
Omnium artium medicina nobilissima est. To adagium przypomina jak ogrom-
ną odpowiedzialnością obdarzona jest wyjątkowa gałąź nauki, jaką jest medycy-
na. Dążenie człowieka do przedłużania życia i zachowywania zdrowia towarzyszy 
mu od stuleci. Obecnie bardzo szybki rozwój nauk empirycznych sprawia, iż przed 
współczesnym człowiekiem pojawia się ogromna szansa na poprawę ludzkiej 
egzystencji. Również rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawia, że potrzeby 
nowych rozwiązań cały czas rosną. Podobnie przed medycyną rysują się ogromne 
szanse. Poszukiwanie leków, nowoczesnych terapii i ulepszanie standardów po-
stępowania medycznego ma również przyczynić się do poprawy ludzkiego życia. 
A medycyna i nauki biomedyczne mają w tej materii ogromną rolę do spełnienia. 
W końcu „ze wszystkich dziedzin medycyna jest najszlachetniejsza”. Zatem tego 
rodzaju badania obdarzone są szczególnym mandatem zaufania ze strony społe-
czeństwa. Aby uniknąć nadużyć i błędnych decyzji potrzebne są organy, które 
będą opiniowały, monitorowały i kontrolowały badania, zwłaszcza tych, którym 
poddawani są ludzie. 

Podejmując refleksję nad rolą komisji bioetycznych wobec postępu w biome-
dycynie, trzeba zdefiniować pojęcia, które będą w ramach tego tematu referowa-
ne, tzn. komisje bioetyczne i biomedycyna. Omówiona zostanie również geneza 
komisji bioetycznych, rodzaje, modele oraz zadania, jakie spełniają wobec badań 
biomedycznych. Przeanalizowane zostaną normy na polu międzynarodowym oraz 
krajowym, tzn. w Polsce. Określone zostanie stanowisko Kościoła katolickiego 
wobec postępu w biomedycynie i rola katolików zaangażowanych w prace komi-
sji bioetycznych. Zwrócona będzie również uwaga na relację, jaka zachodzi 
między badaczem a badanym. 

Komisje etyczne (bioetyczne) są niezależnymi instytucjami, których zadaniem 
jest dbanie o ochronę godności, praw, bezpieczeństwa i dobrostanu badanych 
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osób1. Opracowują, analizują i kontrolują projekty badawcze oraz badania klinicz-
ne. Taki zespół osób powołuje określona instytucja, np. instytucja rządowa, uczel-
niana, izba lekarska lub szpital. Zadaniem tworzonego organu jest monitorowanie 
i dokonywanie naukowej recenzji prowadzonych badań. Oceniany jest np. proces 
świadomej zgody uczestników badania, zasady ochrony osób. Komitety etyczne 
opiniują również badania nad środkami farmaceutycznymi, materiałami medycz-
nymi, procedury stosowane w medycynie, dokumentację medyczną oraz badania 
epidemiologiczne itd.2

Określenie „komisje etyczne” (bioetyczne) jest w pewnym sensie umowne, 
dlatego że nazewnictwo w tym zakresie jest bardzo zróżnicowane. Jego ujedno-
licenie jest o tyle trudne, że dotyczy instytucji o różnych uprawnieniach. Zatem 
używając pojęcia „komisje bioetyczne” chodzić będzie w ogólności o organ dba-
jący o ochronę osób i ich godności. 

Obecnie w Stanach Zjednoczonych komisje bioetyczne nazywa się instytucjo-
nalnymi radami opiniującymi (Institutional Review Boards), w Wielkiej Brytanii 
komisjami etycznymi ds. badań (Research Ethics Committees). Międzynarodowe 
instytucje używają własnego nazewnictwa, np. w przypadku wytycznych doty-
czących badań klinicznych używa się dwojakiego określenia: „instytucjonalna 
rada opiniująca” i „niezależna komisja etyczna”. UNESCO wprowadziło określe-
nie – komisje bioetyczne. Określenie „komisje etyczne do spraw badań” wystę-
puje w Deklaracji Helsińskiej (2008 r.), natomiast w publikacjach Unii Europejskiej 
i Rady Europy zwykle używa się terminu „komisje etyczne”3.

Biomedycyna związana jest z jakościowo nowymi praktykami lekarsko-me-
dycznymi. Bioetyk Józef Wróbel zauważył, że przekracza ona medycynę rozu-
mianą konwencjonalnie, której przedmiotem są praktyki dbające o ludzkie zdrowie, 
prewencję, terapię, rekonwalescencję czy ogólne wzmocnienie organizmu ludz-
kiego. Biomedycyna zdaje się ingerować w sferę procesów stojących u podstawy 
ludzkiej egzystencji. Biomedycyna to medycyna procesów życiowych. Korzysta-
jąc z osiągnięć biotechnologii ingeruje w początki ludzkiego życia, dokonuje 
preselekcji cech ludzkich, wyznacza minimalne kryteria niezbędne do korzystania 
z prawa do życia, usiłuje nadać nową jakość życia, np. dzięki chirurgii plastycznej. 
Biomedycyna próbuje również wyznaczać granice, gdzie kończy się życie4. 

1 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych, w: Badania naukowe z udziałem 
ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, red. J. Różyńska, M. Waligóra, Warszawa 2012, 
s. 182.

2 S. Kornas, Komitety bioetyczne, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, 
red. A. Muszala, Radom 2005, s. 241.

3 M. Czarkowski, Analiza działalności polskich komisji bioetycznych opiniujących projekty eksperymen-
tów medycznych, Warszawa 2010, s. 16-17.

4 J. Wróbel, Etyka lekarska, etyka medyczna i bioetyka. Próba metodologicznego rozróżnienia, RTM, 
t. 4 (59), 2012, s. 184.
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1. GENEZA KOMISJI BIOETYCZNYCH

Pierwsze regulacje związane z powstaniem komisji bioetycznych pochodzą 
z 29 grudnia 1900 roku. Jest to dokument rządu Prus dotyczący etycznych norm 
realizacji eksperymentów na ludziach. W 1931 roku opublikowano dalsze, bardziej 
szczegółowe zalecenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych III Rzeszy w sprawie 
nowych metod leczenia i dokonywania eksperymentów na ludziach. II wojna 
światowa i późniejsze analizy tamtych wydarzeń ukazały sposoby prowadzenia 
badań przez lekarzy i naukowców III Rzeszy. Proces w Norymberdze pozwolił 
wiele z tych faktów uwidocznić. Na podstawie wielu odkrytych nadużyć opraco-
wano Kodeks Norymberski, który w dziesięciu zasadach określał warunki etycz-
nej realizacji eksperymentów z udziałem ludzi. Dla wielu jego zapisy wydawały 
się zbyt restrykcyjne5. W 1948 roku opublikowana została, przez Światowe Sto-
warzyszenie Lekarzy, Deklaracja Helsińska, nowelizowana w latach: 1975, 1983, 
1996, 2000, 2002, 2004, 2008, 20136. Stała się podstawowym zbiorem zasad 
związanych z etyką badań biomedycznych. Zawarte w niej określenie „intuicja 
moralna” to wyraz troski o fundamentalne dążenie do prawdy i ochrony godności 
każdego istnienia ludzkiego. A rozwój technologii w medycynie czy biotechno-
logii nie powinien odbywać się kosztem człowieka i jego praw. W 1966 roku 
opublikowano Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który 
został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ7. 

