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Abstract: 

The article aims to analyze the issue of the minor’s consent to specific non-therapeutic or mixed 

health care services such as medical experiment, abortion, transplantation of cells, tissues and 

organs, blood donation. In addition, issues related to contraception and future-binding decisions 

such as circumcision and dealing with disorders of sex development are analyzed. The method-

ology was based on doctrinal research. The research focused on the analysis of  Polish primary 

sources and literature. As a general rule, until the age of 16, it is usually the parents who agree 

to provide health care services to their children. Once this age limit has been reached, the minors 

and their parents can decide together about the medical treatment. Nevertheless, some health 

care services that are described in the article have been treated extraordinarily by the legislator. 

At the earliest, from the age of 13, a child can co-decide on the collection of bone marrow and 

termination of pregnancy, and at the latest, from the age of 17, a minor can decide on blood 

donation. Most liberally, the consent to a medical experiment has been regulated because the 

age limit has been replaced with the condition of having sufficient understanding ability. The 

article presents comments on whether it is appropriate to distinguish health care services based 

on their specific nature. Also, amendments to laws relating to the minor’s consent to the pre-

sented health care services are proposed to harmonize the rules. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza tematu wyrażania zgody przez małoletniego na szczególne świad-

czenia zdrowotne mające charakter nieleczniczy lub mieszany takie jak eksperyment medyczny, 

przerywanie ciąży, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, dawstwo krwi. Dodatkowo 

omówione zostały kwestie związane z antykoncepcją oraz decyzjami wiążącymi na przyszłość 

dziecka. Metodologia badań opierała się na metodzie doktrynalnej. Badania skupiały się na ana-

lizie aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Metody, które zastosowano to analiza ora me-

toda opisowa. 

Ogólną zasadą jest, że do ukończenia 16 roku życia przez małoletniego, jego rodzice decydują 

o udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. W momencie, kiedy dziecko ukończy 16 lat, może 

współdecydować wraz z rodzicami o leczeniu. 

Ustawodawca zadecydował o tym aby w odniesieniu do niektórych świadczeń zdrowotnych za-

stosować odmienne od ogólnych reguły. Najwcześniej, bo od 13 roku życia, małoletni może 

współdecydować z rodzicami o przeszczepie szpiku, przerywaniu ciąży, a najpóźniej, bo od 17 

roku życia o dawstwie krwi. Najbardziej liberalnie została uregulowana kwestia zgody na eks-

peryment medyczny, ponieważ limit wieku został zastąpiony wymogiem posiadania przez ma-

łoletniego wystarczającego rozeznania. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące tego czy 

rozróżnienie świadczeń medycznych ze względu na ich specjalny charakter jest właściwe. Do-

datkowo zaproponowano zmiany w prawie odnoszące się do wyrażania zgody przez dziecko na 

przedstawione świadczenia, mające na celu ujednolicenie przepisów. 

Słowa kluczowe: małoletni, dziecko, przedstawiciel ustawowy, zgoda, świadczenie zdrowotne, 

ochrona 

 
Główny zarys problemu i jego związku z ważnymi kwestiami naukowymi i prak-

tycznymi 

W prawie polskim ogólną zasadą jest, że to rodzice dziecka decydują o jego leczeniu. 

Do czasu osiągniecia wieku 16 lat, zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mało-

letniemu wyraża jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic albo opiekun fak-

tyczny (zgoda substytucyjna). Akceptacja przedstawiciela ustawowego jest wymagana 

w każdym przypadku, gdy mają zostać przeprowadzone badanie i zabiegi operacyjne 

lub gdy konieczne jest udzielenie różnych świadczeń zdrowotnych, albo zastosowanie 

metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla zdrowia ma-

łoletniego (ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust.1, Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417; dalej: „ustawa o 

prawach pacjenta”).W momencie ukończenia przez małoletniego 16 lat, ustawodawca 
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uznał, że staje się on zdolny do współdecydowania wraz z przedstawicielem ustawo-

wym (zgoda kumulatywna). Przepisy ogólne dotyczące kwestii wyrażania zgody przez 

małoletniego na różne świadczenia zdrowotne zostały uregulowane w ustawie o pra-

wach pacjenta, a także w ustawie z dnia 16 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty (tj. Dz.U. 1997, nr 28, poz. 152 ze zm.) (dalej „ustawa lekarska”). Regulują 

one kwestie dotyczące zgody ogólnej dziecka i/lub jego przedstawiciela ustawowego 

na leczenie. Ustawodawca postanowił o tym aby nie traktować wszystkich świadczeń 

medycznych w taki sam sposób i odróżnił sytuacje szczególne - świadczenia zdro-

wotne o charakterzenieleczniczym albo mieszanym, od świadczeń stricte leczniczych. 

Ze względu na ich szczególny charakter zadecydowano o tym, że kwestie wyrażania 

zgody zostaną unormowane w odmienny sposób. Artykuł koncentruje się na kwestii 

wyrażania zgody przez dziecko i/lub jego przedstawiciela ustawowego, a także w nie-

których sytuacjach przez sąd opiekuńczy na: eksperyment medyczny, przerywanie 

ciąży, transplantację, dawstwo krwi, antykoncepcję. Poza tym zostaną poruszone kwe-

stie dotyczące kontrowersyjnych zabiegów wiążących się z przyszłością dziecka. 

 

Analiza najnowszych badań, aktów prawnych i literatury przedmiotu, w których 

podjęto omówienie podjętej problematyki 

Unormowania związane ze zgodą małoletniego na świadczenia zdrowotne zawarte są 

głównie w ustawie lekarskiej (Dz. U. 1997, nr 28, poz. 152 ze zm.) oraz w ustawie o 

prawach pacjenta Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417 ze zm.) oraz innych pomniejszych usta-

wach i rozporządzeniach (np. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu pro-

wadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich, Ustawa z dnia7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-

wania ciąży. Tematyka zgody pacjenta na zabieg medyczny jest często poruszana w 

literaturze przedmiotu. Obok ogólnej analizy dotyczącej praw pacjenta autorzy dodat-

kowo skupiają się na przedstawieniu unormowań dotyczących zgody małoletniego na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (Drozdowska U., 2007; Karkowska D., 2010; Ku-

biak R., 2014; Nesterowicz M., 2013; Świderska M., 2007; Zielińska E., 2014). Bada-

cze przedmiotu głównie koncentrują się na ogólnych zasadach odnoszących się do wy-

rażania zgody przez dziecko po ukończeniu przez nie 16 roku życia. Dodatkowo po-

ruszają również kwestie związane z wyrażaniem zgody przez dziecko na szczególne 

świadczenia zdrowotne takie jak eksperyment medyczny, transplantację czy aborcję 
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(37; Czarkowski M., Różyńska J., 2008; Duda J., 2004; Janiszewska B., 2013; Kmie-

ciak B., 2016). Tematami praktycznie pomijanym są kwestie związane z dawstwem 

krwi, antykoncepcją i decyzjami wiążącymi na przyszłość dziecka czyli temat obrze-

zania i ustalania płci ze względu na zaburzenia rozwoju płci (38; Boratyńska M., 2012; 

Gawlik A., 2016). 

