 

się zaniechać procedury eksplantacji organów przed realnym zabiciem pacjenta. 

Tego typu sytuacje powodują, iż terapia transplantacyjna nie może cieszyć się tak 
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wielką aprobatą, jak wiele innych dokonań medycznych poprawiających stan 

zdrowia pacjentów do niedawna jeszcze nieuleczalnych. Każdy zabieg bowiem 

niesie ze sobą ryzyko powikłań, czy brak pełnej gwarancji na powodzenie, jednakże 

w przypadku transplantacji narządów, zwłaszcza ex mortuo, ryzyko to posiada 

znacznie szersze, często nieprzewidywalne spectrum powikłań.  

 Ryzyko postawienia błędnej diagnozy u potencjalnego dawcy to jedno, zaś 

konsekwencje transplantacji u biorcy to zupełnie innego rzędu zagrożenie, nie tylko 

dla jego zdrowia, ale także i życia. Podczas wykonywania procedur 

transplantacyjnych zdarzają się bowiem niepowodzenia, które podzielić można na 

proceduralne, o naturze technologicznej, oraz osobowe, związane nierzadko z 

członkami zespołów medycznych, biorących udział przy przeprowadzaniu 

omawianych zabiegów. 

 Do sytuacji o charakterze proceduralnym oprócz możliwości odrzucenia 

przez biorcę przeszczepu zaliczyć możemy m.in. zjawisko transmisji chorób o 

charakterze bakteryjnym, grzybiczym, wirusowym, a także nowotworowym. Znane 

są przypadki
240

, w których w niedalekim czasie od otrzymania przeszczepionego 

organu doszło do rozwoju choroby, związanej stricte z przeprowadzoną 

transplantacją. Sytuacja taka miała miejsce także w Polsce. Od zdrowego (co 

stwierdzono podczas wywiadu z rodziną odnośnie do nieobecności żadnych chorób 

przewlekłych) dziewiętnastoletniego zmarłego dawcy, trzem biorcom 

przeszczepiono organy zmarłego. Dwoje z trojga biorców na przestrzeni kilku 

miesięcy od przeprowadzonych operacji zachorowało na ten sam typ nowotworu - 

białaczkę o ostrej odmianie. U trzeciego z nich zaś pojawiły się znaczne problemy z 

chodzeniem
241

. Jak podobne przypadki komentuje polskie środowisko 

transplantologów? Dyrektor ds. medycznych Poltransplantu - Jarosław Czerwiński 

przyznał, że wiele osób po transplantacji narządów rzeczywiście zmaga się z 

chorobą nowotworową. Stwierdził jednak, iż nie istnieje naukowo udowodniony 
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fakt, iż zaistnienie tych chorób u biorców jest wynikiem przeszczepienia i niejako 

pochodzi od obcego organu
242

. Nieco inne zdanie mają jednak na ten temat 

naukowcy w Stanach Zjednoczonych, badający owo zagadnienie pod 

kierownictwem prof. Izraela Penna. Prowadzą oni specjalny rejestr, który jasno 

ukazuje ścisłą zależność między zaistniałym u biorców nowotworem a 

wcześniejszym przeszczepieniem organu
243

. 

 Czy podobnym wypadkom można zapobiec? Teoretycznie tak. Po 

eksplantacji narządów od dawcy należałoby przeprowadzić szereg badań tych 

organów (m. in. USG narządu, biopsję, tomografię komputerową), by wykluczyć 

ewentualne obciążenie chorobą nowotworową lub już istniejące schorzenie. 

Wszystkie te działania jednak wymagają nie tylko dodatkowych nakładów 

finansowych, ale także znacznie wydłużyłyby procedurę, nawet do kilku dni, 

znacznie przekraczając termin przydatności organów. W przypadku nerki bowiem 

jest to maksymalnie 48 godzin, zaś jeśli chodzi o wątrobę, zaledwie kilkanaście
244

.  

 W dziedzinie transplantologii zdarzają się także sytuacje o zupełnie innym 

charakterze, związane z komercjalizacją organów ludzkich, łamaniem procedur 

medycznych, uleganiem wpływom i korupcji. Tego typu zdarzenia istotnie 

wpływają  na zaufanie społeczeństwa względem terapii transplantacyjnej. Jednym z 

przykładów takich niegodziwych etycznie poczynań może być sprawa byłego 

ordynatora kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie, który skazany został 

prawomocnym wyrokiem za korupcję i nieprzestrzeganie procedur medycznych, m. 

in. właśnie w przypadku przedwczesnego odłączenia pacjenta od respiratora
245

. Co 

istotne dla niniejszych rozważań, sprawa ordynatora ujawniona została podczas 

śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze w sprawie handlu narządami 

dokonującego się w tym szpitalu. 

 Tego typu doniesienia realnie wpływają na opinie społeczeństwa w kwestii 

wielu praktyk medycznych, w tym transplantacji narządów. Ukazują również, iż 
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problematyka orzekania śmierci mózgowej,  procedury z tym postępowaniem 

związane, jak i dalsze „lepsze” życie biorców, nie do końca wolne są od 

konieczności podejmowania decyzji trudnych rodzących często kolejne, 

skomplikowane sytuacje. Takie wieloaspektowe spojrzenie na kwestię terapii 

transplantacyjnej rodzi zatem następujące pytanie: czy wszystko co technicznie jest 

współcześnie możliwe do wykonania rzeczywiście powinno być czynione? W 

obliczu rozwoju transplantologii pytanie to zdaje się być dzisiaj niezwykle aktualne, 

choć w rzeczywistości odsuwane jest na plan dalszy. 

  

 

 Art. 2. Propagowanie transplantacji ex mortuo w przekazach  

  medialnych 

 

 Postęp techniczny w większości dziedzin przyjmowany jest w 

społeczeństwie w sposób pozytywny. Ułatwienia technologiczne, zastępowanie 

wielu działań pracą coraz bardziej precyzyjnych maszyn cieszy się znaczną 

aprobatą. Sytuacja komplikuje się, gdy owe udoskonalenia zaczynają dotyczyć nas 

samych, lub naszych bliskich. Rodzi się w nas pewna nieufność i obawa, co do 

słuszności, bezpieczeństwa i zgodności ewentualnych decyzji z własnym 

sumieniem.  

 Środowiska transplantologiczne i propagujące przeszczepianie narządów od 

lat prowadzą liczne kampanie edukacyjne, odbywające się chociażby w szpitalach, 

czy ośrodkach medycznych
246

. Jednakże wąska grupa odbiorców tych 

przedsięwzięć nie może równać się z zasięgiem osiągalnym za pośrednictwem 

mediów masowych. W ten sposób można bowiem dotrzeć do środowisk nie tylko 

związanych bezpośrednio z chorobą, oczekujących na przeszczep, ale także do osób 

zdrowych i takich, które mogą dzięki odpowiednio skonstruowanym materiałom 

informacyjno - medialnym stać się bezcennym źródłem pozyskania organów. 
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 Czy komunikaty te są jednak rzetelne i w pełni zgodne z prawdą? W jaki 

sposób kreowane są przekazy mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku 

transplantacji ex mortuo? Jednym z zabiegów językowych, na którym bazują 

materiały ukazujące transplantacje w świetle pozytywnym, jest używanie słów 

nacechowanych emocjonalnie. Odwołują się one do naszych uczuć, relacji z 

bliskimi, współczucia drugiej osobie. Przykładem może tu być fragment wywiadu 

przeprowadzonego przez portal Dawca.pl. Spośród zapewne wielu informacji 

uzyskanych od lekarzy transplantologów zapytanych o transplantacje, przytoczono 

następujący fragment wypowiedzi jednego z medyków: „Piękno transplantologii 

polega na tym, że komuś daruje się życie”
247

. Wypowiedź ta bezpośrednio odwołuje 

się do najważniejszej wartości - życia ludzkiego. Ponadto, ewaluacja ta 

sformułowana została w sposób patetyczny, wręcz filozoficzny, ukazujący 

wzniosłość i ogromną wagę dokonanego zabiegu. Takie konstrukcje słowne dużo 

łatwiej zapadają w pamięć niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłego 

przekazania faktu przeszczepienia narządu sformułowanego przykładowo: 

przeszczepienie umożliwia przeżycie chorego
248

.   

 We współczesnej kulturze, w której dominuje wizualność, przekazy 

medialne wykorzystują również wszelkie wyróżnienia graficzne, hasłowość, kreują 

neologizmy i slogany odpowiadające stylom komunikacji werbalnej danych grup 

społecznych
249

. Dobrym przykładem jest tutaj głośna akcja zorganizowana przez 

studentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie w 2008 roku. Główne 

hasło akcji propagującej oddawanie narządów do przeszczepu brzmiało: „Nie bądź 

sknerą, podziel się nerą”
250

. „Nera” jako zabieg językowy o charakterze 

morfologiczno - słowotwórczym, miał zwracać uwagę i przybliżać niejako 

skomplikowaną procedurę transplantacji naszym codziennym, powszechnym 

realiom, a także uświadamiać, iż dawcą może być każdy, niezależnie od stylu bycia, 

czy środowiska, w którym żyje. Nie bez znaczenia w przywołanej akcji było także 
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umieszczenie w przekazach wypowiedzi autorytetów w dziedzinie przeszczepiania 

narządów, bowiem wykorzystywanie wizerunku sławnej, czy kompetentnej osoby, 

która medialnie popiera propagowane przez dane przedsięwzięcie działanie, 

znacznie wpływa na wiarygodność i pozytywny odbiór przekazu
251

.     