Wszystkie powyżej zaprezentowane dokumenty formułują pewne zasady, 
wytyczne i sposoby prowadzenia badań, natomiast żaden z nich wprost nie mówi 
o potrzebie istnienia czy tworzenia komisji bioetycznych. Ich działalność byłaby 
gwarancją, że nie powtórzą się nadużycia ujawnione w II połowie XX wieku8.

Profesor Uniwersytetu Harwarda H. K. Beecher dokonał etycznej analizy 
22 ba dań klinicznych z udziałem ludzi, które były prowadzone z naruszeniem  
 

5 P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce ame-
rykańskiej, Lublin 2010, s. 41.

6 Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, Deklaracja Helsińska, w: http://www.nil.org.pl/__data/assets/
pdf_file/0010/93097/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.
pdf (24.01.2014).

7 M. Czarkowski, Analiza działalności polskich komisji bioetycznych opiniujących projekty eksperymen-
tów medycznych, dz. cyt., s. 11, zob. Deklaracja Helsińska, w: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:kN3MIyjgfHEJ:www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/
prawa_czlow_ICCPR.doc+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (24.01.2014).

8 Zob. G. J. Annas, Zmieniający się obraz eksperymentów medycznych z udziałem ludzi: Norymberga, 
Helsinki i czasy współczesne, w: Badania z udziałem ludzi. Antologia bioetyki, t. 3, red. W. Galewicz, 
Kraków 2011, s. 307-329. 



76 Ks. ArKAdiusz drzycimsKi

norm etycznych. Takie przypadki jak Tuskegee Study9, gdzie badając przebieg 
sy filisu odmówiono 399 chorym mężczyznom informacji i należytego leczenia, 
albo przypadek szkoły stanowej w Willowbrook10, gdzie infekowano wirusem 
żółtaczki upośledzone dzieci, analizy etyczne Pappwortha czy badania w Jewish 
Chronic Disease Hospital11 w Brooklynie stały się początkiem poszukiwania no-
wych rozwiązań monitorowania prowadzonych badań z udziałem ludzi. Po części 
sprzeciw opinii publicznej wobec ujawnianych niemoralnych sposobów badań 
spowodował dyskusję nad tworzeniem gremiów, które kontrolowałyby przebieg 
badań klinicznych z udziałem ludzi12.

9 The Tuskegee Syphilis Study (1932-1972). W 1932 r. lekarze z U.S. Public Health Service rozpoczę-
li badania monitorujące stan zdrowia pochodzących z ubogiej społeczności w stanie Alabama (Mocon 
County) 600 czarnoskórych mężczyzn. Żaden z badanych nie został poinformowany, że badania do-
tyczą rozwoju kiły w warunkach naturalnych. 399 osób przystąpiło do badań z rozpoznaną kiłą, 201 nie 
miało żadnych oznak i objawów chorobowych. Ze względu na brak finansów zaprzestano ich leczenia, 
mimo wcześniejszych obietnic. Za udział w testach otrzymali ciepły posiłek. Badacze, chcąc zaobser-
wować naturalny przebieg choroby, zaniechali skutecznego leczenia penicyliną. W 1972 r. szczegóły 
badań przedostały się do prasy, wywołując skandal. Spośród 399 mężczyzn, 28 zmarło bezpośrednio 
na kiłę, 100 zmarło w wyniku powikłań. Zakażeniu uległo 40 kobiet, a 19 dzieci urodziło się z obja-
wami kiły wrodzonej. Z. Szawarski, Początki i rozwój etyki badań naukowych w biomedycynie…, 
s. 23-24, zob. E. Langer, Eksperymenty na ludziach: nowojorski wyrok potwierdza prawa pacjenta…, 
s. 95-105.

10 Willowbrook State School Study (1963 r.). W zakładzie dla dzieci upośledzonych umysłowo w Wil-
lowbrook Staten Island (New Jork) prowadzono badania na 6 000 populacji dzieci. Badania dotyczyły 
próby opanowania epidemii wirusowego zapalenia wątroby (hepatitis). Celem eksperymentu było 
określenie skuteczności gammaglobuliny w wytworzeniu odporności przeciwko wirusowemu zapale-
niu wątroby. Badania, mimo zgody rodziców i aprobaty instytucji akademickich, zostały mocno 
skrytykowane. Stanowiły bowiem naruszenie zasady, które sformułowało Światowe Stowarzyszenie 
Lekarzy. Głosi ona, że dzieci znajdujące się w zakładach opiekuńczych, pozbawione opieki rodziców, 
nie powinny być przedmiotem badań eksperymentalnych. Mimo, iż rodzice wyrazili zgodę, określono, 
że zgoda ta była nieważna, ponieważ przedstawiony im formularz zgody był wieloznaczny, a więc 
można było go różnie interpretować. W późniejszym czasie Saul Kurgman, analizując przebieg eks-
perymentu zauważył, że celem badań niekoniecznie było tylko zbadanie skuteczności gammaglobuli-
ny. Szkoła stanowa była zaprojektowana na 3 000 podopiecznych, a przebywających w niej dzieci było 
dwa razy tyle. Przypuszcza się, że badania miały również pomóc ustalić sposób rozprzestrzeniania się 
dwóch typów wirusa w tej populacji, celem stworzenia dla nich szczepionki. Jednak trzeba zaznaczyć, 
że cel nigdy nie uświęca środków. Z. Szawarski, Początki i rozwój etyki badań naukowych w bio
medycynie…, s. 21-23; zob. J. Katz, Natura procesu świadomej zgody w badaniach klinicznych…, 
s. 107-114.

11 The Jewish Chronic Disease Hospital Study (1963 r.). Za zgodą dyrekcji szpitala żydowskiego w Bro-
oklynie, 22 przewlekle chorym i upośledzonym pacjentom podano podskórnie żywe komórki rakowe. 
Pacjenci nie byli poinformowani o celu eksperymentu, ani też o tym, co im podano. W wyniku nagło-
śnienia sprawy, wobec lekarzy prowadzących wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Z. Szawarski, 
Początki i rozwój etyki badań naukowych w biomedycynie…, s. 21.

12 P. Kieniewicz MIC, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce 
amerykańskiej…, s. 40-41; zob. H. K. Beecher, Ethics and clinical research, NEJM 1966. 274: 1354- 
-1360; A. M. Brandt, Racism and research: the case of the Tuskegee Syphilis Study, Hastings Center 
Rep 1978; 8: 21-29; M. H. Pappworth, Human guinea pigs: experimentation on man. London Routled-
ge 1967.
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W 1974 roku w Stanach Zjednoczonych podpisano National Research Act, 
w oparciu o który powołano National Commision for the Protection of Human 
Subjects. Postanowiono, że każda instytucja prowadząca badania z udziałem ludzi 
i korzystająca z funduszy federalnych powinna powołać komisję opiniującą. 
W 2005 roku dokonano rewizji i uchwalono ponownie National Research Act. 
Owocem prac tej komisji był Raport z Belmont ujawniający szereg licznych nad-
użyć zasad Kodeksu Norymberskiego13.