 

Cele i metody badawcze podjęte w analizie tematu 

Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego należy do najważ-

niejszych praw pacjenta. Przysługuje każdemu pacjentowi bez względu na wiek. Ze 

względu na niedojrzałość małoletnich pacjentów, ustawodawstwa zadecydował o tym, 

aby to rodzice albo opiekunowie podejmowali decyzje dotyczące ingerencji medycz-

nych. Jednocześnie przyjęto rozwiązanie, że dziecku w miarę dorastania powinno 

przyznać się prawo do współdecydowania o swoim zdrowiu wraz z opiekunami.  

Celem artykułu jest przedstawienie szczególnych unormowań dotyczących wyrażania 

zgody przez małoletniego na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Do tych wyjątko-

wych przypadków należą: eksperyment medyczny, przerywanie ciąży, przeszczepia-

nie komórek, tkanek i narządów, dawstwo krwi, antykoncepcja oraz decyzje medyczne 

wiążące na przyszłość dziecka. Sytuacje te zostały potraktowane w większości przy-

padków wyjątkowo przez ustawodawcę ze względu na ich szczególny, nieleczniczy 

albo mieszany charakter. Małoletni, któremu mają zostać udzielone wskazane wyżej 

świadczenia zdrowotne, w większości przypadków może wcześniej niż przed ukoń-

czeniem 16 roku życia, razem z rodzicami współdecydować o swoim leczeniu. W za-

leżności od rodzaju świadczenia, w różny sposób została ukształtowana granica wieku, 

która determinuje uprawnienie do wyrażenia zgody na ingerencje medyczne. Od 13 

roku życia małoletni może decydować o przerywaniu ciąży i przeszczepie szpiku. Póź-

niej dziecko nabywa prawo do współdecydowania o przeszczepie ex mortuo i o daw-

stwie krwi. W odniesieniu do eksperymentu medycznego zamiast granicy wieku wpro-

wadzono warunek posiadania wystraczającego rozeznania przez małoletniego. W nie-

których przypadkach konieczne jest również uzyskanie zgody sadu opiekuńczego na 

zabieg. Nie wydaje się aby istnienie tak różnorodnego unormowania kwestii zgody 

małoletniego na zabieg było właściwe. Powinno rozważyć się wprowadzenie obniżo-

nej granicy wieku, od której małoletni będzie zdolny do współdecydowania o leczeniu 

– 13 lat. Dodatkowo w celu zagwarantowania jak najszerszego respektowania autono-

mii małoletnich, powinno brać się pod uwagę stopień dojrzałości dziecka do podjęcia 
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decyzji. Przesłanka posiadania wystarczającego rozeznania przez dziecko umożliwi-

łaby indywidualne podejście do konkretnego przypadku, jak np. w kwestii antykon-

cepcji. Istotne jest również to aby pamiętać, że niektóre decyzje medyczne takie jak 

obrzezanie czy operacje związane z zaburzeniem rozwoju płci, mogą zaważyć na ca-

łym życiu dziecka. Dlatego też nie powinno podejmować się pochopnych decyzji i 

poczekać, o ile to możliwe na moment, w którym dziecko mogłoby zadecydować w 

swoim własnym imieniu. Do przeprowadzenia badań zastosowano metodę doktry-

nalną opartą na analizie aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. 

 

Prezentacja przeprowadzonej analizy. Dyskusja 

Zgoda małoletniego pacjenta na eksperyment medyczny  

Eksperyment medyczny podzielić można na leczniczy i badawczy. Zgodnie z art. 25 

ust. 2 ustawy lekarskiej, dopuszczalny jest udział małoletniego w eksperymencie me-

dycznym. Dziecko może wziąć udział w eksperymencie tylko za pisemną zgodą przed-

stawiciela ustawowego. Gdy małoletni ukończył 16 lat konieczna jest również jego 

pisemna zgoda. Modyfikację w stosunku do ogólnych warunków wyrażania zgody 

przez dziecko wprowadza art. 25 ust. 2 zd. 2 ustawy lekarskiej. Wynika z niego, że 

chociażby małoletni nie ukończył lat 16, to jego zgoda jest wymagana, jeśli jest on w 

stanie z rozeznaniem wyrazić swoją opinię dotyczącą udziału w eksperymencie me-

dycznym. Oznacza to, że nawet dziesięciolatek, który jest dostatecznie świadomy, 

może wyrazić zgodę kumulatywną wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym. W 

sytuacji natomiast kiedy dziecko nie ukończyło 16 lat i nie jest na tyle dojrzałe, żeby 

wyrazić swoja opinię o udziale w eksperymencie, wystarczy zgoda zastępcza jego 

przedstawiciela ustawowego. 

W ustawie lekarskiej w odniesieniu do eksperymentu badawczego brak jest możliwo-

ści zastąpienia zgody małoletniego wyrażanej kumulatywnie z przedstawicielem usta-

wowym przez decyzję sądu opiekuńczego. Oznacza to, że nie ma prawnej możliwości 

przełamania sprzeciwu dziecka, które jest w stanie z rozeznaniem wyrazić swoją opi-

nię o udziale w eksperymencie medycznym. Takie unormowanie może budzić pewne 

wątpliwości. W zależności od interpretacji pojęcia „stan rozeznania” można swobod-

nie manipulować granicą wieku i decydować ad casum. W doktrynie wskazuje się, że 

w sytuacji, kiedy to np. zdolne do wyrażenia zgody dziecko panicznie boi się strzyka-

wek, a których to użycie jest niezbędne w danym eksperymencie medycznym, można 

stwierdzić, że brak zgody dziecka na używanie takiego sprzętu medycznego winien 
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być traktowany, jako sprzeciw wobec udziału w eksperymencie. Zlekceważenie po-

stawy małoletniego oznaczałoby pogwałcenie jego prawa do samostanowienia przy-

znanego mu przez prawo. Podnosi się, że sprawą bardziej skomplikowaną jest udział 

małoletniego w eksperymencie w przypadku zagrożenia życia lub też nieskuteczności 

standardowej terapii leczniczej. Istnieje spór w doktrynie, co do interpretacji i skutków 

sprzeciwu wyrażonego przez małoletniego posiadającego dostateczny stan rozeznania 

w takiej sytuacji (Czarkowski M., Różyńska J., 2014, s. 38-39; Zielińska E., 2014, s. 

