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Stefan Poździoch

Konferencja „European Summer University on Medical Law”, 
30 czerwca – 7 lipca 2008 roku, Tuluza – Kraków

W dniach 30 czerwca–11 lipca 2008 roku odbyła się 
III Międzynarodowa Konferencja pt. „European Summer 
University on Medical Law” zorganizowana przez Pol-
skie Towarzystwo Prawa Medycznego przy współpracy 
Francuskiego Stowarzyszenia Badań i Edukacji w dzie-
dzinie Prawa Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz 
Uniwersytetu im. Paula Sabatiera w Tuluzie. Inicjatywa 
organizacji międzynarodowych letnich konferencji pra-
wa medycznego podjęta była w roku 2005 w toku IX se-
minarium prawa medycznego, które odbyło się w Tu-
luzie we Francji. Rok później w dniach 3–11 sierpnia 
został zorganizowany pierwszy Europejski Uniwersytet 
Letni w Tuluzie, przy udziale kilkunastu uniwersyte-
tów europejskich (z Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoch, 
Polski – UJ), a także z Kanady oraz Algierii i Tunezji. 
W toku jego obrad Komitet Pedagogiczny składający się 
z przedstawicieli wymienionych uczelni podjął decyzję, 
że w następnych latach 2-tygodniowe konferencje będą 
się odbywać każdego roku w dwóch krajach. W rezulta-
cie tego w roku 2007 pierwszy tydzień II Europejskiego 
Uniwersytetu Letniego odbył się na Uniwersytecie w Tu-
luzie, drugi zaś na Uniwersytecie w Madrycie. W roku 
2008 tradycyjnie pierwszy tydzień konferencji zorgani-
zował także Uniwersytet w Tuluzie (30 czerwca–2 lipca), 
drugi zaś Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UJ CM (7–11 lipca). 

Od 3 lat tematem przewodnim europejskich letnich 
uniwersytetów prawa medycznego jest problematyka 
międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych 
w dziedzinie prawa zdrowia. Natomiast ich celem jest 
rozwijanie współpracy między europejskimi uniwersy-
tetami i innymi ośrodkami naukowymi, jak i z innych 
krajów świata, wymiana doświadczeń wśród kadry 
naukowej w zakresie metod nauczania w dziedzinie 
prawa medycznego oraz bioetyki i prowadzonych badań 
naukowych, a także upowszechnianie wiedzy we wska-

zanym zakresie wśród studentów wydziałów: prawa, le-
karskich, nauk o zdrowiu i innych zainteresowanych tą 
problematyką oraz wśród młodych pracowników nauko-
wych. W tym celu tradycyjnie w pierwszym tygodniu 
konferencji jeden dzień jest przeznaczony na prezentację 
naukowych referatów przez studentów i młodych adep-
tów nauki. Najlepsze wystąpienia są wyróżniane przez 
Komitet Pedagogiczny, m.in. nagrodami pieniężnymi. 
Na marginesie warto podkreślić, że w roku 2006 pierw-
szą nagrodą za najlepszą prezentację został wyróżniony 
zespół absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
(mgr Marcin Mikos, mgr Jarosław Kycia, mgr Robert 
Otok i mgr Grzegorz Juszczyk). 

Każdego roku liczba ośrodków naukowych uczest-
niczących w Europejskim Letnim Uniwersytecie Prawa 
Medycznego pokaźnie się zwiększa. Obok wymienio-
nych wyżej krajów w 2008 roku uczestniczyli w nim tak-
że przedstawiciele z Czech, Grecji, Chorwacji, Holandii, 
Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku 
ogółem wygłoszono 40 referatów naukowych, w tym 
w Tuluzie 27 i w Krakowie 23. W pierwszym tygodniu 
w Tuluzie tematem obrad był dostęp do transplantacji 
organów i tkanek w Europie, w Krakowie zaś opieka 
zdrowotna a europejskie prawo oraz prawo pacjenta do 
bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych.