 Ogromne znaczenie w kreowaniu pozytywnych opinii w kwestii dawstwa 

organów do przeszczepu mają również postawy i zdanie naszych bliskich, osób 

podobnych do nas, stanowisko tzw. „większości”. W oparciu o takie przekonanie 

powstają portale
252

 i organizacje umieszczające na swych stronach nie tylko istotne 

informacje w zakresie medycyny transplantacyjnej, ale umożliwiają także aktywny 

udział w prowadzonych dyskusjach, wymianę zdań na forach, rozmowę online z 

wybranym użytkownikiem.  

 Istotnym zabiegiem medialnym silnie wpływającym na odbiorcę są także 

biografie i prawdziwe historie osób, które zdecydowały się na oddanie swoich 

organów po śmierci lub żyją z przeszczepionym od dawcy narządem. Umieszczanie 

w mediach przekazów o biograficznej treści pozwala również eksponować ogromną 

wartość czynu, jakim jest zgoda na oddanie narządów po śmierci. Działanie takie 

podkreśla, iż w pewien sposób pomimo naszego zgonu będziemy żyć nadal, w myśl 

horacjańskiego przesłania non omnis moriar. 

 Uwiarygodnieniu pozytywnego wizerunku transplantacji służą także 

zamieszczane wyniki badań i statystyki, umiejętnie selekcjonowane i 

dopasowywane do zamierzonych celów. Takim, często skomplikowanym dla 

przeciętnego odbiorcy danym, towarzyszą również opisy (nie będące wolne od 

pozytywnych, wartościujących sformułowań) objaśniające prezentowane 

informacje. Wpływają one na wzrost zaufania i utwierdzenie odbiorcy w rzekomym 

całkowitym poznaniu naukowym i pewnym bezpieczeństwie w sferze działań 

transplantacyjnych. Dobrym przykładem może być tu opis dostępny na stronie 

Polskiego Portalu Transplantacyjnego: „W bardzo złym dla transplantacji 2007 

roku wykonano tylko 32 zabiegi przeszczepiania na 1 mln mieszkańców. W starych 
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krajach Unii Europejskiej było ich średnio o 50 proc. więcej, natomiast w USA i 

Kanadzie o 2/3 więcej. Na transplantację oczekuje w Polsce prawie 2 tysiące 

osób.”
253

. Pomimo iż zawarto tu informację o niekorzystnym wyniku transplantacji 

w roku 2007, podano również dane o charakterze porównawczym. W ostatnim 

zdaniu wskazano także ciągłą potrzebę dalszego pozyskiwania organów. Podobne 

zapisy uwiarygodniają problem deficytu narządów jednocześnie ukazując 

popularność praktyk transplantacyjnych w innych krajach. 

 Negatywne opisy i rewelacje medialne dotyczące chociażby wybudzeń 

pacjentów w stanie śmierci mózgowej niezwykle utrudniają kreowanie 

pozytywnego wizerunku medycyny transplantacyjnej. Jedną z metod radzenia sobie 

z tego typu artykułami i informacjami jest podejmowanie otwartej dyskusji na ten 

temat. Komentuje się jednocześnie wypowiedzi osób niechętnych transplantacjom i 

akcentuje ich błędy językowe, czy niedomówienia jako rzekome przedstawianie 

jedynie ich subiektywnych opinii, nie zaś faktów. Przeciwnikom ex mortuo zarzuca 

się często zbyt emocjonalny stosunek do sprawy, oparty jedynie na pojedynczych 

wyjątkach medycznych. Pomija się kwestie prawne i doniesienia medyczne 

dotyczące krytyki koncepcji śmierci mózgowej. Częstym kontrargumentem dla 

przeciwników transplantacji staję się także powoływanie na autorytety religijne, jak 

chociażby papieża Jana Pawła II, który w Encyklice Evangelium Vitae stwierdza, iż 

oddanie organu jako dar z siebie stanowi największy dar jaki można ofiarować 

drugiemu człowiekowi
254

. 

 Przekazy medialne o charakterze pozytywnym dotyczące transplantacji ex 

mortuo skupiają się głównie na opisywaniu dokonań w tejże dziedzinie. Funkcję 

perlokucyjną pełnią natomiast liczne sformułowania o charakterze emocjonalnym i 

wartościującym. Często stosowane są środki perswazyjne i nawołujące do 

przyjmowania określonej postawy. Taka forma komunikatów ma na celu 

zbudowanie trwałej relacji i zaufania do transplantacji w miejsce wielu 

                                              
253

 

http://www.przeszczep.pl/news_1756_na_transplantacje_oczekuje_w_polsce_prawie_2_tysiace_osob.htm, 

data dostępu: 30.04.2016. 
254

 Jan Paweł II, Evangelium Vitae, enc. z dnia 25 marca 1995 roku, nr 86, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html, data dostępu: 

30.0.2016. 



108 

 

niedomówień, kontrowersji czy obaw. Wszystkie te działania zaś mają za zadanie 

dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców i w efekcie tego zwiększenie podaży 

narządów niezbędnych dla funkcjonowania terapii transplantacyjnej.   

    

 

 Art. 3. Wybrane postawy społeczne wobec przeszczepiania   

  narządów 

 

 Biorąc pod uwagę ogromny wpływ mediów na kształtowanie opinii 

publicznej względem konkretnych zjawisk, warto przyjrzeć się również 

współczesnym postawom społecznym wobec przeszczepiania narządów. Badania w 

tej materii prowadzone są w Polsce od 1994 roku
255

, a ich wyniki dostarczają 

informacji dotyczących ogólnego nastawienia do kwestii transplantacji, przyczyn 

braku wyrażania zgody na eksplantację, poziomu znajomości regulacji prawnych i 

wielu innych wartościowych informacji pozwalających na wyciągnięcie daleko 

idących wniosków. 

 Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2012 roku wynika, iż odsetek 

osób wyrażających zgodę na pobranie swoich narządów po śmierci w stosunku do 

lat wcześniejszych znacznie się zmniejszył. Podczas gdy we wrześniu 2003 roku 

procentowa liczba osób, które na pytanie o oddanie swoich narządów po śmierci 

odpowiedziała „zdecydowanie tak” wynosiła 59%, zaś w 2012 roku było to 

zaledwie 44%
256

. Respondentów zapytano także, kto powinien decydować o 

pobraniu narządów po śmierci. Pytanie to wydaje się być istotne w obliczu 

funkcjonowania w polskim ustawodawstwie transplantacyjnym konstrukcji zgody 

domniemanej i specyficznej  procedury zgłaszania sprzeciwu. Z przeprowadzonych 

badań wynika, iż o eksplantacji narządów powinien decydować przede wszystkim 

każdy sam za życia (76%). Na drugim miejscu uplasowało się przekonanie, iż 

zdanie w tej kwestii powinno należeć do rodziny zmarłego (18%). Pozostałe 6% 
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pytanych nie wyraziło swojego zdania. Ponadto, również 76% respondentów 

zapytanych o możliwość pobrania narządów od bliskiej osoby zmarłej, w przypadku 

gdy ta za życia była temu procederowi przeciwna, podtrzymałaby jego wolę. Jeżeli 

zaś opinia chorego nie była znana, odsetek przeciwnych pobraniu organów wynosił 

22%
257

. Z danych tych wynika, iż kluczowe zdanie w kwestii decyzji co do 

pobrania narządów po śmierci powinno należeć do samego chorego lub jego 

najbliższej rodziny. Dopiero w dalszej kolejności respektowane winny być przepisy 

prawa, takie jak postępowanie zgodnie z obowiązującą w naszym kraju zasadą 

zgody domniemanej. 

 Pod kątem obowiązywania tej właśnie zasady, respondentów pytano o 

najwłaściwszy według nich sposób prawnego uregulowania kwestii pobierania 

narządów. 51% opowiedziało się za wyraźną zgodą wyrażaną za życia, 39% 

stwierdziło, iż wystarczy brak sprzeciwu za życia (zgoda domniemana), zaś 5% 

uznało, iż żaden z poprzednich nie jest właściwy. Również 5% badanych 

wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi. Z badań wynika, iż zdecydowana 

większość opowiedziała się za zgodą wyrażoną wprost, nie zaś za obowiązującą 

aktualnie zgodą domniemaną
258

. Respondenci pytani o podstawy swoich przekonań 

często wskazywali poglądy religijne, zdanie najbliższego otoczenia, ale i 

doniesienia medialne, zwłaszcza te, które w sposób negatywny ukazują różne 

aspekty terapii transplantacyjnej, takie jak pomyłki lekarskie, przypadki wybudzeń, 

doniesienia o nieistnieniu śmierci mózgowej będącej podstawą do pobrania 

narządów.  

 Respondentami powyższego badania były osoby o zróżnicowanym wieku, 

miejscu zamieszkania, wykształceniu i wykonywanym zawodzie. A jaki stosunek 

do pobierania narządów po śmierci mają osoby ze środowisk medycznych? 