534). Jedynym rozwiązaniem jest, jak wskazuje Marek Czarkowski i Joanna Różyńska 

(Czarkowski M., Różyńska J., 2014), że w sytuacji, gdy dziecko jest w stanie z roze-

znaniem pojąć i wyrazić swoją opinię o eksperymencie, to jego sprzeciw powinien 

zostać uszanowany. Decyzje o tym, czy dany małoletni jest w stanie wyrazić prawnie 

skuteczną odmowę należy oceniać na podstawie konkretnych okoliczności faktycz-

nych i z rozwagą. Nie można bowiem rewidować decyzji dziecka na podstawie tego, 

że według jego opiekuna wyraził on „niedojrzałą” lub „nietrafną” opinię w sytuacji, 

gdy miał do tego prawo i był świadomy jej skutków. Na inne rozwiązanie problemu 

wskazuje Marek Safjan (Safjan M., 1998, s. 194), który twierdzi, że sprzeciw wyra-

żony przez małoletniego w sytuacji nieskuteczności tradycyjnych metod leczenia albo 

zagrożenia życia, powinien być traktowany jako brak rozeznania. Autor uważa, że naj-

poprawniejszym rozwiązaniem powinno być wprowadzenie kontroli sądu opiekuń-

czego.  

Zgoła inna sytuacja prezentowana jest przez ustawę w stosunku do sprzeciwu wyrażo-

nego przez przedstawiciela ustawowego na udział małoletniego w eksperymencie lecz-

niczym. Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy lekarskiej możliwe jest przełamanie takiego 

sprzeciwu przez zwrócenie się do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na sie-

dzibę podmiotu, który przeprowadza eksperyment. W takim wypadku sąd wyraża 

zgodę na udział młodocianego w eksperymencie leczniczym, w szczególności, kiedy 

jest on jedynym możliwym sposobem uratowania życia dziecku. Wnioskując a contra-

rio z art. 25 ust. 6, w przypadku eksperymentu badawczego, sprzeciw przedstawiciela 

ustawowego jest wiążący i niemożliwy do przełamania. 

W ustawie lekarskiej w art. 25 ust. 8, zawarty jest wyjątek, kiedy uzyskanie zgody na 

przeprowadzenie eksperymentu zarówno leczniczego jak i badawczego nie jest ko-

nieczne. Przepis ten budzi wielkie wątpliwości konstytucyjne, na co zwraca uwagę 

wielu autorów (Nesterowicz M., 2010, s. 220; Safjan M., 1998, s. 196; Świderska M., 

2007, s. 311; Bujny J., 2007, s. 166). Zgodnie z przepisem: w przypadkach niecierpią-

cych zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, możliwe jest odstąpienie 
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od uzyskania zgody na przeprowadzenie eksperymentu. W trybie natychmiastowym, 

co podkreśla się w doktrynie możliwe jest co najwyżej podjęcie wobec osoby działania 

nowatorskiego leczniczego, na pewno nie o badawczym charakterze. Przypadki takie 

mogą się zdarzyć np. wtedy, kiedy osoba jest nieprzytomna. Komentowany przepis 

odnosi w takiej samej mierze do osób dorosłych jak i do dzieci.  

Osoby małoletnie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy lekarskiej, mogą brać udział w eks-

perymencie badawczym tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści mogą mieć 

bezpośrednie znaczenie dla ich zdrowia. Ponadto istotne jest aby ryzyko było niewiel-

kie i proporcjonalne do osiągnięcia możliwych, pozytywnych rezultatów. Kolejnym 

warunkiem udziału dziecka w eksperymencie badawczym jest to, aby nie było możli-

wości przeprowadzenia porównywalnie efektywnego eksperymentu na osobach peł-

noletnich. Przepis ten zapewnia jak najszerszą ochronę zdrowia małoletnich osób i 

wskazuje na ostateczność tego typu eksperymentów. Podobny charakter posiada art. 

44 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (dalej „KEL”), który stanowi, że warunkiem nie-

zbędnym do podjęcia eksperymentu medycznego z udziałem osób (niezdolnych do 

świadomego podjęcia decyzji i wyrażania woli – przyp. autorki) jest brak możliwości 

przeprowadzenia badań o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do 

wyrażenia zgody.W przeciwieństwie do eksperymentu badawczego, nie ma żadnych 

ustawowych obostrzeń w sprawie udziału małoletniego w eksperymencie leczniczym. 

Kolejne ograniczenie wynikające z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy lekarskiej, dotyczy kobiet 

ciężarnych, a więc również może odnosić się do małoletnich dziewcząt, które są w 

ciąży. Wynika z niego, że kobieta ciężarna, niezależnie od wieku, może przystąpić do 

eksperymentu leczniczego po wnikliwej analizie ryzyka dla matki i dziecka poczętego. 

Jeżeli chodzi o eksperymenty badawcze, to kobiety ciężarne i karmiące mogą brać w 

nich udział, kiedy jest on pozbawiony ryzyka albo ryzyko jest niewielkie. Ocena tego 

w pierwszej kolejności należy do lekarza, ale ostatecznie wypowiada się na ten temat 

komisja etyczna.  

Szczególną regulację, która dotyczy udziału małoletniej osoby w eksperymencie me-

dycznym zawiera art. 37h ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (tj. 

Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 ze zm.), odnosząc się do udziału w badaniu klinicznym. 

Dziecko może wziąć udział w takim eksperymencie, kiedy uzyskano świadomą zgodę 

od niego i jego przedstawiciela ustawowego na zasadach ogólnych wynikających z art. 