W 1983 roku w związku z impasem związanym z terapią chorych na nowo-
twory noworodków, zalecono stworzenie przy szpitalach komisji etycznych. 
Działająca przy prezydencie USA Prezydencka Komisja dla Badań nad Etyczny-
mi Problemami w Badaniach w Medycynie, Biomedycynie i Behawiorystyce 
zainicjowała prowadzenie rewizji procesów decyzyjnych w zaprzestaniu terapii. 
Komisje rewizyjne – Institutional review boards – powstające przy ośrodkach 
medycznych opiniowały działania medyczne, mając na względzie najlepiej poję-
ty interes pacjenta14. 

W Polsce w 1977 roku prof. Kornel Gibiński i Jan Nielubowicz zaproponowa-
li powstanie komisji etycznych. Zwrócili się z tą prośbą do Ministerstwa Zdrowia. 
Pierwsza komisja bioetyczna w Polsce, powstała przy Akademii Medycznej 
w Gdańsku w 1979 roku jako Zespół do spraw Deontologicznej Oceny Badań 
Naukowych, miała opiniować projekty eksperymentów medycznych. Jej pierw-
szym przewodniczącym został prof. Stefan Raszeja. W 1982 roku powołano 
pierwsze komisje przy akademiach medycznych. Ich zadaniem było zapewnienie 
ochrony pacjentów i uczestników badań medycznych. Do kompetencji tych ko-
misji należały również konsultacje z Centralną Komisją funkcjonującą przy Mi-
nisterstwie Zdrowia. Chodziło o zabezpieczanie prawnych i materialnych narzędzi 
do funkcjonowania tych organów oraz o wzajemną wymianę doświadczeń. Ko-
lejne komisje powstawały przy niektórych instytucjach resortowych i naukowych, 
np. PAN15.

W 1997 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o zawodach lekarza i le-
karza dentysty16. Dotychczasowe komitety ds. deontologicznej oceny badań na-
ukowych zostały zastąpione przez komisje bioetyczne działające przy akademiach 

13 P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bio ety ce ame-
rykańskiej…, s. 43.

14 Tamże, s. 44-45.
15 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych…, s. 182.
16 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 

5 grudnia 1996 r., Dz.U. 1997 nr 28, poz. 152, w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU19970280152 (05.02.2014).
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medycznych, jednostkach badawczych i okręgowych izbach lekarskich17. Zaś 
przepisy wykonawcze zostały opublikowane w roku 199918. 

2. RODZAJE I MODELE KOMISJI

W związku z tym, że komisje bioetyczne powoływane są przez różne podmio-
ty i funkcjonują w oparciu o różne systemy prawne, można wyróżnić kilka rodza-
jów i modeli komisji bioetycznych. Ich wspólnym mianownikiem jest podobny 
cel, tzn. – wydanie opinii, rekomendacji lub podanie rozwiązania trudnego etycz-
nie casusu.

Zbigniew Szawarski w opracowanym programie działania Komitetu Bioetycz-
nego przy Prezydium PAN za Michaelem Fuchsem przedstawia podział komisji 
bioetycznych19.
a.  Komisje ds. etyki w nauce. Czuwają nad rzetelnością i uczciwością prowadzo-

nych badań w świetle etyki badań i obowiązującego prawa. Monitorują pro-
wadzone badania na danym terenie. W razie nadużyć powiadamiają odpowied-
nie organy sprawiedliwości. Przykładami takich komisji są: Office of Research 
Integrity – Stany Zjednoczone, UK Research Integrity Office – Wielka Brytania, 
Deutsche Forschung Gemeinschaft – Niemcy, Komisja przy Ministerstwie 
Nauki (2010) – Polska, Komisja przy Polskiej Akademii Nauk (2011) – Polska.

b.  Komitety dyskusyjne. W obliczu pojawiających się wyzwań i dylematów 
etycznych komitety o charakterze dyskusyjnym podejmują próbę refleksji 
i starają się wypracować ogólne wnioski, które mogą być aplikowane w co-
dziennej pracy badawczej i leczniczej przez lekarzy i naukowców. Przykłada-
mi są: The National Committee for Medical Research Ethics – Norwegia, The 
National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Huma-
nities – Norwegia, The National Committee for Research Ethics in Science – 
Norwegia, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN20 (1992) – Polska.

17 Art. 29, ust 3 omawianej ustawy: „Komisje bioetyczne powołują:1) okręgowa rada lekarska na obsza-
rze swojego działania, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt. 2 i 3; 2) rektor wyższej 
uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym; 3) dyrektor medycznej jednostki 
badawczo-rozwojowej”.

18 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych…, s. 182. 
19 Z. Szawarski, Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN. Działalność, rola i zadania, w: http://www.bio-

etyka.pan.pl/images/stories/Pliki/KOMITET_BIOETYKI__program.pdf (16.10.2013); Zob. M. Fuchs, 
National ethics councils. Their backgrounds, functions and modes of operation compared, Nationaler 
Ethikrat Berlin 2005, w: http://ec.europa.eu/research/conferences/2005/recs/pdf/lec_finalreport.pdf 
(16.10.2013). 

20 Efektem prac tego gremium jest m.in. kodeks etyczny – „Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad etycz-
nych”. Zob. Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce, Dobre obyczaje w nauce: zbiór zasad 
i wytycznych, Warszawa 2001.
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c.  Komitety doradcze. Ich zadaniem jest doradzać instytucjom je powołującym 
w różnych kwestiach problemowych związanych z pracami biomedycznymi. 
Jako przykład można wyróżnić: Zentrale EthikKommission für Stammzellen-
forschung (2002) – Niemcy, Human Genetics Commission (1999) –Wielka 
Brytania, Human Fertilistation and Embriology Authority (1991) – Wielka 
Brytania, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek – Holandia.

d.  Terenowe komisje bioetyczne. Dokonują analizy i rewizji prowadzonych badań. 
Przykłady: Institutional Review Boards – Stany Zjednoczone oraz Local Re-
search Ethics Committees – Wielka Brytania.

e.  Szpitalne komisje etyczne21. Pomagają podejmować decyzję w trudnych mo-
ralnie przypadkach klinicznych. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych funk-
cjonowanie Institutional Ethics Committee wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka 
pozwu sądowego przeciw lekarzowi lub szpitalowi. Przykładem jest Hospital 
Ethics Committees – Stany Zjednoczone;

f.  Międzynarodowe komitety bioetyczne. W Europie to m.in.: Council of Europe 
Steering Committee on Bioethics (1992), European Group on Ethics in Scien-
ce and Technology (1997) – przy Unii Europejskiej.

g.  Narodowe komitety bioetyczne. W większości krajów w Europie są takie or-
gany, które rozpatrują etycznie skomplikowane kwestie biomedyczne na po-
ziomie krajowym. W Polsce takowych nie ma. W Stanach Zjednoczonych 
istnieją tzw. prezydenckie rady bioetyczne22: National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1974), 
Biomedical Ethical Advisory Committee (1988), National Bioethics Advisory 
Commission (1996), The President Council on Bioethics (2001).

h.  Komisje rewizyjne – Institutional Review Boards – Stany Zjednoczone.