W Krakowie konferencja odbywała się pod patrona-
tem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. 
Karola Musioła i Prezydenta Miasta Krakowa prof. dra 
Jacka Majchrowskiego. Uroczyste otwarcie konferencji 
przez władze uczelni nastąpiło w auli Collegium Ma-
ius UJ. Tam także odbyła się pierwsza sesja naukowa. 
Główne referaty przedstawili m.in.: przedstawiciel Rady 
Europy dr Piotr Mierzewski na temat prawa do opieki 
zdrowotnej w świetle europejskich regulacji prawnych, 
dr Anna Duguet z Tuluzy na temat komercjalizacji na-
rządów jako wyzwanie dla Europy i dr Anna Gratia 
Altavilla z Włoch na temat prawa do ochrony zdrowia 
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i dostępu do opieki zdrowotnej w Europie. W drugim 
dniu konferencji sesja naukowa odbyła się w Centrum 
Praw Człowieka i Edukacji w Oświęcimiu. Jej osnowę 
stanowiła debata w ramach okrągłego stołu z udziałem 
przedstawicieli kilkunastu uniwersytetów europejskich. 
Tematem debaty były prawa człowieka i prawa pacjenta 
i ich ewolucja po drugiej wojnie światowej. Kolejne czte-
ry sesje naukowe odbyły się w centrum konferencyjnym 
UJ Collegium Medium, w ramach których zostało przed-
stawionych blisko 20 referatów naukowych. Pracownicy 
naukowi Instytutu Zdrowia Publicznego wygłosili na-
stępujące cztery referaty:
• Nowe polityki opieki zdrowotnej a regulacje prawne 

(dr Iwona Kowalska i dr Anna Mokrzycka),
• Prawo do ochrony zdrowia w regulacjach międzyna-

rodowych (dr Stefan Poździoch),
• Satysfakcja pacjentów z opieki zdrowotnej – wyniki 

badań w zakładach opieki zdrowotnej trzech woje-
wództw w Polsce (dr Marcin Kautsch),

• Nauczanie prawa medycznego i prawa zdrowia pub-
licznego (dr Anna Mokrzycka).
Pozostałe wystąpienia w toku poszczególnych sesji 

dotyczyły następujących kwestii:
• Prawo medyczne a orzecznictwo sądowe (prof. 

dr hab. Roman Tokarczuk, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie),

• Europejska Konwencja Praw i Wolności – aspekty me-
dyczne (mgr Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Strasbourg, 
Francja),

• Dyrektywa europejska o usługach zdrowotnych 
(dr Jean Herveg, Uniwersytet Namur, Belgia),

• Rekomendacja Rady Europy o bezpieczeństwie pa-
cjenta (dr Piotr Mierzewski, Rada Europy, Strasbo-
urg, Francja),

• Prawo własności intelektualnej a dostępność do no-
wych technologii medycznych (dr Yann Joly, Uni-
wersytet w Montrealu, Kanada),

• Prawo do własności ciała (mgr Mateusz Godawa, 
UMCS, Lublin),

• Ewolucja praw pacjenta w ustawodawstwie tunezyj-
skim (prof. dr Zemni Majed, Uniwersytet Sousse, 
Tunezja),

• Szkody wyrządzone w trakcie leczenia w Republi-
ce Czeskiej (dr Lukas Prudil, Uniwersytet w Brnie, 
Czechy),

• Respektowanie praw pacjenta na Ukrainie (dr Iryna 
Venedictova, Uniwersytet w Charkowie, Ukraina),

• Różne poziomy narodowego bezpieczeństwa w opie-
ce zdrowotnej w Europie (Barbara Kutryba, Europej-
skie Stowarzyszenie Jakości Opieki Zdrowotnej),

• Problem odpowiedzialności medycznej i roszczeń 
odszkodowawczych na przykładzie wybranych przy-
padków z ginekologii i położnictwa (prof. dr Abdelazi 
Benharkat, Uniwersytet w Konstantynie, Algieria),

• Wnioski z procesów sądowych dla zapobiegania 
nadużyciom w zakresie opieki zdrowotnej (dr Brian 
Capstick, Biuro Bezpieczeństwa Pacjenta, Londyn, 
Wielka Brytania),

• Europejskie projekty w dziedzinie opieki zdrowot-
nej (mgr Robert Otok, Biuro Europejskiego Stowa-
rzyszenia Szkół i Wydziałów Zdrowia Publicznego 
[ASPHER], Bruksela, Belgia).
Kolejny IV Uniwersytet Letni Prawa Medycznego 

w 2009 roku odbędzie się w Belgii (Namur) i drugi ty-
dzień tradycyjnie we Francji (Tuluza).
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