25 ustawy lekarskiej. Konieczne jest także udzielenie dziecku zrozumiałych dla niego 

informacji o badaniu klinicznym, o ryzyku i korzyściach z nim związanych. Informa-
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cje powinny zostać przekazane przez badacza lub osobę wskazaną przez niego posia-

dającą doświadczenie w postępowaniu z małoletnimi. Osoba prowadząca badanie po-

winna uwzględnić życzenie dziecka zdolnego do wyrażania opinii i oceny sytuacji w 

sprawie odmowy udziału lub wycofania się z eksperymentu. Kolejnym wymogiem jest 

aby grupa osób małoletnich miała szansę potencjalnie odnieść korzyści z badania kli-

nicznego. Ponadto samo badanie kliniczne musi bezpośrednio dotyczyć choroby ma-

łoletniego oraz może być ono przeprowadzone tylko przy udziale dzieci. Samo badanie 

powinno być zrealizowane w taki sposób, aby minimalizować ból, lęk i wszelkie ry-

zyko, które jest związane z chorobą i wiekiem badanego. Dodatkowe warunki prze-

prowadzania eksperymentu zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r.w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich 

(tj., Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1108 ze zm.). 

Zgoda małoletniej na przerywanie ciąży 

Uregulowanie dotyczące kwestii dopuszczalności przerywania ciąży zostały zawarte 

w ustawie z dnia z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (tj. Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78 ze 

zm.). Zgodnie z art. 4a niniejszej ustawy, legalna aborcja dopuszczalna jest w trzech 

przypadkach gdy: 

― ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety” (przesłanka terapeutyczna 

lub lecznicza); 

― badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodo-

bieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej cho-

roby zagrażającej jego życiu (przesłanka eugeniczna lub teratologiczna); 

― zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronio-

nego (przesłanka kryminologiczna), (Justyński T., 2003, s. 86). 

Uregulowania dotyczące wyrażania zgody na przerwanie ciąży zawarte w niniejszej 

ustawie, stanowią lex specialis w stosunku do przepisów zawartych w ustawie lekar-

skiej. Zgodnie z ustawą, zgoda na wykonanie przerwania ciąży jest jedną z przesłanek 

legalności tego zabiegu. 

W przeciwieństwie do unormowań ogólnych, zgoda na przerwanie ciąży może zostać 

udzielona tylko i wyłącznie przez kobietę ciężarną, jednak dopuszczalne są pewne wy-

jątki. W przypadku małoletniej ciężarnej, został obniżony próg wiekowy, po przekro-

czeniu, którego dziewczynka może współdecydować o wykonaniu zabiegu. Zgodnie z 

art. 4a ust. 4 wskazanej ustawy, zgodę ciężarna kobieta może wyrazić od 13 roku życia. 

Jest to znaczące obniżenie wieku w porównaniu do granicy 16 lat ustalonej w ustawie 
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lekarskiej. Od 13 roku życia wymagana jest zgoda samej kobiety ciężarnej oraz jej 

przedstawiciela ustawowego (zgoda kumulatywna) na zabieg przerywania ciąży. Je-

żeli małoletnia nie ukończyła jeszcze 13 lat, zgodę na zabieg musi wyrazić nie tylko 

przedstawiciel ustawowy, ale ponadto potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego. 

Kobieta ciężarna w takiej sytuacji ma prawo do wyrażenia swojej opinii na temat pla-

nowanego zabiegu. Nie jest jednak to opinia, która w jakikolwiek sposób wiąże lekarza 

albo sąd. 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie wyraża zgody na zabieg, wymagana jest zgoda 

sądu opiekuńczego. Z przepisów ustawy wynika, że w przypadku konfliktu występu-

jącego pomiędzy przedstawicielem ustawowym, a małoletnią ciężarną, która ukoń-

czyła 13 lat, niezbędne jest uzyskanie orzeczenia sądu. Tak może się zdarzyć w sytu-

acji, kiedy np. małoletnia wyraża zgodę na zabieg, a jej rodzice sprzeciwiają się temu, 

albo kiedy przedstawiciel ustawowy zgadza się na zabieg, a sama małoletnia jest jemu 

przeciwna. W tych przypadkach sąd opiekuńczy powinien wysłuchać racji zarówno 

małoletniej ciężarnej, jak i jej przedstawiciela ustawowego oraz dokonać oceny inte-

resów osobistych kobiety, jej rodziców i płodu. 

Zgoda małoletniego na transplantację 

Kwestie transplantacji reguluje ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowy-

waniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1411 

ze zm.; dalej: „ustawa transplantacyjna”). Jej przepisy odnoszą się do: pobierania, 

przechowywania i przeszczepiania komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, 

krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej; tkaneki narządówpochodzących od żywego 

dawcy (przeszczep ex vivo) lub ze zwłok (przeszczep ex mortuo) a także do testowa-

nia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich (art. 1 

pkt 1 i 2 ustawy). 

Przeszczep ex mortuo 

Najważniejszą przesłanką dopuszczalności przeszczepu ex mortus jest domniemana 

zgoda dawcy. Jeśli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu na pobranie komórek, 

tkanek lub narządów, to przeszczepienie ich od dawcy jest dopuszczalne w świetle 

prawa polskiego. Jak stanowi art. 4 ustawy, tkanki, komórki i narządy mogą być po-

bierane z ciała zmarłego w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydak-

tycznych, jak również podczas sekcji zwłok, co jest regulowane oddzielnymi przepi-

sami.  

Zgodnie z unormowaniami ustawy transplantacyjnej, w Polsce istnieje system opting 

out, który przyjmuje założenie, iż osoba zgadza się na dokonanie przeszczepu, chyba 
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że zostanie udowodnione, że za życia wyraziła swój sprzeciw. Przepis art. 5 ust. 1 

ustanawiający zgodę domniemaną dawcy, jest spójny z art. 33 KEL, który formułuje 

dokładnie taki samy warunek do przeprowadzenia transplantacji.  

W ustawie transplantacyjnej w art. 6 ust. 1 przewidziano trzy sposoby na wyrażenie 

sprzeciwu wobec dokonania przeszczepu ex mortuo: 

― wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów; 

― oświadczenie pisemne zaopatrzone we własnoręczny podpis; 

― oświadczenie ustne złożone w obecności, co najmniej dwóch świadków, pisemnie 

przez nich potwierdzone. 