21 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (PTB) zauważa pilną potrzebę powołania 
szpitalnych komisji bioetycznych w polskim systemie opieki zdrowotnej. 26 września 2009 r. PTB 
wydało w tej sprawie oświadczenie. Zob. W. Galewicz, Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Bio-
etycznego w sprawie szpitalnych komisji etycznych, w: http://www.ptb.org.pl/pdf/SKE-oswiadczenie.
pdf (23.01.2014). Szpitalne komisje etyczne to zespoły osób, dbające o etyczną jakość podejmowanych 
w danych instytucjach decyzji klinicznych. Ten cel spełniają realizując trzy zasadnicze funkcje: 
1. Funkcja edukacyjna dotyczy prowadzenia lub organizowania szkoleń w zakresie etyki klinicznej. 
Celem takich szkoleń jest zwiększanie kwalifikacji personelu oraz powiększanie świadomości pacjen-
tów. Dzięki takim szkoleniom ma zwiększać się wiedza dotycząca obowiązujących norm prawnych, 
deontologicznych i etycznych; 2. Funkcja regulacyjna polega na tworzeniu wytycznych, tzn. dyrektyw 
i instrukcji obowiązujących w danej instytucji. Tego rodzaju wewnętrzne przepisy mają regulować 
rozwiązania w pewnych typowych praktycznych problemach; 3. Funkcja konsultacyjna polega na 
wydawaniu opinii odnoszących się do trudnych przypadków klinicznych. Nie jest jeszcze jasno okre-
ślone, jakie byłoby zadanie szczegółowe komisji: czy tylko doradcze, czy rozstrzygające? W dyskusji 
przeważają opinie, że taka rekomendacja komisji dla lekarza nie powinna być wiążąca, żeby nie 
ograniczać jego możliwości decyzyjnych, ani uwalniać go od osobistej odpowiedzialności za podej-
mowane działania. Zob. W. Galewicz, W sprawie szpitalnych komisji etycznych, „Medycyna praktycz-
na” 11/2009, s. 120-125.

22 P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce ame-
rykańskiej…, s. 50.
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Obecnie w Polsce istnieje około 50 komisji bioetycznych (w większości zre-
jonizowanych), które istnieją przy okręgowych izbach lekarskich, uczelniach 
medycznych, wydziałach medycznych czy jednostkach badawczych. Organem 
odwoławczym od decyzji danej komisji jest Odwoławcza Komisja Bioetyczna 
przy Ministrze Zdrowia23. 

Eksperymenty biomedyczne w danej jednostce badawczo-rozwojowej powin-
ny być rozpatrywane przez komisje przy nich funkcjonujące, np. przy uczelni, 
medycznej jednostce badawczej24. Zaś projekty eksperymentów przy pozostałych 
jednostkach służby zdrowia powinny być zgłoszone do komisji bioetycznych przy 
okręgowych izbach lekarskich. Warto zwrócić uwagę, że eksperymenty medycz-
ne, w tym badania kliniczne, powinny być realizowane przy jednym ośrodku lub 
według tego samego protokołu w kilku ośrodkach. Tutaj wyróżniamy wieloośrod-
kowe badania kliniczne i wieloośrodkowe eksperymenty medyczne. W przypadku 
wieloośrodkowego badania klinicznego projekt zgłaszany jest do zaopiniowania 
przez komisję bioetyczną, której podlega wyznaczony koordynator. Natomiast 
przepisy nie wypowiadają się na temat zasad postępowania odnośnie do wielo-
ośrodkowych eksperymentów medycznych25.

3. ZADANIA I NORMY KOMISJI BIOETYCZNYCH

W oparciu o wytyczne prezentowane przez koło Belmondzkie można wyróżnić 
następujące zadania: ocena, komentarz i zatwierdzenie protokołu badań, nadzór 
i kontrola toczących się badań, ochrona osób niezdolnych do samodzielnego wy-
rażenia zgody i podatnych na pokrzywdzenie i wykorzystanie, odpowiadanie za 
treść informacji dostarczanej każdemu uczestnikowi badania, opiniowanie, poza 
eksperymentami medycznymi, badań biomedycznych, np. badanie materiału 
biologicznego badania, w którym oceniane są wyniki badań pacjentów oraz obo-
wiązek oceny wszystkich badań prowadzonych na ludziach, np. epidemiologicz-
nych, socjologicznych czy psychologicznych.

Powyższe zadania są uzupełnieniem pracy lekarzy i badaczy przeprowadzają-
cych eksperymenty i badania, których obowiązuje również szereg przepisów 
i zasad wynikających z ochrony uczestników badań i eksperymentów biomedycz-
nych. Ponieważ obowiązkiem każdego lekarza, który uczestniczy w takich bada-

23 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych…, s. 186.
24 Więcej na temat bezpieczeństwa uczestników badań klinicznych na podstawie rozwiązań amerykań-

skich. Por. P. S. Appelbaum, Ch. W. Lidz, T. Grisso, Terapeutyczne złudzenie w badaniach klinicznych: 
Czynniki zwiększające jego częstość i ryzyko…, s. 115-126; Narodowa Doradcza Komisja Bioetyczna 
(USA), Ryzyko szkód i potencjalne korzyści dla uczestników badań i dla społeczeństwa…, s. 129-147, 
F. G. Miller, H. Brody, Krytyka równowagi klinicznej. Terapeutyczna dezinterpretacja w etyce badań 
klinicznych…, s. 149-169. 

25 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych…, s. 187.
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niach, bądź eksperymentach jest ochrona życia, zdrowia, godności, integralności, 
prawa do decydowania o sobie, prywatności i poufności dotyczących danych 
osobowych uczestników. W protokole badań, oprócz informacji naukowych, ba-
dacz zamieszcza również kwestie związane z etyką badań oraz jeśli to następuje, 
konflikt interesów – obowiązek ujawnienia sponsorów i finansowych zachęt kie-
rowanych do uczestników26. 

Szeroka współpraca między prowadzącymi badania a komisjami jest gwaran-
cją bezpieczeństwa dla uczestników badań i eksperymentów. Nie tylko kompe-
tencje członków komisji, ale i lekarzy prowadzących badania stanowią ważny 
element takiego bezpieczeństwa. 

Obowiązki i zadania o szerokim zakresie mają komisje bioetyczne odnośnie 
do badań klinicznych. Możemy wyróżnić następujące zadania: wydawanie opinii 
o przedłożonym projekcie badania, zgłaszanie zastrzeżeń co do udziału badacza 
lub ośrodka w wieloośrodkowym badaniu klinicznym, opiniowanie materiałów 
przedłożonych w trakcie trwania badania klinicznego i wnoszenie drogą pośrednią 
o zwiększenie lub cofnięcie pozwolenia na badanie kliniczne27.

Regulacje dotyczące problematyki badań w biomedycynie, a tym samym 
funkcjonowania komisji bioetycznych, stały się niezbędne nie tylko na poziomie 
norm etycznych, ale również prawnych. Rozwój przemysłu farmaceutycznego na 
całym świecie, prowadzenie badań wieloośrodkowych i transgenicznych, sprawi-
ły, że wprowadza się regulacje nie tylko w wymiarze danego kraju, ale również 
w wymia rze ponadpaństwowym – międzynarodowym. Fundamentalny charakter 
w ciągu ewolucji regulacji prawnych i etycznych nabrały tzw. wymogi dotyczące 
dopuszczalności badań oraz ich prowadzenia. Są to: poszanowanie godności 
i tożsamości ludzkiej, szacunek dla autonomii podmiotu badań, prymat jednostki 
nad interesem społeczeństwa oraz zasada zrównoważonego ryzyka.