Ciekawych wniosków w tej materii można doszukać się na podstawie wyników 

badań przeprowadzonych przez Ipsos-Demoskop dla Fundacji „Zjednoczeni dla 

Transplantacji” z inicjatywy Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze 

Zdrowia i Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie w 2002 
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roku. Wśród badanych znaleźli się m. in. studenci medycyny, średni personel 

medyczny oraz lekarze z oddziałów neurochirurgii i neurologii oraz intensywnej 

terapii. Respondenci zapytani o ogólną aprobatę dla przeszczepów ex mortuo, 

odpowiedzieli zdecydowanie pozytywnie (na „tak”, studentów było tu aż 82%), a 

odsetek przeciwników dla tej terapii w grupie lekarzy wynosił 0%
259

. Wydawać by 

się mogło, iż wyniki badań przeprowadzonych w środowisku medycznym 

wiedzącym najwięcej w tematyce tak hołubionej transplantologii, będą 

przewidywalne i w konsekwencji liczba osób sprzeciwiających się tejże praktyce 

będzie niemalże niezauważalna. Tymczasem z odpowiedzi na pytanie o gotowość 

bycia dawcą narządów można odczytać, iż 5% lekarzy, 4% pielęgniarek i 2 % 

studentów, kategorycznie sprzeciwia się oddaniu swoich organów
260

. Co więcej, 

zapytano również czy o pobraniu narządów od osoby zmarłej powinno decydować 

prawo, czy też zgoda rodziny. W tym przypadku za literą prawa zdecydowanie 

opowiedzieli się studenci medycyny i lekarze (kolejno 65% i 55% badanych). 

Średnio o połowę mniejszy odsetek (kolejno 35% i 31%) przypadł decydowaniu 

przez rodzinę. Jedynie pielęgniarki uznały, iż decyzja ta powinna należeć do 

rodziny (49%), przy liczbie dla prawa równej 34%. Wyniki te znacznie odbiegają 

od odpowiedzi uzyskanych na próbie ogólnopolskiej: decyzja o pobraniu narządów 

zgodna ze zdaniem rodziny - 65%, zaś zgodnie z obowiązującym prawem - jedynie 

24%
261

. Rozbieżności te ukazują, iż terapia transplantacyjna to wciąż temat dość 

skomplikowany i wymagający namysłu, zwłaszcza, że dotyczy naszego własnego 

ciała.  

 Dla potwierdzenia rozbieżności zdań próby ogólnopolskiej i środowiska 

medycznego warto przytoczyć dane co do momentu śmierci uznawanego przez 

respondentów za właściwą śmierć człowieka. Tendencja odpowiedzi klaruje się 

podobnie, jak w przypadku poprzedniego zapytania. W grupie studentów, 

pielęgniarek i lekarzy, za moment śmierci człowieka uznali oni nieodwracalne 

ustanie pracy mózgu, pomimo wciąż bijącego serca (kolejno 73%, 62% i 86%). Za 
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jednoczesne ustanie pracy mózgu i bicia serca - kolejno 20%, 32% i 11%, zatem 

ponownie odpowiedzi uzyskane w grupie pielęgniarek niejako odbiegają od zdania 

studentów i lekarzy. Podobnie przedstawiają się wyniki próby ogólnopolskiej, w 

której za moment śmierci człowieka uznano nieodwracalne zaprzestanie pracy 

wyłącznie mózgu opowiedziało się jedynie 25% badanych, zaś ustanie pracy mózgu 

i bicia serca - 67%
262

.  

 Wyniki przytoczonych badań ukazują znaczną rozbieżność, co do 

właściwych wyznaczników decyzji pobierania organów, jak i orzekania śmierci 

człowieka. W przytoczonych danych istotne jest również słowo „nieodwracalne” w 

przypadku ustania pracy mózgu. Czy rzeczywiście bowiem takie jest? Jak 

wyglądałyby wyniki podobnych badań w przypadku, gdy do możliwych 

odpowiedzi dodano by jeszcze jedną opcję, bazując na wielu obecnych dzisiaj 

doniesieniach natury medycznej, co do słuszności koncepcji śmierci mózgowej, 

mianowicie „prawdopodobnie nieodwracalne”?   

 Wiele osób nadal nie wie, na jakiej zasadzie funkcjonuje dzisiaj procedura 

pobrania narządów w przypadku śmierci. Większość z nas spotkała się bowiem z 

przekazami medialnymi o charakterze propagującym transplantacje, lub 

doniesieniami o drastycznych wydarzeniach obalających chociażby „niezawodną” 

diagnostykę orzekania śmierci mózgowej. Nadal jednak ciężko natrafić na rzetelne 

informacje, które wolne byłyby od wartościowania przekazów, tym bardziej 

informacje odnośnie do konieczności zgłaszania za życia sprzeciwu, jeżeli ktoś jest 

tego typu działaniom przeciwny. Trudno wymagać zwłaszcza od młodych, 

zdrowych, cieszących się życiem ludzi, aby myśleli o śmierci, czy testamencie. A 

takim „testamentem” jest poniekąd sprzeciw wobec pobierania narządów w 

przypadku śmierci.  
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§2. Ekonomia sumienia a śmierć mózgowa 

 

 Na czym polega wyjątkowość terapii transplantacyjnej na tle innych dokonań 

medycznych? Zazwyczaj wszelkie działania natury medycznej oscylują wokół 

jednej osoby: diagnozowania, wyboru sposobu leczenia w mniej lub bardziej 

ingerencyjny sposób, okresu rekonwalescencji, czy rehabilitacji. Czasem zdarza się, 

na przykład w wyniku wypadku lub braku dostatecznej ilości środków leczniczych, 

iż lekarz musi dokonać pewnego wyboru, mianowicie kogo ratować, kto ma realne 

szanse na przeżycie w obliczu zastanych obrażeń. W żadnej jednak dziedzinie 

medycyny oprócz właśnie transplantacji ex mortuo nie dochodzi do konieczności 

śmierci jednego człowieka, aby drugi mógł przeżyć. Zwłaszcza, jeśli procedura 

tychże poczynań nie jest wolna od wieloaspektowych niesłabnących wątpliwości, 

także natury moralnej. 

.  

 

 Art. 1. Oczekiwanie na użyteczną śmierć  

 

 Przeszczepienie narządu rozumiane stricte jako techniczne pobranie organu i 

przeszczepienie go drugiej osobie jest moralnie obojętne
263

. Problem pojawia się 

jednak poza salą, w której dokonywany jest przeszczep.  

 Do tej pory rozważania skupiały się głównie wokół osoby dawcy. Na uwagę 

zasługuje jednakże również biorca i osoby bezpośrednio związane z dokonywaniem 

zabiegu przeszczepienia. Każdy z oczekujących na przeszczep, poza 

indywidualnym dla niego stanem chorobowym, poza nadzorem medycznym 

podlega także opiece psychologicznej, w ramach której łagodzi się poziom stresu 

związany z oczekiwaniem na przeszczep, neutralizuje lęk spowodowany samą 
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operacją i stanem zdrowia po zabiegu oraz pomaga w zmianie trybu życia po 

opuszczeniu szpitala
264

.  

 Potencjalny biorca bezpośrednio oczekuje na narząd drugiego człowieka. W 

obliczu znajdowania się w trudnej sytuacji, pacjenci tacy często wypierają ze 

świadomości fakt, iż pośrednio stan w jakim się wówczas znajdują, jest 

oczekiwaniem na czyjąś śmierć
265

. Dotyczy to nie tylko samego biorcy, ale także 

jego bliskich oraz lekarzy dokonujących przeszczepień i prowadzących tych  

pacjentów. Chęć ratowania własnego życia staje się zatem wartością naczelną, a 

nawet pragnieniem przeżycia dosłownie za wszelką cenę, co często pomijane jest w 

rozważaniach natury etycznej
266

. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy 

biorcą jest osoba wierząca. Pojawia się wówczas pytanie, czy modlitwa o 

wyzdrowienie, poniekąd nie staje się tak naprawdę modlitwą o śmierć bliźniego. Z 

jednej strony stan chorobowy, czy wypadek, w wyniku którego dana osoba staje się 

dawcą odbywa się bez bezpośredniego udziału biorcy. Z drugiej jednak, wciąż 

obecna jest pewna intencja oczekującego na przeszczep, a co za tym idzie ogromny 

„koszt moralny” związany z zastosowaniem terapii transplantacyjnej. Oczywiście 

można byłoby tłumaczyć taką sytuację pragnieniem biorcy polegającym na 

zawierzeniu swojego stanu Bogu i pokładaniu w Nim nadziei na szczęśliwe 

rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Jednakże niezależnie od tego jak dana prośba, czy 

modlitwa zostaną sformułowane (czego nie jesteśmy w stanie stwierdzić 

empirycznie z całkowitą pewnością), to zawsze realizacja ich w przypadku 

dokonania przeszczepu ex mortuo dokonywana jest środkami ludzkimi
267

. Trudno 

wyobrazić sobie „znalezienie się” odpowiedniego do przeszczepu serca inną drogą 

niż poprzez śmierć człowieka, który w tym przypadku staje się dawcą.  

 Takie ujęcie problemu oczekiwania biorcy na śmierć dawcy może 

wskazywać na pewien przejaw relatywizmu, maksymalizacji podejścia logicznego 

czy skrajności moralnej, bez postrzegania człowieka przez pryzmat realnego życia. 
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Jednakże nie należy zapominać, iż naczelną wartością jaką posiada człowiek jest 

godność i prawo do życia, niezależnie od stanu w jakim aktualnie się znajduje.   