Wymienione w ustawie sposoby wyrażenia sprzeciwu mają identyczną moc prawną i 

mogą być dokonywane, co do zasady, przez osoby posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. Osoby małoletnie mają w tej sprawie dość ograniczone kompe-

tencje. Unormowania art. 6 ust. 1 ustawy transplantacyjnej stosuje się do sprzeciwu 

wyrażanego przez przedstawiciela ustawowego dziecka, który może dokonać czynno-

ści opisanych przez prawo za życia małoletniego. Oznacza to, że przedstawiciel usta-

wowy małoletniego musi zająć stanowisko za życia dziecka, a nie po jego śmierci (Ha-

berko J., i in., 2014, s. 70). Kiedy małoletni ukończy 16 lat, może wyrazić samodzielnie 

taki sprzeciw. Konstrukcja ta jest dość niejasna, ponieważ może rodzić wątpliwości 

dotyczące tego czy wystarczy sam sprzeciw małoletniego, czy też może podobnie jak 

w przypadku zgody kumulatywnej, potrzebny jest również sprzeciw przedstawiciela 

ustawowego (podwójny sprzeciw). Doktryna odpowiadając na te wątpliwości wska-

zuje, że sprzeciw małoletniego po ukończeniu 16 roku życia powinien być wiążący 

(Świderska M., 2007, s. 340-341; Duda J., 2011, s. 91 i nast.). Ponieważ dobro, którym 

w ten sposób dysponuje ma osobisty charakter, więc to on powinien mieć swobodę do 

decydowania o wykorzystaniu swoich zwłok (Kubiak R., 2014, s. 541). W ustawie 

interesująco unormowano kwestię hipotetycznego konfliktu pomiędzy rodzicami. W 

sytuacji, kiedy jeden z przedstawicieli ustawowych małoletniego wyraża sprzeciw na 

pobranie komórek, tkanek i narządów od swojego dziecka, a drugi jest odmiennego 

zdania, sprzeciw jednego jest wiążący. Podobnie sytuacja kształtuje się jeśli sprzeciw 

wyrazi małoletni, który ukończył 16 lat. Wtedy to oświadczenie jest również ważne 

wobec jego przedstawiciela ustawowego. 

W rzeczywistości dziecko może w większości przypadku nie wiedzieć o tym, że jego 

przedstawiciel ustawowy zgłosił sprzeciw wobec pobrania komórek, tkanek i narzą-

dów małoletniego. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w spra-
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wie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania ist-

nienia wpisu w tym rejestrze (tj. Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1671), reguluje tę kwestię w 

taki sposób, że osoba, która stała się pełnoletnia (albo ukończyła 16 lat), jest zawiada-

miana o istnieniu sprzeciwu. W tej sytuacji może ona podtrzymać sprzeciw lub go 

wycofać. Zgodnie z przepisami, małoletni albo osoba dorosła musi, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia, wypowiedzieć się w tej sprawie. Po upływie tego 

czasu, uznaje się, że istniejący sprzeciw został potwierdzony. 

Przeszczep ex vivo 

Przeszczepienia komórek, tkanek i narządów można dokonać nie tylko od zmarłego 

dawcy, ale również od żyjącego człowieka. Aby transplantacja była możliwa oraz 

zgodna z prawem, musi zostać spełniony szereg warunków. 

Zasadą jest, że dawcą komórek, tkanek i narządów może być osoba posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy transplantacyjnej). Mało-

letni może zostać dawcą wyjątkowo. By tak się stało musi zostać spełnionych łącznie 

kilka przesłanek: 

 zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez biorcę; 

 niebezpieczeństwa nie można uniknąć w inny sposób niż przez dokonanie prze-

szczepu; przesłanka ta stwierdza wprost, że transplantacja od dawcy, który jest nie-

pełnoletni jest możliwa tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości, np. dawcą nie 

może być osoba pełnoletnia; 

 przeszczepione mogą być jedynie szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej; 

 biorcą małoletniego jest rodzeństwo, w tym rodzeństwo przybrane; za takim rozwią-

zaniem opowiada się Krzysztof Mularski (Mularski K., 2013, s. 55) i Juliusz Duda 

(Duda J., 2004, s. 133); 

 przeszczep nie spowoduje dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności orga-

nizmu dawcy. 

Poza wymienionymi przesłankami, ustawodawca wskazał, że niezbędne jest uzyskanie 

zgody przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na dawcę. Jeżeli dawcą szpiku ma być 

dziecko, które ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda. W tym wypadku 

można przyjąć, że ustawodawca wymaga zgody potrójnej (przedstawiciela ustawo-

wego, sądu i dziecka). Krytycznie należy się wypowiedzieć o braku wymogu zgody 

małoletniego, który ukończył 13 lat na przeszczep komórek krwiotwórczych krwi ob-

wodowej. Juliusz Duda zaznaczył, że bez względu na to co jest pobierane od dziecka, 
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należy zagwarantować małoletniemu możliwość współdecydowania (Duda J., 2011, s. 

138).  

W art. 12 ust. 4 i 5 ustawy transplantacyjnej istnieje zapis, który mówi, że sąd opie-

kuńczy orzeka na wniosek przedstawicieli ustawowych kandydata na dawcę, a w przy-

padku małoletniego powyżej lat 16, również na jego wniosek. Sąd musi wysłuchać 

małoletniego oraz zasięgnąć opinii biegłego psychologa przed podjęciem decyzji. Do 

wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że pobranie szpiku nie 

spowoduje dającego się przewidzieć upośledzenia organizmu dawcy. Nie ma jednak 

takiego obowiązku, gdy mają zostać pobrane komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. 

Należy uznać to za niekonsekwencję ustawodawcy. Na rozpoznanie takiej sprawy sąd 

ma 7 dni.  

Jak wynika z ustawy transplantacyjnej, wysłuchanie małoletniego przez sąd, bez 

względu na jego wiek, ma charakter jedynie informacyjny. Nie wynika z niego, aby 

sąd był związany sprzeciwem wyrażonym przez dziecko ani też jego zgodą. Wskazuje 

się jednak w literaturze, że sąd powinien położyć nacisk na zaznajomienie się ze zda-

niem małoletniego, co powinno zostać poprzedzone zapoznaniem małoletniego ze 

wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat zabiegu, stosownie do jego wieku 

(Kubiak R., 2014). Spotkać można również twierdzenie, że sprzeciw dziecka powinien 

wykluczać wydanie zezwolenia przez sąd. Ma to swoją podstawę w art. 20 Konwencji 

o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-

logii i medycyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie. Przyjęta przez 

Komitet Ministrów w dniu 19 listopada 1996 roku) (nieratyfikowana przez Polskę), 

który stanowi, że w sytuacji, kiedy potencjalnym dawcą jest małoletni może on zgłosić 

sprzeciw, aby transplantacja była zgodna z prawem (37). 