W tej części przedstawione zostaną najbardziej fundamentalne dokumenty 
regulujące zakres badań przeprowadzanych na ludziach w biomedycynie, które 
pośrednio odnoszą się do działania komisji bioetycznych. W przypadku tych re-
gulacji trudność polega na tym, że część z nich należy do szeroko pojętej sfery 
tzw. soft law. Jest to zbiór zasad oraz reguł, które mają znaczenie uzupełniające, 
inspirujące, postulatywne i deklaratywne. A zatem nie są one regulacjami ściśle 
wpływającymi na działanie komisji bioetycznych, ale jedynie ukazującymi kieru-
nek działania i postępowania28. 

26 Tenże, Analiza działalności polskich komisji bioetycznych opiniujących projekty eksperymentów me-
dycznych…, s. 17-18.

27 M. Czarkowski, Teoria i praktyka działania komisji bioetycznych…, s. 191. 
28 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 

z udziałem człowieka, w: Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynaro-
dowe, red. J. Różyńska, M. Waligóra, Warszawa 2012, s. 30-31.
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3.1. Regulacje międzynarodowe
Międzynarodowe wytyczne stawiają wymaganie przeprowadzenia etycznej 

i naukowej recenzji badań biomedycznych, wraz z oceną procesu wyrażania świa-
domej zgody i zasad ochrony osób niezdolnych do jej udzielenia, co jest podsta-
wowym sposobem ochrony osób indywidualnych i społeczności biorących udział 
w badaniu. Do badań biomedycznych zalicza się: badania środków farmaceutycz-
nych, materiałów medycznych, medycznego obrazowania i naświetlania promie-
niami, procedur chirurgicznych, dokumentacji medycznych, próbek biologicznych, 
badania epidemiologiczne, socjologiczne i psychologiczne. 

Owe wytyczne nie mają na celu zastąpienia narodowych czy lokalnych wy-
tycznych dla oceny badań biomedycznych. Nie jest ich celem podporządkowanie 
narodowych regulacji i praw. Stosowanie wytycznych ma zapewnić prawa, god-
ność, bezpieczeństwo i dobrostan uczestników badań oraz wiarygodność ich 
wyników29.

Dokumenty międzynarodowe, należące do tzw. prawa miękkiego jak rezolucje, 
rekomendacje, opinie, deklaracje mają znaczenie praktyczne. Obecnie toczy się 
dyskusja czy można prawo dzielić na miękkie i twarde. Zatem czy dokumenty 
tego typu są wiążące? Zostawiając tę kwestię należy podkreślić, że odnoszą się 
one do prawa stanowionego, nawet jeśli ich forma jest niewiążąca. Nadają one 
kierunek i określają priorytety dla państw członkowskich organizacji międzyna-
rodowych. Normy prawa miękkiego mają charakter zobowiązujący, o ile mają 
odzwierciedlenie w innych wiążących źródłach prawa.
a.  Kodeks Norymberski30. Sformułowany w 1947 roku kodeks związany z dzia-

łalnością Trybunału Norymberskiego jest zbiorem norm etycznych. Z punktu 
widzenia prawa nie jest jednak wiążący. Ustalenie zasad prowadzenia badań, 
których podmiotem jest człowiek miało przyczynić się do zagwarantowania 
poszanowania praw człowieka jako podmiotu badań biomedycznych. Każdy 
lekarz i osoba prowadząca badania naukowe jest zobowiązana do przestrzega-
nia norm etycznych i deontologicznych. Kodeks Norymberski zawiera również 
„zasady zwyczajowe w naukach medycznych, które pozostają w mocy ze 
względu na ich powszechne rozumienie i stosowanie”. Jest to określenie dra 
Andrew Ivy’ego, który współpracował w opracowaniu kodeksu z sędziami 
Trybunału Norymberskiego31. Obecnie dokument ten ma w znacznej mierze 
znaczenie historyczne. Różne nieprawidłowości i nadużycia w prowadzaniu 
badań spowodowały potrzebę sformułowania dokumentów o konkretnej do-
niosłości prawnej. 

29 Światowa Organizacja Zdrowia, Wytyczne Operacyjne Komisji Etycznych Opiniujących Badania 
Biomedyczne, Genewa 2000, s. I.

30 Amerykański Trybunał Wojskowy, Kodeks Norymberski (1947)…, s. 237-238.
31 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 

z udziałem człowieka…, s. 32-33.
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b.  Deklaracja Helsińska. W 1964 roku Zgromadzenie Ogólne Światowego Sto-
warzyszenia Lekarzy (World Medical Association, WMA) przyjęło tzw. De-
klarację Helsińską32. Dokument ten powstawał przez długi czas. Pierwsza jego 
wersja została przyjęta w 1954 roku w Rzymie. Przy trwającej dyskusji nad 
ustanowieniem odpowiednich reguł prowadzenia badań biomedycznych miał  
on zapobiec dalszym naruszeniom zasad etycznych środowisk lekarskich i na-
ukowych. Liczne rewizje tego dokumentu wynikały ze stopniowego poszerza-
nia przedmiotowego i podmiotowego zakresu stosowania w niej reguł oraz 
zmian warunków, w jakich prowadzone były badania. 

 Badania nad interpretacją deklaracji ukazały też zmiany, które niekoniecznie 
dają lepszą gwarancję ochrony praw człowieka. Zauważono zmianę proporcji 
stosowanych w tekście deklaracji preskryptorów must (konieczność) i should 
(po winność). Taka zmiana nie dotyczy tylko kosmetyki dokumentu i kwestii 
stylistycznych, ale ma też wpływ na jego interpretację33. 

c.  Wytyczne CIOMS. Pośrednio duży wpływ na regulacje dotyczące badań w bio-
medycynie mają organizacje pozarządowe, które zajmują się kwestiami zdro-
wia lub biomedycyny. Mimo że nie posiadają one kompetencji do tworzenia 
norm prawnych, to jednak wpływają na organizacje rządowe i międzynarodo-
we. Przykładem takiego działania są Międzynarodowe wytyczne dotyczące 
etycznych aspektów badań biomedycznych z udziałem ludzi (Council for In-
ternational Organozations of Medical Subjects – CIOMS)34. Zostały one 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych 
i Międzynarodową Organizację Zdrowia. Początki tych wytycznych sięgają 
1970 roku. Ich rolą było wskazanie drogi właściwego prowadzenia badań 
biomedycznych w poszczególnych krajach. Chodzi głównie o podwyższanie 
standardów prowadzenia badań i stosowania skutecznej ich rewizji. Dodatko-
wy czynnik wynikał z wprowadzenia możliwości badań wieloośrodkowych 
i transgenicznych, co wiązało się z wypracowaniem wspólnych rozwiązań 
i procedur. Wytyczne CIOMS nie są wiążące z punktu widzenia prawa, ale 
wpływają na stosowaną praktykę. Podkreślają obowiązek poszanowania trzech 
zasad etycznych, które mają znaczenie podstawowe dla prowadzenia badań 
w biomedycynie. Są to zasady wywodzące się z pryncypializmu etycznego: 

32 Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA), Deklaracja Helsińska. Etyczne zasady prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi…, s. 239-244; World Medical Association, Declaration of Helsinki – 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,w: http://www.wma.net/en/30pub-
lications/10policies/b3/ (05.02.2014).

33 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 
z udziałem człowieka…, s. 37.

