
STANOWISKO  

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 

z dnia 6 czerwca 2013r. 

w sprawie wystawy „Human Body Exhibition”  

 

  

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku pragnie wyrazić swoje oburzenie  

wobec rażącego naruszenia wielowiekowej polskiej kultury i tradycji szczególnego szacunku 

wobec zmarłych na skutek „prezentowania” zwłok ludzkich na wystawie „Human Body 

Exhibition”, która odbywa się w Gdańsku. Człowiek zmarły nie może być jedynie sumą 

mięśni, kości i naczyń krwionośnych, które można wystawiać każdemu zainteresowanemu za 

opłatą. Nie można zgodzić się na to, aby godność zmarłego człowieka - niezależnie od jego 

pochodzenia, wieku, czy płci - była bezkarnie naruszana i to w celach komercyjnych, z 

odwoływaniem się do rzekomych celów edukacyjnych. Przypomnieć w tym miejscu należy, 

że zgodnie z art. 30 Konstytucji RP poszanowanie i ochrona godności osoby ludzkiej jest 

obowiązkiem władz publicznych.  

Przedmiotowa „wystawa” budzi istotne wątpliwości co do jej rzekomo edukacyjnego 

charakteru, do którego odwołuje się organizator. Zauważyć trzeba, że zbadanie czy 

zaprezentowanie ciała ludzkiego na poziomie dostosowanym do poziomu przeciętnego 

człowieka, w obecnych czasach nie wymaga preparowania i późniejszego wystawienia zwłok 

ludzkich. Prezentacja czy skonstruowanie modelu ciała ludzkiego, czy też poszczególnych 

jego fragmentów (organów) jest możliwe przy pomocy różnego rodzaju tworzyw sztucznych, 

których odróżnienie od prawdziwych powłok ludzkich czy kości jest dla postronnego 

obserwatora praktycznie niemożliwe. Nadto powszechnie dostępne są różnego rodzaju 

opracowania multimedialne czy fotograficzne, które z niebywałą dokładnościąpozwalają 

zainteresowanym „zwiedzić” i dogłębnie poznać ludzkie ciało (np. w trzech wymiarach, czy z 

możliwością dokonywania przybliżeń).  

W naszym systemie edukacji nieprzypadkowo jedyną możliwość obserwacji, pracy 

czy nauki przy pomocy zwłok ludzkich daje podjęcie studiów wyższych na uczelni 



medycznej. Obcowanie ze zwłokami jest wówczas uzasadnione potrzebą realizacji programu 

studiów (w szczególności koniecznością poznania ciała ludzkiego), odbywa się w 

pomieszczeniach do tego przygotowanych niedostępnych dla osób przypadkowych, nadto 

studenci są osobami dorosłymi, które w sposób świadomy dokonały wyboru tego rodzaju 

studiów, aby po ich ukończeniu nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Dodatkowo 

podkreślić trzeba, że studenci studiów medycznych są odpowiednio przygotowani 

teoretycznie do tego rodzaju kontaktu ze zwłokami ludzkimi, czego z pewnością nie można 

powiedzieć o zdecydowanej większości osób odwiedzających „wystawę”.  

Przeciw uznaniu „wystawy” za naukową czy edukacyjną przemawia także to, że za 

„zwiedzanie” pobierane są stosunkowo wysokie opłaty z zachętą (poprzez zastosowanie 

obniżonych cen) do „zwiedzania” nawet dla dzieci w wieku od 6 lat i szkolnych grup 

zorganizowanych. Nie stanowi nowoczesnej formy edukacji zapewnienie „przewodnika” na 

przedmiotowej „wystawie" z jednoczesnym umożliwieniem przebywania tam dzieci (choćby 

pod opieką dorosłych). Obcowanie ze zwłokami przez kilkuletnie dzieci z pewnością co 

najmniej u części z nich wywoła niekorzystne zmiany w psychice (np. spowoduje lęki), 

których skutków nie sposób dzisiaj nawet oszacować.  

W ocenie Prezydium odpowiednie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości - 

niezależnie od powyżej przytoczonych argumentów - powinny ze szczególną wnikliwością 

dokonać oceny zgodności z prawem zachowania organizatorów w kwestii postępowania ze 

zwłokami ludzkimi, w szczególności możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia 

zwłok opisanego w art. 262 § 1 k.k. Polskie prawo karne chroni bowiem przy pomocy tego 

przepisu cześć, szacunek i spokój należny zmarłym i miejscu ich spoczynku. Zawarcie w 

regulaminie „wystawy” prośby o stosowane zachowanie oznacza „godzenie się” z tym, że 

ktoś spośród zwiedzających może bez trudu takiego znieważenia zwłok dokonać choćby 

poprzez prowokacyjne czy obraźliwe gestyniestosowne do miejsca, gdzie znajdują się zwłoki 

ludzkie. Nie wolno przy tym zapominać o rażącym naruszeniu wyżej przywołanych norm 

społeczno-kulturowych wynikających z naszej polskiej tradycji postępowania ze zmarłymi. 

Ponadto ocenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości powinno podlegać 

spełnienie norm szczegółowo regulujących postępowanie ze zwłokami ludzkimi na terenie 



Rzeczypospolitej Polskiej, tj. ustawy z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.03.2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok 

i szczątków. Powyższe normy wyraźnie wskazują, że zasadą jest obowiązek pochowania 

zwłok po upływie określonego terminu od chwili zgonu, jak również krąg osób uprawnionych 

lub instytucji zobowiązanych do zorganizowania pochowku. Wyjątkiem - który powinien być 

ściśle interpretowany - jest zaś dopuszczalność i sposób przekazania zwłok ludzkich uczelni 

wyższej w celach naukowych. Spore wątpliwości musi budzić sama legalność przekazania 

przedmiotowych zwłok uczelni (nawet jeżeli była to uczelnia medyczna spoza naszego kraju), 

sposób ich przewożenia na terenie naszego kraju, jak również data i przyczyna zgonu każdej z 

osób - sam organizator podaje bowiem, że tożsamość i wiek tych osób nie są znane. Nie 

wydaje się zatem możliwe w takiej sytuacji przedstawienie przez organizatorów pisemnych 

oświadczeń od każdej z osób (których ciała są „prezentowane”) o wyrażeniu świadomej i 

swobodnej woli przekazania zwłok uczelni do celów naukowych. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku pragnie na koniec ponownie 

podkreślić, że godność zmarłego człowieka powinna zostać uszanowana, zaś zwłoki ludzkie 

nie mogą już nigdy więcej być potraktowane jak „ciekawy” eksponat przynoszący dochody. 

Należy mieć nadzieję, że wszystkie odpowiednie organy i instytucje Państwa Polskiego będą 

skutecznie takim praktykom się przeciwstawiać, wnikliwie weryfikując wszystkie 

przewidziane prawem okoliczności, na koniec surowo wyciągając konsekwencje w razie 

naruszenia którejkolwiek z norm prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP 

chroniących kult osób zmarłych. 
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