Do omawianego unormowania w ustawie transplantacyjnej należy odnieść się w spo-

sób pozytywny. Dodatkowy warunek przeprowadzenia transplantacji od dawcy, który 

jest dzieckiem, czyli zezwolenie sądu opiekuńczego, ma za zadanie ochronę małolet-

nich. Może się tak zdarzyć, że rodzice potencjalnego dawcy mogą być skłonni do wy-

korzystywania materiału transplantacyjnego od swojego dziecka by ratować drugiego 

potomka. Historia opisana w powieści Jodi Picoult Bez mojej zgody (Picoult J., 2012), 

choć fikcyjna, może się zdarzyć w rzeczywistości. Rodzice kierujący się emocjami i 

miłością do chorego dziecka, mogą zapomnieć o autonomii drugiego potomka i bez 

pytania go o zgodę naruszać jego dobra osobiste. Dlatego też by chronić małoletniego, 

wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 
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Sąd Rejonowy w Siedlcach na przestrzeni ostatnich kilku lat zajmował się trzema spra-

wami dotyczącymi przeszczepów od małoletnich dawców. Jedna ze spraw o sygn. akt. 

III RNsm 280/09 – niepubl. dotyczyła 14 letniego dziecka, który miał zostać dawcą 

szpiku kostnego dla swojej siostry chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Chłopiec 

wyraził zgodę na wykonanie zabiegu, podobnie jak jego rodzice – przedstawiciele 

ustawowi. W trakcie badań okazało się, że zgodny tkankowo jest tylko brat chorej 

dziewczynki. Z powodu zagrożenia życia małoletniej zwrócono się do sądu o wyraże-

nie zgody na pobranie szpiku kostnego od chłopca. Po badaniach stwierdzono, że za-

bieg nie spowoduje dającego się przewidzieć upośledzenia organizmu dziecka. Ko-

nieczne, zgodnie z postanowieniami ustawy transplantacyjnej, było przeprowadzenie 

badania psychologicznego, które wykazało, że małoletni chłopiec ma zdolność do 

świadomego wyrażenia zgody na pobranie szpiku kostnego, co potwierdził podczas 

wysłuchania informacyjnego w sądzie rejonowym. Z związku z tym, sąd opiekuńczy 

wydał postanowienie, w którym zezwolił na pobranie szpiku kostnego od dziecka ce-

lem dokonania przeszczepu szpiku na rzecz jego siostry. 

Jedna ze spraw o sygn. akt. III Nsm 34/10 – niepubl. dotyczyła również kwestii pobra-

nia szpiku od małoletniego. W tym przypadku 15 letni chłopiec miał zostać dawcą dla 

14 letniej siostry chorującej na chłoniaka limfoblasytcznego. Podobnie jak w poprzed-

niej sprawie, stwierdzono, że rodzice dziewczynki nie mogą zostać dawcami szpiku 

kostnego i dlatego konieczny jest przeszczep od brata. Dodatkowo zostały spełnione 

wszystkie warunki z ustawy transplantacyjnej, które dotyczą pobrania tkanek od ma-

łoletniego dawcy, w tym najważniejszy - uzyskanie zgody na zabieg od rodziców i 15 

letniego chłopca. Biegły psycholog podczas badania stwierdził, że małoletni jest 

zdolny do świadomego wyrażenia zgody na pobranie szpiku kostnego. Sąd rejonowy 

w związku z tym zezwolił na pobranie szpiku od dziecka w celu przeszczepienia jego 

siostrze. W 2016 roku do sądu rejonowego wpłynęła sprawa dotycząca pobrania szpiku 

kostnego od małoletniego dawcy (III Nsm 271/16 – niepubl.). Z powodu ostrej bia-

łaczki konieczny był przeszczep szpiku kostnego od 10 letniego brata pacjentki, który 

był jedynym dawcą komórek. Lekarze uzyskali zgodę rodziców na zabieg, jednak ko-

nieczne również było zezwolenie sądu opiekuńczego. Przedstawiciel ustawowy mało-

letniego został zobowiązany, po wysłuchaniu dziecka na posiedzeniu, do odbycia spo-

tkania z psychologiem w szpitalu, który wyjaśnił chłopcu procedurę przeszczepu oraz 

specyfikę choroby siostry. Sąd ostatecznie zezwolił na pobranie szpiku od małolet-

niego na rzecz siostry dawcy.   
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Zgoda małoletniego dawcy krwi 

Zasady pobierania krwi reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997. o publicznej służbie 

krwi (tj. Dz.U. 1997, nr 106, poz. 681 ze zm.), według której pobieranie krwi jest do-

puszczalne jedynie w jednostkach organizacyjnych służby krwi, a w celach diagno-

stycznych również jest to możliwe w innych zakładach opieki zdrowotnej. Pobieranie 

krwi może być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel i po spełnieniu sze-

regu warunków zapisanych w ustawie.  

Najważniejszą przesłanką legalności zabiegu jest poinformowanie kandydata na 

dawcę w sposób zrozumiały dla niego, przez pielęgniarkę lub lekarza o istocie zabiegu, 

o możliwych następstwach zabiegu i o sposobie wykorzystania krwi (Art. 15 ust. 1 pkt 

1 ustawy). Z art. 15 ust. 1 pkt 2 wynika, że dawca musi posiadać pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz wyrazić zgodę w formie pisemnej. Ponadto konieczne jest, 

aby dawca wypełnił kwestionariusz, który zostanie poddany weryfikacji. W stosunku 

do takiej osoby musi również zostać przeprowadzony wywiad medyczny i badanie 

kwalifikacyjne. Co więcej, konieczne jest pobranie próbki krwi w celach diagnostycz-

nych, po to by ustalić, czy kandydat spełnia wymagania zdrowotne przewidziane dla 

dawców krwi. W art. 15 ust. 2, znajduje się wyjątek od zasady, według której dawcą 

krwi może zostać tylko osoba pełnoletnia. Osoba, która ukończyła 17 lat może stać się 

dawcą krwi, ale tylko wtedy, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecz-

nicze. Wytłumaczenie takiego uregulowania ustawowego przynosi uzasadnienie pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi, której przepisy weszły w 

życie 11 wrzesień 2016 r. Przez względy fizjologiczne lub lecznicze należy rozumieć 

„występowanie antygenów rzadkich grup krwi lub obecność przeciwciał w organizmie 

pacjenta”. Pobranie krwi od małoletniego dawcy można przeprowadzić wtedy, kiedy 

„niezbędne jest pobranie odpowiedniego składnika krwi od małoletniego, u którego 

stwierdza się występowanie tych samych antygenów lub brak antygenów skierowa-

nych do przeciwciał występujących w organizmie pacjenta”. Aby pobrać krew od 

dziecka, które ukończyło 17 lat, niezbędne jest uzyskanie kumulatywnej zgody od 

niego oraz przedstawiciela ustawowego. Każdy z podmiotów musi ją wyartykułować 

w obecności lekarza, w formie pisemnej. Ustawa wskazuje, że przedstawicielowi usta-

wowemu dziecka należy udzielić informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1. 