34 Rada Międzynarodowych Organizacji Nauk, Międzynarodowe wytyczne etyczne dotyczące badań 
biomedycznych z udziałem ludzi (CIOMS) 2002…, s. 245-256; zob. Council for International Organi-
zations of Medical Sciences (CIOMS), International Ethical Guidelines for Biomedical Research In-
volving Human Subjects, w: http://www.cioms.ch/publications/layout_guide2002.pdf (05.02.2014).
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szacunek dla osoby (respect for person), dobroczynność (beneficence) i spra-
wiedliwość (justice).

 Dokument ten wskazuje również potrzebę ustanowienia niezależnego ciała, 
którego kompetencją byłoby opiniowanie danego badania. Taki organ powinien 
skupiać przedstawicieli różnych dziedzin. Obecnie komisje czy komitety 
etyczne stanowią nieodłączny element procedury aplikacyjnej badań biome-
dycznych. W wielu krajach, w tym w Polsce, ich opinia ma znaczenie wiążące 
prawnie35.

d.  Konwencja z Oviedo. Wśród wielu impulsów, które przyczyniły się do powsta-
nia Konwencji Bioetycznej jest m.in. rekomendacja R(90)30 w sprawie eks-
perymentów medycznych na istotach ludzkich (1990 r.) oraz rekomendacja 
1160 Komitetu Ministrów Rady Europy (1991 r.). Zauważono pilną potrzebę 
opracowania projektu konwencji ustanawiającej wspólne standardy ochrony 
praw człowieka w kontekście nauk biomedycznych. Konwencja Bioetyczna 
weszła w życie w 1999 roku36, jest instrumentem uniwersalnym. W pracach 
nad regulacjami prawnymi konwencja ta ma ogromne znaczenie. Obok Ko-
deksu Norymberskiego i Deklaracji Helsińskiej stanowi fundament regulacji 
międzynarodowych w tym zakresie. Ma ona formę umowy międzynarodowej, 
dlatego wywołuje określone skutki prawne w postaci obowiązku przestrzega-
nia przez każde z państw, będących stroną umowy, jej postanowień. Ważne jest 
też zobowiązanie do wdrożenia postanowień konwencji do prawa krajowego. 
Ma to zapewnić realizację konwencji w każdym z krajów. 

 Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie dotyczy wszystkich medycz-
nych i biologicznych zastosowań odnoszących się do osoby ludzkiej. Chodzi 
m.in. o działania prewencyjne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze. 
Charakter konwencji jest dosyć ogólnikowy i dotyczy zaledwie wybranych 
elementów badań w biomedycynie nad człowiekiem. Zatem nieraz bywa ona 
określana jako unfinished document. Obecnie Konwencja uzupełniona jest 
o cztery protokoły, które mają doprecyzować postanowienia traktatu głównego: 
Protokół o zakazie klonowania istot ludzkich (12 stycznia 1998 r.)37, Protokół 
dotyczący transplantacji organów oraz tkanek ludzkiego pochodzenia (24 stycz-

35 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 
z udziałem człowieka…, s. 39.

36 Rada Europy, Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do za-
stosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie…, s. 259-269; zob. 
Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, 
w: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm (05.02.2014).

37 Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec 
Zastosowania Biologii i Medycyny, w sprawie Zakazu Klonowania Istot Ludzkich, w: http://www.coe.
int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS168_Polish.pdf (05.02.2014).



85Komisje bioetyczne wobec postępu w biomedycynie

nia 2002 r.)38, Protokół dotyczący badań biomedycznych (25 stycznia 2005 r.)39 
oraz Protokół odnoszący się do testów genetycznych dla celów zdrowotnych 
(27 listopada 2008 r.).

 Postanowienia Konwencji z Oviedo, mając przełożenie na prawo poszczegól-
nych państw, dają bardzo konkretne narzędzie organom nadzorującym badania 
w biomedycynie z udziałem ludzi. Komisje bioetyczne w oparciu o precyzyj-
ne zapisy prawne mogą lepiej spełniać swoją rolę. Mankamentem Konwencji 
o prawach człowieka i biomedycynie jest to, że wciąż nie wszystkie państwa, 
które podpisały Konwencję, ją ratyfikowały. Dlatego jej oddziaływanie nie jest 
tak silne, jak mogłoby być40.

e.  Guidelines for good clinical practice (GCP). W 2005 r. WHO opublikowało 
Handbook for Good Clinical Reasearch Practice (GCP)41. Jest to dopełnienie 
dokumentu o nazwie Guidelines for good clinical practice for trials on phar-
maceutical products z 1995 r. został on opracowany przez Międzynarodową 
Konferencję do spraw Harmonizacji (International Conference on Harmoni-
zation – ICH). Celem tych dokumentów jest pomoc w implementacji zasad 
dobrej praktyki klinicznej do prawa i praktyki poszczególnych państw. Dobra 
praktyka kliniczna w badaniach prowadzonych na ludziach jest opisana poprzez 
zasady etyczne w tych dokumentach. Stanowią one powtórzenie i uszczegóło-
wienie zasad przyjętych przez autorów Deklaracji Helsińskiej. Zasady zawar-
te w GCP zostały ujęte w dyrektywie Unii Europejskiej 2001/20/EC. Jest to 
prawnie wiążący dokument, który nakłada na państwa członkowskie UE 
obowiązek zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i admini-
stracyjnych do realizacji zasad GCP w prowadzeniu badań medycznych pro-
wadzonych na ludziach. Istotą dyrektywy jest implementacja zasad GCP do 
krajowego prawodawstwa. Dzięki temu źródło norm etycznych, w tym wypad-
ku GCP, zostało przekształcone na normy prawne42. 

38 Protokół dodatkowy dotyczący transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego, w: bip.kprm.
gov.pl/download/75/7511/uwagiMS2.pdf (05.02.2014). 

39 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical 
Research, w: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/195.htm (05.02.2014). 

40 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 
z udziałem człowieka…, s. 41-43.

41 Światowa Organizacja Zdrowia, Zasady dobrej praktyki badań klinicznych (GCP)…, s. 257-258; World 
Health Organization, Handbook for good clinical research practice (GCP): Guidance for implemen-
tation, w: http://apps.who.int/prequal/info_general/documents/GCP/gcp1.pdf (24.01.2014).

42 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących badań biomedycznych 
z udziałem człowieka…, s. 44-45.
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3.2. Regulacje polskie43 
W maju 1999 roku ukazało się rozporządzenie MZiOS dotyczące zasad powo-

ływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych w Polsce44. Jak 
podkreśla Marek Czarkowski, rozporządzenie to określa sposób powoływania 
komisji bioetycznych, ale nie wymienia celów ich działania. Znajdują się one 
w większości wypadków w regulaminach komisji bioetycznych. Na jakość stano-
wionego prawa wpływ ma, zdaniem Czarkowskiego, brak kontaktów pomiędzy 
przed sta wicielami Ministerstwa Zdrowia a praktykującymi na co dzień badaczami, 
którzy te przepisy mają stosować. Wymienia się wiele mankamentów obowiązu-
jących przepisów, ich nieprecyzyjność i niekompletność. Dla przykładu – brak 
zabezpieczenia cofnięcia przez komisję bioetyczną pozytywnej opinii o projekcie 
eksperymentu, brak zasad nadzorowania zaopiniowanych eksperymentów itd.45

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w rozdziale 4. opisuje eksperymen-
ty medyczne. W art. 29 opisane są niezależne komisje bioetyczne. Ustawodawca 
zaznacza, że w skład komisji wchodzą specjaliści i osoby posiadające wysoki 
autorytet moralny. Swoje decyzje komisje wydają w formie uchwał. Organami 
powołującymi, w myśl ustawy, są: okręgowa rada lekarska na swoim terytorium, 
w ramach swoich kompetencji, rektor wyższej uczelni medycznej lub uczelni 
wyższej z wydziałem medycznym oraz dyrektor jednostki medycznej o charakte-
rze badawczo-rozwojowym.