 Argumenty ekonomiczne i uporczywa terapia, emocjonalność związana z 

nazwaniem oddania własnych narządów „największym darem”, czy też potrzeba 

uratowania biorcy i techniczne przedłużenie życia dzięki postępującym 

możliwościom medycznym nie mogą wysuwać się na plan pierwszy, przesłaniając 

tym samym niezbywalną wagę uniwersalnych wartości, takich jak godność 

osobowa, szacunek dla osoby ludzkiej i kierowanie się działaniem na rzecz jej 

dobra. Niedopuszczalnym jest, aby w momencie gdy pacjent staje się dawcą, 

podejmowane wobec niego działania stały się postępowaniem ukierunkowanym na 

ocalenie zdrowia lub życia innego człowieka
268

. Działania takie skutkują 

instrumentalizacją osoby ludzkiej, a tym samym pozbawienia jej należnych 

wartości.  

 

 

    Art. 2. Uporczywa terapia i leczenie daremne jako argument dla 

  orzekania śmierci mózgowej  

 

 Problemy związane z końcem życia przysparzają wielu trudności we 

właściwym definiowaniu zjawisk związanych z tym etapem. Wielość znaczeń, jak i 

znaczna rozbieżność stanów chorobowych pacjentów skutkuje trudnościami w 

doborze odpowiednich pojęć tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce 

klinicznej. Aby właściwie zrozumieć różnice pomiędzy stosowanymi pojęciami 

należy odnieść się do terminologii anglojęzycznej, w której w związku z końcem 

ludzkiego życia funkcjonują dwa pojęcia: overzealous odnoszące się do uporczywej 
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terapii, stosowane stosunkowo rzadko, oraz futile na określenie tzw. daremnej 

terapii
269

.  

 Pierwszym z zagadnień, jakie może zaistnieć w odniesieniu do pacjentów 

kwalifikujących się do zdiagnozowania u nich śmierci mózgowej i w konsekwencji 

pobrania od nich narządów jest uporczywa terapia. Pod pojęciem tym rozumieć 

należy stosowanie takich zabiegów medycznych, które nie są już w stanie poprawić 

stanu chorego, mogą być dla niego dużo bardziej uciążliwe aniżeli zaniechanie ich 

stosowania
270

, a stosowanie ich przysparza więcej bólu i cierpienia niż ich 

zaniechanie. Ponadto, termin ten w rozumieniu leksykalnym
271

 odnosi się do 

powtarzalności, ciągłości i stałości, co w przypadku oddziałów intensywnej terapii, 

gdzie czas pobytu pacjentów mierzy się głównie w dniach i tygodniach nie znajduje 

właściwego odzwierciedlenia.  

 Pacjenci stają w obliczu diagnozy śmierci mózgowej z różnych powodów. 

Część uległa wypadkom, u innych stan ten pojawił się wskutek powikłań po 

rozmaitych chorobach. Zanim jednak stali się potencjalnymi dawcami narządów cel 

leczenia definiowany był w różny sposób. Na tym etapie pojęcie uporczywej terapii 

mogło być adekwatne. Miało bowiem miejsce zaniechanie pewnych działań 

medycznych, adekwatnych do choroby i stanu chorego
272

. Natomiast pojawia się w 

tym momencie stan nowy: śmierć mózgowa, który wymaga już zupełnie nowych 

założeń i rozważenia ewentualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, 

dalekich jeszcze od typowych założeń uporczywej terapii.   

 W przypadku terapii daremnej natomiast, wyraźnie zaakcentowany zostaje 

cel terapeutyczny. Działania takie z założenia nie dają żadnych wyników, są 

nieuzasadnione i pozbawione sensu. Są to poczynania, które jedynie podtrzymują 

życie pacjenta wobec nieuchronnie zbliżającej się śmierci
273

. Terapia daremna 
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polega na podtrzymywaniu czynności organów, które nie przynosi już dla 

pacjentów żadnej terapeutycznej korzyści. W polskiej terminologii często terapia 

daremna utożsamiana jest z uporczywą terapią
274

.   

 Z tego typu działaniami poza aspektami etycznymi, czy emocjonalnymi, 

ściśle wiążą się także kwestie ekonomiczne wynikające z ponoszonych przez służbę 

zdrowia kosztów utrzymywania pacjenta przy życiu, podawania lekarstw, 

zaangażowania opieki medycznej, ciągłego korzystania pacjenta ze 

specjalistycznego sprzętu medycznego. Z takim stanem można byłoby utożsamić 

chorych, którzy w wyniku stwierdzenia śmierci mózgowej stają się dawcami 

narządów. Czy rzeczywiście jednak pomiędzy nimi a cierpiącymi chociażby na 

przewlekłą, ostrą niewydolność serca, czy zaawansowaną chorobę nowotworową, w 

której stosowanie chemioterapii nie przynosi już żadnych pozytywnych rezultatów, 

można postawić znak równości i jednoznacznie stwierdzić, że nic w kwestii 

diagnostyki i leczenia nie można już zrobić? 

 Argument zaniechania uporczywej terapii, czy też leczenia uznanego za 

daremne względem pacjentów kwalifikujących się do orzeczenia śmierci mózgowej 

wpływa niewątpliwie korzystnie na decyzje kluczowe dla zwolenników 

transplantacji ex mortuo, poprzez możliwość pozyskania organów do przeszczepu. 

Jednakże, aby środki terapeutyczne stosowane u chorych w tym stanie uznać za 

uporczywą terapię, należałoby wykazać, iż kondycja zdrowotna, w jakiej się 

znajdują z pewnością w niedługim czasie i tak zakończy się naturalną śmiercią 

organizmu i w żaden sposób nie da się jej zapobiec, a jedynie nieznacznie 

odwlec
275

. Niestety sposób diagnozowania chorych z podejrzeniem śmierci 

mózgowej nie daje możliwości pozyskania odpowiednich dla przedmiotu badań 

informacji o faktycznym stanie ich zdrowia, o czym była mowa w poprzednim 

rozdziale. 

 W tematyce związanej z końcem życia postrzeganej przez pryzmat działań 

medycznych można jednak wyróżnić jeszcze jedno określenie, mianowicie leczenie 
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nieproporcjonalne. Działanie to ma jednak o wiele szerszy zakres znaczeniowy niż 

terapia daremna czy uporczywa. Opiera się bowiem na adekwatności terapii w 

odniesieniu do konkretnego przypadku pacjenta. Jeżeli zatem podejmowane 

działania są zbyt szerokie, lub niedostateczne w stosunku do istniejących potrzeb, 

wówczas określane są jako niewłaściwe, niewskazane lub niewystarczające. Jeżeli 

zatem w postępowaniu medycznym posługujemy się statystyką, a nie odniesieniem 

do każdego przypadku z osobna
276

, pomimo znacznego skomplikowania stanów, jak 

w przypadku śmierci mózgowej, to równie dobrze można byłoby stwierdzić, iż tacy 

właśnie pacjenci należą do grupy, wobec której stosowane jest właśnie leczenie 

nieproporcjonalne, poprzez stosowanie zbyt zawężonej diagnostyki nie dającej 

pełnego obrazu stanu chorego. Orzekanie śmierci mózgowej polegające w głównej 

mierze na prostych badaniach wykonywanych przy łóżku pacjenta powoduje, iż w 

tak skomplikowanych przypadkach zastosowanie prostej i za razem bezbłędnej w 

diagnozie analogii jest niemożliwe.   

  

 

 Art. 3. Jakość życia a cel działań medycznych 

 

 Jakość życia jest pojęciem wieloaspektowym i niezwykle szerokim. 

Zagadnienie to może być analizowane na płaszczyźnie wielu różnych dziedzin, 

takich jak chociażby ekonomia, socjologia, filozofia, czy psychologia (ze 

szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwoju)
277

. Do kryteriów jakimi można 

posłużyć się opisując to pojęcie można zaliczyć m. in. poziom aktywności i 

świadomości, uczestnictwo w życiu społecznym, różnorodność przeżyć
278

. To także 
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poziom zaspokojenia w takich dziedzinach życia jak wykonywana praca zawodowa, 

rodzina, miejsce zamieszkania, warunki ekonomiczne, czy ogólny standard życia. 

 Zagadnienie jakości życia jest niezwykle istotne w przypadku pacjentów ze 

schorzeniami przewlekłymi. Na gruncie terapii transplantacyjnej ex mortuo można 

aspekt ten rozpatrywać tak z punktu widzenia dawcy, jak i biorcy, przy czym w 

przypadku drugiego z wymienionych zagadnienie to podzielić można na stan sprzed 

przeszczepienia, jak i po dokonaniu zabiegu.  

 Biorąc pod uwagę kryteria i wyznaczniki jakimi posługujemy się przy 

określaniu poziomu jakości życia, stwierdzić można, iż pacjent kwalifikujący się do 

orzeczenia śmierci mózgowej i w następstwie tego stający się dawcą, posiada 

nieporównywalnie niższy wskaźnik tej jakości w stosunku do osób zdrowych. 

Zwolennicy kryterium harwardzkiego będą bliżsi stanowisku, iż poziom ten równy 

jest zeru, jako że przekonani są o braku świadomości chorego i nieodwracalności 

jego stanu. Co więcej, kierować się będą możliwością znacznego poprawienia 

jakości życia potencjalnym biorcom, którzy również z racji swojego stanu 

chorobowego i stresującego oczekiwania na odpowiedni narząd, nie mogą cieszyć 

się jakością życia w stopniu porównywalnym do osób zdrowych. Czy jednak 

trwanie w takim przekonaniu jest rzeczywiście stanowiskiem właściwym i w tym 

przypadku najlepszym? Najlepszym pewnie tak, jednakże zależy dla kogo.  