Pozostałe warunki przeprowadzenia zabiegu pobrania krwi od małoletniego są takie 

same jak w przypadku osoby dorosłej. 

O nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o publicznej służbie krwi (tj. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1524) w kwestii zgody małoletniego na zabieg, należy wypowiedzieć się 
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negatywnie. Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem ustawy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

823) za dopuszczalne uznawane było pobranie krew od osoby małoletniej tytułem wy-

jątku wtedy, gdy zostały spełnione następujące wymagania: 

― przemawiały za tym względy fizjologiczne lub lecznicze; 

― biorcą krwi był wstępny, zstępny lub rodzeństwo dawcy; 

― przedstawiciel ustawowy dziecka wyraził pisemną zgodę w obecności lekarza; 

― małoletni, który ukończył 13 lat, udzielił zgody na zabieg w obecności swojego 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna. 

W porównaniu do obecnego stanu prawnego, ustawa znacząco rozszerzała zakres pod-

miotowy osób, które jako osoby niepełnoletnie mogły oddawać krew. Art. 15 ustawy 

o publicznej służbie krwi we wcześniejszym brzmieniu, był oparty na podobnych za-

sadach jak art. 12 ustawy transplantacyjnej. Obecna granica wieku - 17 lat - nie ma 

żadnych uzasadnień ustawowych ani racjonalnych. W uzasadnieniu zmiany ustawy o 

publicznej służbie krwi zostało wskazane, że ustawodawca proponując zmianę kiero-

wał się statystyką, która wskazuje że, grupa małoletnich dawców krwi jest nieliczna i 

wynosi ok. 50–60 osób rocznie oraz postanowieniami dyrektywy 2002/98/WE i dy-

rektywy 2004/33/WE - w których nie jest wskazana granica wieku (Dyrektywa 

2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawia-

jącej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowy-

wania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 

2001/83/WE; Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca 

dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wy-

magań technicznych dotyczących krwi i składników krwi). Spójna z wykładnią syste-

mową i ogólnymi unormowaniami dotyczącymi zgody z ustawy lekarskiej, byłaby gra-

nica 16 lat. Na krytykę zasługuje również art. 15 ust. 2 zd. 2 ustawy o publicznej służ-

bie krwi, który stanowi, że uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego poprzedza 

się informacją, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Wynika z tego przepisu, że prawo do 

informacji ma tylko przedstawiciel ustawowy małoletniego, a dziecko już nie. Unor-

mowanie to nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Niezrozumiałe jest dlaczego 

w takim razie informacja przysługuje dziecku, które ukończyło 16 lat, według posta-

nowień ustawy lekarskiej art. 31 ust. 5, ale osobie, która ukończyła 17 lat na podstawie 

ustawy o publicznej służbie krwi taka informacja nie musi zostać udzielona. Skoro 

małoletni poniżej 18 roku życia może wyrazić zgodę na pobranie krwi wraz z przed-

stawicielem ustawowym, powinien wiedzieć dokładnie, na co się decyduje i jakie 
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mogą być tego konsekwencje, chociażby prawdopodobieństwo wystąpienia negatyw-

nych skutkówdla zdrowia było znikome. Za takim rozwiązaniem przemawia wniosko-

wanie a maiori ad minus, z którego wynika, że jeżeli dziecko po ukończeniu 16 roku 

życia ma prawo do przystępnej informacji m.in. o skomplikowanym i stwarzającym 

zagrożenie dla życia zabiegu medycznym, to tym bardziej małoletniemu przysługuje 

prawo do informacji na temat zabiegu pobierania krwi, który nie stwarza poważnego 

ryzyka dla zdrowia i jest stosunkowo bezinwazyjny (Kmieciak B., 2016, s. 168). Re-

gulacja powinna zostać zmieniona w taki sposób, aby prawo do informacji przysługi-

wało również dziecku po ukończeniu 17 lat, a nie tylko jego przedstawicielowi.  

W ustawie o publicznej służbie krwi brak jest również rozwiązania kwestii konfliktu, 

który może wystąpić pomiędzy małoletnim dawcą, a jego przedstawicielem ustawo-

wym. Z art. 15 ust. 2 i użytego w omawianym przepisie spójnika koniunkcji „oraz” 

wynika, że w przypadku, gdy jeden z podmiotów wyraża sprzeciw na pobranie krwi 

od małoletniego, jest on wiążący dla obu stron i nie jest możliwe przeprowadzenie 

legalnego zabiegu pobierania krwi. Takie unormowanie zasługuje na krytykę, ponie-

waż nie respektuje opinii małoletniego w sytuacji, kiedy wyraża on zgodę na zabieg, 

a jego przedstawiciel ustawowy sprzeciwia się temu. Podobnie jak na gruncie ustawy 

lekarskiej, konflikt pomiędzy małoletnim, a jego przedstawicielem ustawowym powi-

nien rozwiązać sąd opiekuńczy, przy czym winien on mieć na względzie w pierwszej 

kolejności opinię małoletniego, który ukończył 17 lat.  

Antykoncepcja 

Zgodnie z ogólną regułą zgodę na każdą wizytę dziecka u lekarza, które nie ukończyło 

18 lat, w celach diagnostycznych, leczniczych, musi wyrazić przedstawiciel ustawowy 

małoletniego. W sytuacji, kiedy osoba ukończyła 16 lat, konieczna jest również zgoda 

samego zainteresowanego. Taka granica wieku ustanowiona przepisami ustawy lekar-

skiej powoduje, że dziewczynki uczęszczające do ostatnich klas szkoły podstawowej, 

bo to ich będzie dotyczył omawiany problem, są całkowicie pozbawione głosu w spra-

wach zdrowotnych. Bariera wieku, od której małoletnia może współdecydować o 

swoim zdrowiu, powoduje, że na każdą poradę ginekologiczną, dotyczącą najbardziej 

intymnych spraw dziecka, musi wyrazić zgodę jego przedstawiciel ustawowy. 