43 Kwestie komisji bioetycznych w kontekście badań biomedycznych z udziałem ludzi poruszane są przez 
następujące normatywne akty prawa polskiego: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.; Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opie-
ki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółów zasad powoływania i finansowania oraz 
trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480); Ustawa z dnia 6 września 2001 r.; 
Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

44 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad powoły-
wania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, Dz. U. z dn. 27.05.1999 r. nr 47, poz. 
480, w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990470480 (05.02.2014).

45 M. Czarkowski, Czy prawodawstwo nadąża za wyzwaniami stającymi przed Komisjami Bioetycznymi 
w Polsce? w: Prawo i medycyna, Wydanie Specjalne, Materiały z konferencji pt. Komisje Bioetyczne 
– regulacje etyczne i prawne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Poznań 2004, 
s. 13-26; zob. M. Nesterowicz, Eksperyment medyczny w świetle prawa (podstawy prawne, odpowie-
dzialność, ubezpieczenia)…, s. 27-37; E. Zielińska, Eksperyment medyczny – odpowiedzialność karna 
i zawodowa na tle działalności Komisji Bioetycznych…, s. 39-51; B. Chyrowicz, Bioetyka i konsens…, 
s. 53-63.
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4. KOMISJE BIOETYCZNE Z PUNKU WIDZENIA 
NAUCZANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Ciągły postęp w naukach przyrodniczych, doświadczalnych, wreszcie w bio-
medycynie sprawił, że potrzebne są sprawne struktury pełniące nadzór i kontrolę 
nad badaniami, zwłaszcza jeśli dotyczą one istot ludzkich. W tej materii również 
Magisterium Kościoła określiło swoje zdanie, dając tym samym, szczególnie 
katolikom świeckim, mandat do zaangażowania się w ochronę praw człowieka 
w dziedzinie badań biomedycznych46.

Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae zaznaczył, że każdy człowiek we-
zwany jest do aktywności w swoim środowisku. Szczególne zadanie w tej materii 
dotyczy, zdaniem Papieża, intelektualistów. Do nich należy aktywność w środo-
wiskach uniwersyteckich, szkołach a także w ośrodkach badawczych i naukowych. 
Jan Paweł II dodaje, że istnieje potrzeba zaangażowania na rzecz „nowej kultury 
życia”. Był to powód, który skłonił Papieża do powołania Papieskiej Akademii 
„Pro Vita”. Do jej zadań należy m.in. studiowanie problemów z zakresu medycy-
ny i prawa, których celem ma być promocja i ochrona życia. Szczególnie ważna 
pomoc powinna płynąć od katolickich uniwersytetów, ośrodków, instytutów 
i komisji bioetycznych47. 

Wśród zadań, jakie wspólnota Kościoła powinna realizować, ważnym wymia-
rem jest edukacja. W tej materii jest ta wspólnota szczególnie cenna, bo ma kształ-
tować na polu edukacji umysły ludzi i uwrażliwiać na kwestie etyczne. Dlatego 
powinny powstawać specjalne komisje ds. etyki, które zapewniałyby programy 
szkoleniowe, indywidualną i troskliwą opiekę nad chorymi. Kościół jest otwarty 
na postęp naukowy i technologiczny, ale nie może on się odbywać kosztem czło-
wieka48. 

Ważną cechą funkcjonowania komitetów bioetycznych jest ich niezależność, 
dzięki której gremia te wolne są od wszelkich nacisków. Jednak nie może to wią-
zać się z ich samowolnym działaniem. Jest to odpowiedzialność, która spoczywa 
na katolikach należących do tych gremiów. Kongregacja Nauki Wiary zaznacza, 
że kryterium niezależności nie ma służyć samowoli i działaniu na własną rękę. 
Jeśli jest to konieczne, to wobec niegodziwego ustawodawstwa należy wydać 

46 E. Kowalski, Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2009, 
s. 210-214.

47 EV 98; zob. S. Kornas, Komitety bioetyczne, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. 
Głos Kościoła…, s. 243-244.

48 Jan Paweł II, Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia. Orędzie na XI światowy dzień 
chorego 11 lutego 2003 r., w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, tom II, red. 
J. Brusiło, Tarnów 2012, s. 399; W. Galewicz, Etyczne aspekty badań z udziałem ludzi…, s. 9-47; 
L. Eisenberg, Społeczne imperatywy badań medycznych…, s. 51-67.
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sprzeciw. W tym aspekcie również omawiane komisje mają ważną rolę do speł-
nienia49.

5. OSOBA BADACZA A OSOBA BADANEGO50

Analizując miejsce komisji bioetycznych w biomedycynie, należy zwrócić 
uwagę na relację, jaka zachodzi między lekarzem, badaczem a pacjentem, uczest-
nikiem badania. Dlatego, że obszarem, jakim zajmują się komisje bioetyczne jest 
działanie lekarza, badacza i osoba badanego oraz jego prawa. Zatem relacja ta 
i związane z nią zaufanie wydają się szczególnie istotne. Jak zaznacza Tadeusz 
Biesaga SDB, w celu zbudowania zaufania lekarz powinien odznaczać się odpo-
wiednimi cechami życia osobowego i moralnego. Rzetelność naukowa daje pod-
stawę do dobrej współpracy między lekarzem a pacjentem. A to może mieć wy-
mierny efekt w postaci dobrych efektów postępowania biomedycznego. 
Niezbędne wydaje się nabycie różnorodnych cech intelektualnych i moralnych ze 
strony lekarza prowadzącego badania. Chory pacjent, uczestnik badania, jest 
centrum jego działania. Im więcej zalet prowadzący badanie będzie posiadał, tym 
większa szansa, że prawa i autonomia pacjenta nie zostaną naruszone. Lekarz 
powinien odznaczać się: wiernością i stałością w realizacji pokładanego w nim 
zaufania, współczuciem, intelektualną uczciwością, roztropnością, sprawiedliwo-
ścią, odwagą oraz trzymaniem w ryzach swoich korzyści. Stanowi to szansę na 
to, iż omówione powyżej nadużycia podczas realizacji badań z udziałem człowie-
ka nie będą miały miejsca51. 

Obecnie medycyna poddawana jest różnym procesom komercjalizacji, które 
nieuchronnie prowadzą do konfliktu pacjenta z korzyściami ekonomicznymi le-
karza czy instytucji społecznych. Siła nacisku ze strony firm i koncernów jest 
bardzo duża. Rolą komisji bioetycznych jest zatem również monitorowanie tego 
procesu, aby dobro i prawa pacjenta, osoby badanej nie zostały naruszone czy też 
nie zeszły na dalszy plan. W skomercjalizowanej medycynie relacja lekarz-pacjent 
staje się relacją handlową. Nietrudno zauważyć, jak zaznacza Tadeusz Biesaga 
SDB, że w takim układzie pozycja pacjenta jest zagrożona. Skoro ma on genero-
wać zyski dla koncernów medycznych, jest duże zagrożenie, że zostanie on po-

49 Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae. Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych 
(8 IX 2008), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, tom II, red. J. Brusiło, 
Tarnów 2012, s. 484; Wokół instrukcji Dignitas personae…, s. 495.