 Aby dotrzeć do sedna powodów popularyzowania przeszczepów ex mortuo 

warto przyjrzeć się ogólnemu rozwojowi medycyny przez pryzmat celowości 

podejmowanych w tym zakresie działań. Praktyki lekarskie od najwcześniejszych 

epok nastawione były na walkę z chorobą. Za cel miały dobro pacjenta, niezależnie 

od stanu w jakim ten się znajdował. Priorytetem w podejmowaniu decyzji o formie i 

zakresie leczenia był sam człowiek, ratowanie jego życia, uczynienie wszystkiego 

by przeżył, w ramach dostępnych środków
279

. W okresie powojennym doszło do 

dynamicznego rozwoju metod i technik leczenia, co spowodowało pewne 

przesunięcie celu działań medycznych. Za cel zaczęto obierać m. in. przedłużanie 

życia i poprawianie jego jakości. Można byłoby stwierdzić, iż cele te mogą w 
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równym stopniu dotyczyć dawcy jak i biorcy. Jednakże w obliczu wprowadzenia 

koncepcji śmierci mózgowej, pomimo wielu głosów sprzeciwu wobec jej 

poprawności, do głosu doszła pewna ekonomia terapeutyczna. Pobranie narządów 

ratuje życie kilku biorcom, zatem utrzymywanie przy życiu jednej osoby w stanie 

„nieodwracalnym” wydaje się w tym przypadku niekorzystne i niewłaściwe. 

 Czy tak rozumiana jakość życia wyczerpuje możliwości polemiki i 

usprawiedliwia działania podejmowane względem pacjentów kwalifikujących się 

do stwierdzenia u nich śmierci mózgowej? Argumentacja „za” transplantacjami ex 

mortuo z pewnością byłaby mniej kontrowersyjna, jeżeli pełnej diagnostyce 

pacjentów w tymże stanie byliby poddawani wszyscy chorzy, u których wysunięto 

podejrzenie takiego stanu. Tak się jednak nie dzieje. 

 Zagadnienie jakości życia rozpatrywać można nie tylko poprzez pryzmat 

różnych kryteriów zewnętrznych, jak chociażby ekonomicznych, społecznych czy 

egzystencjalnych, ale także z perspektywy danego podmiotu. Większość definicji 

bowiem, traktuje problem jakości życia w sposób obiektywny, bazując na 

kryteriach określonych i zaakceptowanych przez większość społeczeństwa. W 

rzeczywistości jednak to, co dla jednej osoby jest satysfakcjonujące, dla drugiej już 

takie być nie musi. Istotne zatem są w tym przypadku wewnętrzne przekonania 

każdej z osób, jej przekonania i wartościowanie poszczególnych kwestii, które w 

całości składają się na szeroko rozumianą jakość życia
280

. Chcąc przełożyć takie 

pojmowanie jakości życia na grunt transplantacji ex mortuo oraz mając dodatkowo 

na uwadze obowiązującą m. in. w Polsce zasadę zgody domniemanej, trudno jest z 

całą pewnością stwierdzić, iż uznanie pacjenta za zmarłego nie mając co do tego 

jednoznacznej pewności natury medycznej jest rzeczywistym działaniem na rzecz 

jego dobra. Nie każdy bowiem, nawet w obliczu przewlekłego stanu chorobowego, 

jego nieuleczalności, czy towarzyszącym mu dolegliwościom, decyduje się na 

eutanazję w imię niskiego poziomu jakości życia. Istnieje zaś uzasadnione ryzyko, 

iż w przypadku pacjentów będących w stanie śmierci mózgowej, może dochodzić 
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do dokonywania podobnych decyzji niejako w ich imieniu, co dalekie jest od 

poszanowania ludzkiego życia, jego godności i działania na rzecz jego dobra.      

 Problem jakości życia w obrębie transplantacji ex mortuo dotyczy nie tylko 

potencjalnego dawcy i oczekującego biorcy, ale także tych osób, którym już  

przeszczepiono potrzebny narząd. Ich życie nie jest bowiem nieograniczone. 

Przeszczepienie organu, pod warunkiem jego przyjęcia, wiąże się ze stałym 

przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, stałą kontrolą lekarską, zmianą trybu 

życia. Jednakże istnieje ryzyko wystąpienia wielu powikłań, w tym poważnych 

stanów chorobowych, co także znacznie wpływa na kwestie jakości życia
281

. 

 Użyteczna śmierć, uporczywa terapia, jakość życia to pojęcia, których na 

gruncie terapii transplantacyjnej pominąć nie można. Wszystkie bowiem wpisują 

się w niewątpliwy dramat potencjalnego dawcy jak i oczekującego na narządy 

biorcy. Są to także zagadnienia, wobec których wypracowanie jednego spójnego 

stanowiska jest w zasadzie niemożliwe. W każdym z nich bowiem hierarchizuje się 

pewne wartości, kosztem pominięcia innych. A w każdym z przytaczanych 

argumentów swoje odzwierciedlenie znajduje któraś z dziedzin życia społecznego. 

Wypracowanie konsensusu w tej materii to nadal kwestia otwarta, wymagająca 

ciągłego namysłu.  Należy jednak pamiętać, iż centrum i jednocześnie punktem 

odniesienia rozważań dotyczących rozwoju medycyny, techniki i nowych 

możliwości powinien być człowiek, poprzez niekwestionowane działanie na rzecz 

jego dobra oraz poszanowanie jego osobowej godności.    

  

 

§3. Wpływ rozwoju techniki na osobę ludzką 

 

 Czasy współczesne, w których żyjemy i funkcjonujemy, wskutek rozwoju 

minionych lat dostarczają nam wielu ułatwień obecnych na gruncie niemal 

wszystkich dziedzin życia. Na co dzień nie zastanawiamy się, co byśmy zrobili i jak 
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postąpili w danej sytuacji bez konkretnego narzędzia, funkcji w posiadanym 

urządzeniu, czy nieodłącznego już ulubionego gadżetu. Możemy robić więcej, 

szybciej, łatwiej i precyzyjniej. Czy jednak wszystko to, co jesteśmy w stanie 

wynaleźć, skonstruować, czego dokonać, jest dla nas rzeczywiście dobre? Czy to, 

co jest możliwe do przeprowadzenia i wykonania jednocześnie powinno być 

wprowadzone w życie i tym samym działać na naszą korzyść? Jakie skutki 

przynieść może udoskonalanie świata? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać 

można na przykładzie ingerencji medycznych, w tym transplantacji ex mortuo i 

możliwych zabiegów planowanych na tymże gruncie w niedalekiej przyszłości. 

 

 

 Art. 1. Osoba ludzka jako przedmiot ingerencji współczesnej  

  medycyny 

 

 Działania medyczne względem człowieka, w głównej mierze skupiają się na 

jego organizmie, procesach fizjologicznych w nim zachodzących, funkcjonowaniu 

poszczególnych jego układów. Dotyczą przede wszystkim dobra fizycznego 

pacjenta, skupiając się tym samym stricte na zaistniałej chorobie odnoszącej się 

głównie do samego ciała człowieka, co w relacji lekarz - pacjent uwydatnia pewną 

rzeczywistość przedmiotową
282

. W obliczu zaistniałej choroby i towarzyszącemu jej 

cierpieniu, często w korelacji tej dochodzi niejako do prymatu aspektu 

biologicznego nad psychiczno-duchowym, czy też moralnym. Wielość obecnych 

współcześnie stanów chorobowych powoduje skupienie personelu medycznego jak 

i samych chorych na testowaniu i stosowaniu coraz nowszych osiągnięć 

medycznych celem jak najszybszego powrotu do zdrowia, a od kilkunastu lat także 

modyfikowaniem zastanej anatomii, która w żaden sposób nie wymaga leczenia, ani 

też nie zagraża zdrowiu, czy życiu pacjenta. Jest natomiast jedynie ulepszeniem 

danej cechy gatunkowej, chęcią wykreowania nowej, lepszej jakości człowieka. 
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 Bioinżynieria jako nowoczesna gałąź medycyny mająca służyć dobru 

człowieka i jego rozwojowi już w tej chwili zajmuje się takimi zabiegami jak 

modyfikacja oraz zwiększanie masy i wydajności mięśni, doskonalenie pamięci, 

modyfikacja wzrostu czy wybór płci
283

. Co więcej, na gruncie nowoczesnej 

eugeniki trwają już prace nad udoskonaleniem i możliwością dopasowania do 

osobistych preferencji potencjalnych rodziców ludzkiego DNA dziecka
284

. W 

obliczu dokonań na płaszczyźnie chociażby zapłodnienia metodą in vitro, 

dokonywania eutanazji, przeprowadzania operacji plastycznych, czy ustalania 

kryteriów śmierci wpasowujących się w warunki konieczne do przeprowadzania 

transplantacji, można zauważyć tendencję przechodzenia od człowieka jako celu 

samego w sobie do człowieka będącego jedynie środkiem do osiągnięcia innego 

celu, jakim jest jakość życia. Jej polepszenie, posiadanie dzieci wzorem 

najpopularniejszego modelu rodziny kosztem zabijanych zarodków, względy 

estetyczne, czy też orzekanie śmierci na podstawie analogii i niekompletnych badań 

to działania natury medycznej dalekie od idei poszanowania godności i 

wyjątkowości człowieka. To także niebezpieczne odejście od niezbędnej w tej 

materii podstawy aksjologicznej i antropologicznej poprzez błędne założenie, iż 

sama technologia i umiejętność jej zastosowania wobec człowieka gwarantują 

poprawność i właściwość dokonywania nowoczesnych zabiegów medycznych. 