50 Narodowa Komisja Ochrony Osób Uczestniczących w Badaniach Biomedycznych i Behawioralnych 
(USA), Raport Belmoncki: Etyczne zasady i wytyczne dotyczące badań z udziałem ludzi…, s. 69-82; 
Narodowa Doradcza Komisja Bioetyczna (USA), Definicja badań z udziałem ludzkich uczestników…, 
s. 83-91.

51 T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006, s. 75, zob. T. Biesaga, Warunek świadomej zgody 
i etyczne granice eksperymentu, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” Vol. 4(2007) nr 4, s. 28-33. 
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traktowany instrumentalnie i przedmiotowo52. Dlatego tak istotne jest nadanie 
komisjom bioetycznym odpowiedniego narzędzia w postaci dobrego prawa, 
które umożliwi dbanie o prawa pacjenta i osób uczestniczących w badaniach 
biomedycznych53.

PODSUMOWANIE

Od momentu powstania komisje bioetyczne przechodzą ciągłą ewolucję. Na 
samym początku powstawały spontanicznie w szpitalach, instytucjach, lokalnych 
społecznościach. Jak już wspomniano, istnieją między nimi różnice w sposobie 
powoływania, stosowaniu wymagań, terminów wydawania opinii, stosowanych 
procedur, czy np. współpracy badacza ze sponsorem. Pojawiające się nowe wyzwa-
nia biomedycyny, tj. potrzeba wprowadzania na rynek nowych leków, wzrastają-
ca liczba wieloośrodkowych badań klinicznych, potrzeba ulepszania procedur, 
stawiają przed komisjami nowe zadania i potrzebę dalszej harmonizacji działania 
i tworzenia ich. Podsumowując, należy stwierdzić, za wytycznymi WHO, że ko-
misje bioetyczne powinny być tworzone w sposób, który zapewni kompetentną 
recenzję i ocenę wszystkich aspektów etycznych przedstawionych projektów 
badań. Komisje bioetyczne powinny być również wielodyscyplinarne w swoim 
składzie54 i powoływane zgodnie z lokalnym prawem oraz z wartościami i zasa-
dami rozpoznawalnymi przez społeczności55, którym służą. Zmieniające się tech-

52 Por. W. Chiong, Właściwy słaby punkt teorii równowagi…, s. 171-192; Narodowa Doradcza Komisja 
Bioetyczna (USA), Bezbronność jako cecha osób szczególnie narażonych na krzywdę…, s. 195-205; 
J. J. McCartney, Badania na dzieciach: Narodowa Komisja mówi „tak, jeżeli...”…, s. 207-222; B. Fre-
edman, A. Fuks, C. Weijer, In loco parentins: Ryzyko minimalne jako etyczna granica eksperymentów 
z udziałem dzieci…, s. 223-240; C. A. Tauer, Badania Narodowego Instytutu Zdrowia nad hormonem 
wzrostu…, s. 241-261; L. M. Kopelman, Dzieci jako uczestnicy badań: dylemat…, s. 263-280; 
B. F. Brown, Zgoda zastępcza na badania z udziałem osób w podeszłym wieku pozbawionych zdolno-
ści decyzji…, s. 281-293; Narodowa Doradcza Komisja Bioetyczna (USA), Badania z udziałem osób 
cierpiących na zaburzenia psychiczne, które mogą obniżać zdolność podejmowania decyzji…,  
s. 295-306.

53 T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej…, s. 97-98.
54 Komisje te powinny mieć w swoim składzie nie tylko naukowców z dziedziny medycyny i biologii, 

lecz również filozofów, teologów, etyków, duchownych, prawników, przedstawicieli personelu pomoc-
niczego itp.

55 Multidyscyplinarność powinna być osadzona na wspólnych antropologicznych korzeniach, dających 
odpowiednią perspektywę rozumienia tego, kim jest człowiek i jak powinien być traktowany. Zob. 
H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi…, s. 333-354; D. Heyd, 
Eksperymenty poddane próbie: Dlaczego należy brać udział w badaniach medycznych?..., s. 355-370; 
P. McNeill, W odpowiedzi Wilkinsonowi i Moore’owi: Zapłata za udział w badaniach – czemu nie?..., 
s. 371-378; P. Kwinta, Czy należy bać się eksperymentu medycznego? – Perspektywa lekarza…,  
s. 22-27; M. Łapuch, Czy badaniom naukowym w medycynie można zakreślić granice?..., s. 34-46; 
L. Szczepaniak, Eksperyment medyczny – perspektywa etyczna…, s. 47-62; J. Kowalski, Błąd lekarski 
w świetle zasad teologicznomoralnych…, s. 63-70.
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nologie biomedyczne oraz nowelizowane normy prawne i przepisy wykonawcze 
generują potrzebę bioetycznej refleksji dotyczącej funkcjonowania komisji bio-
etycznych. Należy mieć również nadzieję, że zachodzące zmiany przyczynią się 
do zabezpieczenia praw osób uczestniczących w badaniach biomedycznych56. 
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Streszczenie

Komisje bioetyczne, których początek sięga roku 1900, mają obecnie ogrom-
ną rolę do spełnienia. Pojawiające się nowe wyzwania biomedycyny, tj. potrzeba 
wprowadzania na rynek nowych leków, wzrastająca liczba wieloośrodkowych 
badań klinicznych, potrzeba ulepszania procedur, stawiają przed komisjami nowe 
zadania i konieczność dalszej harmonizacji działań. Tworzenie i funkcjonowanie 
tych gremiów powinno zapewnić kompetentną recenzję i etyczną ocenę przedsta-
wionych projektów badań. Komisje bioetyczne są gremiami wielodyscyplinarny-
mi w swoim składzie i powoływanymi zgodnie z lokalnym prawodawstwem oraz 
z wartościami i zasadami rozpoznawalnymi przez społeczności, którym służą. 

Słowa kluczowe: komisje bioetyczne, komitety etyczne, badania kliniczne, 
eksperymenty medyczne

Summary
Bioethical Committees and the Progress in Biomedicine

Contemporary medicine, as fast developing discipline due to high funding, 
undergoes various commercialisation processes which unavoidably lead to the 
conflict between the patient and the medical provider’s profit. The pressure of the 
international pharmaceutical and medical companies need to be balanced by com-
mittees that would monitor life-saving procedures. Ever since their establishment 
in 1900 the bioethical committees have been going through a constant development. 
At the very beginning they would be spontaneously founded by hospitals, medical 
schools and local research centres. The new challenges of caused them to grow 
and co-operate. Their task is offer competent review and assessment of medical 
research projects. Bioethical committees should also be multidisciplinary and  
their membership established in accordance with the local law and commonly 
accepted values. Another role of the bioethical committees is also to monitor 
biomedical procedures in order to make sure that that the good and the rights of 
treated people would be observed. Since medicine is much commercialised these 
days, the doctor-patient relation is becoming more and more a business relation. 
One cannot fail to notice that such an arrangement might threaten the position of 
the patient. It is important to found such bioethical committees that would provi-
de with the proper care for the patient’s rights and the interest of biomedical rese-
arch volunteers..

Keywords: bioethical committees, clinical trials, medical experiments