Tymczasem dochodzi tu do pominięcia faktu, iż człowiek z racji tego, że jest osobą, 

posiada naturę cielesno-duchową, co powinno konstytuować go we wszelkich 

działaniach właśnie jako cel w sam w sobie
285

. Zatem wszelka ingerencja w ciało 

człowieka, jest jednocześnie oddziaływaniem także na jego sferę duchową
286

, a co 

za tym, zaprzeczeniem pozytywnych wartości owych poczynań technologicznych. 

Suponują one bowiem nie tylko wyższość człowieka nad rzeczą, postępem i 

technologiami, ale świadczą o jego rozumności. Odnoszą się więc do sfery 

transcendencji człowieka, oraz jego wymiaru moralnego
287

. 
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 Współczesne skupienie wokół aspektu materialnego osoby ludzkiej prowadzi 

natomiast do pewnej dominacji wolności człowieka nad jego naturą, wyrażającą się 

w tym przypadku poprzez ciało, budowę, stan fizjologiczny. Tak rozumiana w tym 

aspekcie wolność traktuje ciało ludzkie jedynie jako surowiec, który profilowany 

jest według własnego uznania i życzeniowego namysłu. Takie potraktowanie 

człowieka z założenia już skazuje go na pewną klęskę, bowiem jeżeli ciało 

przekształcane jest w swej naturze, wówczas dochodzi również do przekształcenia 

jego ducha jako swoistego elementu pozostającego z ciałem w jedności. Człowiek 

traci więc swą wyjątkowość i wsobną wartość, a sprowadzony zostaje do postaci 

czysto materialnej
288

, pozostającej w opozycji do traktowania go w myśl jego 

niezbywalnej osobowej godności. W wyniku takich działań dochodzi do 

stopniowego zredukowania antropologii na rzecz utylitaryzmu, kultu 

indywidualności i postępującego hedonizmu, co może być zgubne w skutkach dla 

dalszej egzystencji człowieczeństwa.   

 W obliczu takiego stanowiska względem osoby ludzkiej pojawia się zatem 

pytanie o granice stosowania udoskonaleń współczesnej medycyny wobec 

człowieka. Aby je ustalić niezbędne jest odwołanie się do refleksji etycznej 

związanej z ludzką autonomią, niezależną od procesów technicyzacji. Problemem 

nie jest tu świadomość postępu, czy chociażby fakt stworzenia danej technologii, 

które są owocami rozwoju posiadanych przez nas umiejętności. Dylemat pojawia 

się w momencie kiedy wykorzystanie możliwości technicznych przestaje być 

działaniem na rzecz dobra człowieka, a staje się  narzędziem jego destrukcji. Coraz 

częściej w rozwoju techniki dostrzega się bowiem jej stopniową absolutyzację 

objawiającą się afirmacją technologii i traktowaniem jej jako sposobu na 

rozwiązanie wszelkich problemów. Podporządkowuje się technice ludzkie wartości, 

uznaje ją za naczelne dobro. Wszystkie te zjawiska prowadzą do dominacji 

technologii nad życiem człowieka, czyniąc go coraz mniej istotnym, niewielkim 

elementem technokratycznego otoczenia, a przeważać zaczyna prymat rzeczy nad 

osobą, techniki nad etyką. 
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 Zastosowanie w medycynie nowoczesnej technologii, daleko idących 

eksperymentów i uproszczeń diagnostycznych zawęża wymiar człowieka jedynie 

do przypadku medycznego. Pojawia się zjawisko redukcjonizmu 

antropologicznego
289

, a swoiste odseparowanie osoby pacjenta od jego stanu 

chorobowego wprost prowadzi do ujmowania go w kategoriach przedmiotowych.  

 Ocena moralna działań dokonywanych we współczesnej medycynie powinna 

opierać się nie tylko na celach, jakie poprzez takie zabiegi chce się osiągnąć, ale 

także na środkach, za pomocą których efekty te są osiągane. Bardzo dobrym 

przykładem dla podejmowanych rozważań są właśnie transplantacje ex mortuo, 

analizowane w tym przypadku nie tyle od strony wszczepienia choremu nowego 

narządu i podarowania mu nowego życia, co właśnie z punktu widzenia środków i 

narzędzi wykorzystywanych by tego dokonać. Takim środkiem jest w tym 

przypadku osoba dawcy i wciąż budząca liczne kontrowersje diagnoza śmierci 

mózgowej, jak i sama procedura orzekania jej.   

 

 

 Art. 2. Nowe perspektywy transplantacyjne. Organy sztuczne i  

  ksenotransplanty 

 

 Dynamiczny rozwój terapii transplantacyjnej na przestrzeni ostatnich dekad i 

związane z nim rosnące zapotrzebowanie na tkanki i narządy dały początek 

poszukiwaniu nowych źródeł ich pozyskiwania. Nowoczesne metody konserwacji 

organów, czy też postępy w obszarze immunosupresyjnym w stosunku do wciąż 

rosnącej liczby osób oczekujących na przeszczep zdecydowanie nie są 

wystarczające, a sektor transplantacyjny wciąż domaga się coraz nowszych 

rozwiązań w tym zakresie. W obliczu takiej sytuacji, pojawiła się sposobność, by do 

terapii transplantacyjnej włączyć organy sztuczne oraz ksenotransplanty (narządy i 

tkanki pochodzenia zwierzęcego oraz narządy pochodzące od zwierząt, w których 
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wcześniej umieszczono ludzkie tkanki celem wyhodowania pożądanego organu
290

). 

Wydaje się, iż taka praktyka rozwiązałaby nie tylko problem z podażą organów, ale 

także pozwoliłaby na planowanie operacji, sprawniejszą organizację i logistykę 

zabiegów, możliwość wcześniejszego ustalenia ich jakości, czy też odsunęłaby 

wątpliwości natury moralnej związane z pobieraniem organów od drugiego 

człowieka. Ponad to zabiegi tego typu mogłyby pomóc nie tylko oczekującym 

biorcom, ale również cierpiącym na takie schorzenia jak hemofilia, cukrzyca, czy 

choroba Parkinsona
291

.  

 Kierując się kryterium naczelnym jakim jest godność osobowa człowieka w 

ocenie tego typu działań, a także zasadami całościowości oraz autoteliczności 

traktującej człowieka jako cel sam w sobie
292

, można wysnuć wniosek, iż tego typu 

transplantacje nie pozostają w sprzeczności z postępowaniem na rzecz dobra 

człowieka. Co prawda dochodzi w tym przypadku do naruszenia biologicznej 

struktury człowieka i tym samym jego integralności, jednakże kluczowym 

argumentem dla tego typu poczynań może być fakt, iż interwencja ta ma na celu 

ocalenie zdrowia lub życia chorego. W tego typu sytuacjach bowiem celem 

nadrzędnym winno być dobro osoby ludzkiej rozumianej jako całości zawierającej 

w sobie pierwiastek cielesny, duchowy i moralny.  

 Wszczepianie organów sztucznych jak i przeszczepianie ksenotransplantów 

mają jednak nieprzekraczalne z perspektywy etycznej granice. Aby wraz z 

zabiegiem zachowana została godność osobowa pacjenta, przeszczepianymi 

organami nie mogą być te, które odpowiadają za tożsamość, indywidualność, 

samoświadomość, osobowość pacjenta, czy przekazywanie życia wraz z jego 

cechami gatunkowymi. Za takie obszary uznaje się te, które odpowiadają za 

przekazywanie materiału genetycznego konstytuującego naszą biologiczną 

jednostkowość. W Karcie Pracowników Służby Zdrowia Papieskiej Rady do Spraw 

Duszpasterstwa widnieje następujący zapis: „ Z moralnego punktu widzenia nie 
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wszystkie narządy można dawać. Z przeszczepów należy wykluczyć mózgowie i 

gruczoły płciowe, które zapewniają tożsamość osobową i prokreacyjną osoby. 

Chodzi o narządy, dzięki którym ciało w sposób specyficzny nabiera 

niepowtarzalnej jedyności osoby, do której ochrony jest zobowiązana 

medycyna.”
293

. Wątpliwości podobnej natury mogą budzić także transplantacje 

gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak chociażby przysadka, czy fragmenty 

tkanki mózgowej, których funkcje biorą udział w tworzeniu osobowej 

indywidualności człowieka
294

.  

 Konstruowanie sztucznych organów, jak i dokonywanie ksenotransplantacji 

nie pozostaje wolne od możliwych zagrożeń i niepowodzeń natury medycznej. 

Wdrożenie takich praktyk wiąże się bowiem ze stworzeniem odpowiednich 

technologii i pracowni, czy też hodowlą transgenicznych zwierząt. Zabiegi tego 

typu pozwoliłyby na dostarczanie takich organów, które wolne będą od 

rozpoznawania ich przez organizm biorcy jako obce pod względem 

immunologicznym
295

. Poczynania te staną się jednak zapewne źródłem kolejnych 

obaw i interdyscyplinarnych rozważań, choćby przez wzgląd na możliwe ryzyko 

chorobowe związane z wszczepieniem biorcom dotychczas obcych dla gatunku 

ludzkiego wirusów i wystąpieniem zakażeń oraz stanów chorobowych pochodzenia 

zwierzęcego. 

 Próbując dokonać pewnego porównania refleksji natury moralnej dotyczącej 

przeszczepiania ex mortuo a transplantacji organów sztucznych, czy 

ksenotransplantów, na pierwszy plan wysuwa się kwestia rzeczywistego działania 

na rzecz dobra człowieka i zachowania jego nienaruszalnej godności. Konieczność 

orzeczenia śmierci mózgowej stale budzącej kontrowersje, procedura pobierania 

narządu oraz wszczepiania go drugiej osobie, a także świadomość biorcy o 

posiadaniu „w sobie” części drugiego człowieka, wszelkie niejasności prawne 

związane chociażby z domniemywaniem zgody na pobranie organów, problem 

komercjalizacji narządów i handlu nimi w opozycji do obaw dotyczących organów 
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sztucznych, czy odzwierzęcych wydają się być znacznie większe i poważniejsze w 

skutkach. Na każdym etapie mogą prowadzić bowiem do uprzedmiotowienia 

człowieka, pomniejszania jego niewątpliwej wartości, a w konsekwencji daleko 

idących następstw, które mogą mieć wpływ nie tylko na jednostki związane 

bezpośrednio z procedurą zabiegów ex mortuo, ale wywrzeć mogą w niedługim 

czasie znaczny wpływ na kształt całego naszego gatunku.    

 

 

 Art. 3. Przeszczep głowy oraz narządów płciowych jako kryzys  

  człowieczeństwa 

 

 Każda dokonywana ingerencja medyczna powinna w swym zamyśle jak i 

czynie być oparta na poszanowaniu godności osobowej człowieka, uznaniu jego 

podmiotowości, odniesieniu do zasady autoteliczności. Strukturą szczególną, 

znajdującą się w centrum takich działań jest nasze ciało, które wraz ze 

samoświadomością, konstytuuje tożsamość człowieka, oraz wynikające z niej 

indywidualność, jedyność i niepowtarzalność osoby ludzkiej
296

. Zachowanie i 

szacunek dla tak rozumianej tożsamości człowieka winien być niezbywalnym 

kryterium etycznym dla wszystkich działań natury medycznej dokonywanych 

wobec niego.  

 Do tej pory zabiegi terapii transplantacyjnej co prawda naruszały 

integralność osoby ludzkiej, jednakże związane były stricte z ratowaniem życia 

ludzkiego. Nie wpływały na jego ciągłość gatunkową, ani też znacznie nie 

ingerowały w naturę, czy indywidualność. Dotyczyły jasno określonych zmian 

dokonywanych w obrębie jednej konkretnej osoby. Wraz z rozwojem medycyny i 

możliwościami przeszczepiania coraz większej liczby organów i tkanek, świat 
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współczesnej medycyny stanął jednak przed możliwością nie tylko ratowania życia 

ludzkiego, ale także poprawiania jego jakości i ingerowania w ludzką naturę.  

 Powszechnym problemem m. in. natury medycznej jest bezpłodność. Wiele 

par decyduje się zatem na skorzystanie z popularnej i jednocześnie mocno 

kontrowersyjnej metody zapłodnienia in vitro. Wykonywanie tego typu zabiegów 

na szeroką skalę stanowi rozwiązanie problemu dla wielu osób borykających się z 

niemożnością posiadania dzieci. Medycyna współczesna od kilku lat proponuje 

jednak także inne rozwiązanie, jakim jest przeszczep narządów rozrodczych. 

Jednym z zabiegów tego typu może być transplantacja macicy, praktykowana od 

2002 roku
297

. Początkowo narządy te pobierane były jedynie od żywych dawców, 

zazwyczaj matek bezpłodnych pacjentek, jak w przypadku Evy i Sary Ottosson ze 

Szwecji
298

, zaś w lutym b.r. miał już miejsce przeszczep macicy pobranej ze 

zwłok
299

. Zabieg co prawda zakończył się niepowodzeniem, jednakże zespół 

lekarski szpitala Cleveland Clinic w stanie Ohio w USA ma w planach 

przeprowadzenie kolejnych tego typu ingerencji.  

 Do tej pory, najwięcej udanych transplantacji macicy przeprowadzono w 

Szwecji, gdzie na dziewięć wykonanych dotąd zabiegów, siedem zakończyło się 

powodzeniem, zaś pięciu z biorczyń udało się urodzić potomstwo (ostatnie w 

styczniu b. r.)
300

.  

 O wiele bardziej kontrowersyjny od przeszczepu macicy, w którego 

przypadku potencjalnie poczęte dziecko byłoby genetycznie biologicznym 

dzieckiem biorczyni, jest przeszczep jajnika. Pierwsza taka operacja miała miejsce 

w 2006 roku w Brukseli, kiedy to dwudziestoletniej Teresie Alvaro przeszczepiono 

tkankę jajnika jej siostry
301

. Z czasem narząd ten podjął pracę, wskutek czego u 
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pacjentki pojawił się cykl menstruacyjny, a organizm ukształtował zdrowe komórki 

jajowe gotowe do zapłodnienia. Obecnie trwają również badania, które w 

niedalekiej przyszłości umożliwić mają transplantacje jajników także od dawców 

niespokrewnionych. Starania naukowców zmierzają także do stworzenia banków 

jajników i jąder, dla osób bezpłodnych, co umożliwiłoby ominięcie zapłodnienia 

metodą in vitro, dając w ten sposób biorcom możliwość poczęcia potomstwa 

metodą tradycyjną
302

. Czy jednak takie rozwiązania rzeczywiście stanowić mogą 

bezdyskusyjne panaceum na problem bezpłodności? Odpowiedzi ponownie szukać 

należy w indywidualności, tożsamości i naturze człowieka. Genetycznie bowiem, 

dziecko poczęte dzięki przeszczepionym jajnikom, nie jest w istocie spokrewnione 

z jego biologiczną matką. Pełni ona bowiem rolę jedynie wyjątkowego rodzaju 

inkubatora od chwili poczęcia aż do porodu. Czy rzeczywiście można zatem 

powiedzieć, iż takie dziecko jest rzeczywistym potomstwem rodziców i w 

konsekwencji jest to postęp medycyny zgodny z działaniem na rzecz dobra naszego 

człowieczeństwa? To właśnie w materiale genetycznym zapisany jest nasz ludzki 

kształt, charakterystyczność, czy indywidualność, które odróżniają nas osobowo od 

innych stworzeń. Istotne jest w tym przypadku także odniesienie do zasady 

całościowości, która dopuszcza ingerencje medyczne w strukturę cielesną 

człowieka w celach terapeutycznych, jednakże punktem wyjścia dla tychże jest 

wyłącznie ratowanie zagrożonego życia, nie zaś poprawa jego jakości, czy też 

rozwiązanie osobistych problemów, zwłaszcza, jeżeli godzą one w indywidualność i 

godność osobową człowieka
303

.   

 Zastosowanie kryterium śmierci mózgowej na gruncie transplantologii 

zaowocowało rozumieniem człowieka przez pryzmat tkanki mózgowej. Za swoiste 

centrum człowieka, jego istnienia i życia uznano mózg, jako główny integrator 

funkcji życiowych
304

. To dzięki działaniu właśnie tego organu jesteśmy w stanie 

odczuwać emocje, rozwijać się, koordynować nasze działania. Mózg jest także 

centrum naszej świadomości i poczucia indywidualnej tożsamości. Wraz z 

rozwojem terapii transplantacyjnej i wdrażaniem coraz nowszych technologii, a 
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także dzięki rosnącej liczbie udanych zabiegów w coraz szerszym spektrum 

możliwych do przeszczepienia organów, pojawiła się również idea przeszczepienia 

głowy. Z czysto medycznego punktu widzenia, dokonanie takiego zabiegu mogłoby 

stać się szansą na uratowanie życia ludziom w wielu skomplikowanych stanach 

chorobowych, takich jak chociażby rozległe przerzuty nowotworowe, czy też inne 

schorzenia nie pozwalające na sprawne funkcjonowanie i poruszanie się. Obecnie, 

zespoły lekarzy i naukowców są w stanie przeszczepić głowę, jednakże nadal 

barierą natury technologicznej pozostaje takie połączenie sieci nerwów i tkanek, 

dzięki któremu chory po operacji sam mógłby koordynować ruchy i pracę swojego 

nowego ciała
305

. Na chwilę obecną zatem, gdyby doszło do takiego zabiegu i 

zakończyłby się on sukcesem, pacjent byłby sparaliżowany od szyi w dół. Pomimo 

tego, na początku b.r. w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby pierwsza 

transplantacja ludzkiej głowy miała odbyć się już 17 czerwca 2017 roku
306

. 

Operacji tej pragnie poddać się Władimir Spiridonow, cierpiący na nieuleczalną i 

śmiertelną chorobę związaną z zanikiem mięśni. Samego zabiegu zaś, do którego 

ma zostać zaangażowanych aż stu pięćdziesięciu medyków, chce podjąć się 

kontrowersyjny włoski neurochirurg - Sergio Canavero. 

 Celowo w powyższych rozważaniach dotyczących przeszczepu głowy użyte 

zostały takie pojęcia jak „pacjent”, czy „chory”, bowiem w tego typu 

przedsięwzięciach może rodzić się pewien problem już na etapie samego 

nazewnictwa: kto tak naprawdę w tej procedurze jest dawcą, a kto biorcą? Czy 

dawcą jest osoba, której głowa otrzyma nowe ciało, czy też odwrotnie - zmarły, od 

którego ciało zostanie niejako „doszyte” do funkcjonującej głowy? Zgodnie z 

dotychczas przyjmowanym rozumowaniem na gruncie transplantologii, to druga 

opcja powinna być tą właściwą. Ale wówczas należałoby mówić nie o przeszczepie 

głowy, a transplantacji ciała. Jeżeli natomiast skłanialibyśmy się do zaakceptowania 

pierwszej z dwóch wymienionych powyżej propozycji (jak wynikałoby ze 

sformułowania „przeszczep głowy”), wówczas osoba żyjąca poddawana operacji 
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stawałaby się jednocześnie i dawcą i biorcą (dawca głowy i jednocześnie biorca 

ciała). Taka sytuacja skłania do poważnej refleksji natury etycznej, co do 

tożsamości człowieka, jego identyczności i jednostkowości. Co prawda, można 

stwierdzić, iż przeszczepianie organów pojedynczych, a w ostatnich latach także 

dokonywanie transplantacji wielonarządowych nie ma związku z osobowością 

człowieka, a jedynie z jego funkcjonowaniem, bowiem nasza psychologiczna 

indywidualność zakorzeniona jest w naszym umyśle
307

. Jednakże trudno jest 

poruszać zagadnienie indywidualności z pominięciem cielesności człowieka, która 

istotnie wpływa na to kim dana osoba jest, jak postrzega sama siebie i na jakiej 

podstawie odróżniają ją inni.  

 

 Wykonywane już transplantacje narządów, jak i planowany przeszczep 

głowy stoją w opozycji do koncepcji godności osobowej przynależnej każdemu 

człowiekowi. Naruszają nie tylko jego strukturę cielesną, ale także genetyczną, 

indywidualną i osobowościową. Godzą w podstawowe, niezbywalne wartości 

istotnie wpływając już nie tylko na poszczególne osoby, ale na całe nasze 

człowieczeństwo. Istnieje zatem uzasadnione ryzyko, iż popularyzacja podobnych 

praktyk może w niedługim czasie doprowadzić do kryzysu już nie tylko wartości 

rozpatrywanych na gruncie rozważań teoretycznych, lecz także realnego zachwiania 

się i upadku całego gatunku ludzkiego.   

 Potrzeba zatem powrotu do podstaw, które przez wiele wieków stanowiły 

swoiste pryncypium w rozważaniach dotyczących człowieka. W obliczu 

dynamicznego rozwoju technologii bowiem, wartości takie jak niezbywalna 

godność osobowa, uznanie życia ludzkiego za najwyższą wartość, szacunek do 

drugiej osoby i działanie na rzecz jej dobra, nie tylko zaczęły zanikać, ale w 

niektórych działaniach uległy już niemal całkowitemu zatarciu. A to właśnie takie 

wyznaczniki pozwalają na trzeźwy osąd odnośnie działań pożądanych a takich, 

których powinniśmy zaniechać. 
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 Nie wszystko, co jesteśmy w stanie stworzyć i co zastosować jest 

jednocześnie dla nas korzystne. A jeszcze do niedawna wyraźna granica takich 

działań, pozbawiana stopniowo aspektu społeczno-moralnego może doprowadzić 

wkrótce do wydarzeń, których nie będziemy już w stanie zatrzymać. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Dokonanie analizy najważniejszych źródeł i opracowań dla zagadnienia 

terapii transplantacyjnej ex mortuo zaowocowało nie tylko zapoznaniem się z 

procedurą przeprowadzania tych zabiegów, ale także pozwoliło wysnuć pewne 

wnioski stanowiące grunt dla pogłębionej refleksji. W hołubionej dziś idei 

oddawania narządów po śmierci brakuje wyraźnego odniesienia do kontekstu 

antropologicznego czy filozoficznego, pomija się także szczególną wartość osoby 

ludzkiej. Jednocześnie dostrzec można uchybienia w prawodawstwie 

warunkującym dokonywanie przeszczepów. Proponowane poprawki rzadko 

spotykają się z aprobatą, wskutek czego poszczególne akty prawne nie tylko nie są 

klarowne, ale także pozostają często w sprzeczności między sobą, stwarzając wiele 

pól dla możliwych malwersacji i manipulacji. Także podejmowana procedura 

medyczna podczas orzekania śmierci mózgowej i w konsekwencji uznania 

człowieka za zmarłego w celu pobrania od niego organów, pozostawia wiele 

niedomówień i nieścisłości. 

 Celem pracy było zbadanie, czy koncepcja i orzekanie śmierci mózgowej 

oraz terapia transplantacyjna ex mortuo jako owoce postępu współczesnej 

medycyny pozostają wolne od możliwych nadużyć, czy rzeczywiście są działaniem 

na rzecz dobra człowieka i mogą być uznane za moralnie dobre. Na podstawie 

dogłębnego przeanalizowania kontekstu historycznego kryterium śmierci 

mózgowej, jak i obowiązujących aktów prawnych w tej dziedzinie można 

stwierdzić, iż powszechne kontrowersje wokół przeszczepiania organów ze zwłok 

są w pełni uzasadnione, a istotą człowieczeństwa powinien być sam człowiek, nie 
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zaś to, czego za pośrednictwem technologii jest w stanie dokonać. Dzisiaj 

rozróżnienie to ulega niebezpiecznemu zatarciu.  

 Przegląd modeli bioetycznych zawarty w pierwszym rozdziale oraz próba 

definicji osoby ludzkiej pozwoliły na pełne zrozumienie fenomenu człowieka 

wobec wyzwań współczesnej medycyny. Jasne wyodrębnienie najważniejszej i za 

razem niezbywalnej wartości jaką jest godność osobowa dało podstawę dla uznania 

bioetyki personalistycznej jako właściwej koncepcji postępowania w sytuacjach 

ingerencji medycznych dokonywanych wobec człowieka. 

 W drugim rozdziale, na podstawie dokonanej klasyfikacji stosowanych w 

medycynie rodzajów zabiegów transplantacyjnych, możliwe było wyodrębnienie 

przeszczepów ex mortuo jako wyjątkowej terapii o szczególnym znaczeniu w 

postępowaniu względem człowieka. Dokonanie bliższej analizy koncepcji śmierci 

mózgowej oraz procedury jej orzekania jako podstaw do uznania pacjenta za 

zmarłego i ustanowienie go dawcą pozwoliło poznać problem od strony medycznej 

i dokonać oceny co do rzetelności tego rodzaju śmierci. Porównanie i analiza 

kluczowych dla zagadnienia dokumentów prawnych zaowocowała natomiast 

pojawieniem się poważnych wątpliwości natury etycznej co do terapii 

transplantacyjnej ex mortuo.  

 Analiza przekazów medialnych, najczęstszych dylematów natury 

filozoficznej i etycznej takich jak oczekiwanie na użyteczną śmierć, jakość życia, 

czy uporczywa terapia oraz przywołanie najnowszych dokonań na gruncie terapii 

transplantacyjnej, zaowocowały pewną refleksją nad zależnością rozwoju 

technologicznego od postępującego uprzedmiotowiania człowieka. Rozważania 

prowadzone na łamach pracy pozwoliły wysnuć wniosek, iż życie ludzkie – 

najważniejszy dar jaki posiada człowiek – w obliczu dokonującego się postępu ma 

coraz mniejszą wartość, pozbawiane jest swoich przymiotów, a niezbędne niegdyś 

rozważania nad osobą ludzką stają się dzisiaj zbędne. 

          Analiza źródeł nie była wolna od napotykanych trudności. Jako że praca 

charakteryzuje się interdyscyplinarnym ujęciem problemu, wyszukanie oraz 

właściwe zrozumienie naukowych zagadnień i opisywanych procesów wymagało 
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dogłębnej lektury materiałów pomocniczych, zwłaszcza w zakresie analizy 

dokumentów prawnych oraz specjalistycznych publikacji z dziedziny medycyny, 

zwłaszcza neurologii. Znacznej refleksji wymagało także studiowanie źródeł 

teologicznych i filozoficznych, szczególnie istotnych dla tej pracy, jako że od ich 

właściwej interpretacji i analizy zależało właściwie zrozumienie podstawy 

badanego problemu - osoby ludzkiej.  

 Aspekt społeczno-moralny dokonywanych współcześnie ingerencji 

medycznych zdecydowanie nie wyczerpuje się na zagadnieniu transplantacji ex 

mortuo. Galopujący postęp technologiczny dotyczy również innych gałęzi szeroko 

rozumianych zabiegów realizowanych na gruncie medycyny, takich jak 

zapłodnienia in vitro, eutanazja, eugenika, kriogenika czy genetyka. Analiza 

medyczno-prawna, poparta refleksją natury teologicznej, filozoficznej i etycznej 

może stanowić interesujące pole interdyscyplinarnych i komplementarnych badań, 

stanowiących realny punkt odniesienia dla ustalenia, czy wszystko co jesteśmy w 

stanie uczynić, rzeczywiście może i powinno być dokonywane wobec tak 

wyjątkowych istot jakimi są osoby ludzkie.   

 

  

 

 

 

 

 

 