Kodeks karny penalizuje w art. 200 § 1 obcowanie płciowe z małoletnią osobą (Ustawa 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zm.). Jak 

stanowi przepis: Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się 

wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się ta-

kim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 
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2 do 12. Z unormowań kodeksu karnego wynika jednoznacznie, że osoba która ukoń-

czyła 15 lat może bez obaw o konsekwencje, w sposób legalny współżyć intymnie z 

osobą, która również przekroczyła ten wiek. Decyzja nastolatki o rozpoczęciu współ-

życia seksualnego jest szanowana przez prawo, jednak aby mogła ona otrzymać środki 

antykoncepcyjne, niezbędna jest zgoda rodzica. Jedynie prezerwatywy, które są do-

stępne w większości sklepów czy na stacjach benzynowych, mogą być nabyte w spo-

sób całkowicie samodzielny przez osobę, która ukończyła 15 lat. Pozostałe środki an-

tykoncepcyjne, wymagają wizyty u lekarza i wypisania recepty. Wszystko w tym przy-

padku zależy od przedstawiciela ustawowego dziewczynki, który to może zadecydo-

wać o faktycznej możliwości uzyskania przez nią pomocy medycznej. W zależności 

od stosunków panujących pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, a także ze względu na 

poglądy przedstawiciela ustawowego, może on skutecznie udaremnić dostęp do nowo-

czesnej antykoncepcji 15 letniej dziewczynce. Interwencja sądu opiekuńczego w tak 

delikatnej sprawie jaką są stosunki intymne, jest iluzją, ponieważ zazwyczaj małolet-

nia nie będzie chciała przeciwstawić się swoim rodzicom. 

Iluzoryczna swoboda małoletnich w gestii podejmowania kontaktów seksualnych, któ-

rzy ukończyli 15 lat, w szczególności dotyka dziewczynki, które bez wiedzy i decyzji 

przedstawiciela ustawowego nie mogą otrzymać fachowej pomocy i doradztwa me-

dycznego w sprawach związanych z ich seksualnością. Rodzice mogą rozmawiać ze 

swoimi dziećmi o rozpoczęciu współżycia seksualnego, a nawet grozić oraz ograni-

czać swobodę, to jednak nie mają oni całkowitej kontroli nad tym co i z kim robi ich 

dziecko. Z tego powodu, należy zgodzić się całkowicie z rozwiązaniem zaproponowa-

nym przez M. Boratyńską. De lege ferenda należałoby wprowadzić wymóg samodziel-

nej zgody dziewczynki w sprawach ginekologicznych od momentu pierwszej menstru-

acji i posiadania dostatecznego rozeznania. Takie uregulowanie dałoby dziewczynkom 

instrument prawny, który mogłyby wykorzystywać do samodzielnego otrzymania dys-

kretnej porady ginekologicznej i recepty na środki antykoncepcyjne (Boratyńska M., 

2012, s. 85). 

Decyzje wiążące na przyszłość dziecka 

Obrzezanie rytualne 

Obrzezanie może dotyczyć zarówno chłopców jak i dziewczynek. Zabieg ten może 

być podyktowany zarówno względami religijnymi, jak i medycznymi np. przy scho-

rzeniu dotykającym mężczyzn - stulejce. Obrzezaniu najczęściej poddawani są 

chłopcy w wieku niemowlęcym i dziewczynki w wieku kilku do kilkunastu lat. 
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Omawiając zjawisko obrzezania wśród chłopców i dziewczynek dokonywanych nie 

ze względów medycznych, ale religijnych czy kulturowych, warto zwrócić uwagę, że 

mamy do czynienia z decyzją rodziców, z których konsekwencjami dzieci będą mu-

siały zmagać się przez całe życie (Boratyńska M., 2012, s. 697). Najważniejsze pytanie 

jakie należy postawić dotyczy tego, czy rodzice mają prawo do decydowania o trwa-

łym okaleczaniu swoich dzieci.  

Zgodnie z art. 48 ust. 1 KonstytucjiRzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. 2009 r., Nr 114, poz. 946): rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie 

z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości 

dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Trudno 

przyznać rację tym osobom, które twierdzą, że zabieg obrzezania mieści się w pojęciu 

„wychowania” dziecka. W Polsce, obrzezanie najczęściej dokonywane jest ze wzglę-

dów medycznych, religia w tym wypadku ma drugorzędne znaczenie. Jednak w wielu 

kulturach i religiach obrzezanie jest warunkiem przyjęcia albo uczestnictwa w danej 

wspólnocie. Zdarza się, że osoby, które postępują sprzecznie z zasadami religijnymi i 

kulturalnymi są wykluczane ze wspólnoty. Moim zdaniem w kwestii obrzezania, jak i 

innych trwałych zabiegów przeprowadzanych nie ze względów medycznych, ale kul-

turowych, religijnych albo estetycznych, powinno wstrzymać się od ingerencji do mo-

mentu, w którym małoletni mający być im poddany, będzie w stanie samodzielnie wy-

razić swoją opinię. Trwałe okaleczanie, tylko z powodu przekonań rodziców, w żaden 

sposób nie służy dobru dziecka, a to ono powinno przede wszystkim stać na pierwszym 

miejscu w sprawach dotyczących jego zdrowia. Prawo rodziców do wychowania ma-

łoletniego zgodnie ze swoimi przekonaniami jest zdecydowanie mniej istotne. 

Z decyzjami medycznymi wiążącymi na przyszłość dziecka związana jest autentyczna 

historia chłopca, u którego zabieg obrzezania doprowadził do tragedii (39, 40).  

W latach 60tych w Kanadzie urodziło się dwóch chłopców bliźniaków, którzy mieli 

zostać poddani zabiegowi obrzezania. Pierwsza interwencja została przeprowadzona 

bez zakłóceń, niestety podczas obrzezania drugiego chłopca, lekarz zmuszony był użyć 

noża elektrycznego. Podczas zabiegu, penis chłopca uległ zwęgleniu. Rodzice za na-

mową psychologa postanowili, że chłopiec przekształci się w dziewczynkę poprzez 

operacje zmiany płci, nadanie żeńskiego imienia i odpowiednie wychowanie. Dziew-

czynka miała się nie dowiedzieć, że urodziła się jako chłopiec. Przez wiele lat rzeczy-

wiście, chłopiec wychowywał się jako dziewczynka. Jednak w okresie dojrzewania 

dziecko zaczęło wykazywać coraz więcej cech męskich. Kiedy tylko małoletni dowie-
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dział się o tym, jaki eksperyment został na nim przeprowadzony, natychmiast zadecy-

dował o powrocie do swojej naturalnej płci - męskiej. W ten sposób rodzice i lekarze 

zadecydowali o przyszłości dziecka i stworzyli transseksualistę, który w wieku doro-

słym miał poważne problemy psychiczne, a ostatecznie popełnił samobójstwo.  

Dzieci interseksualne 

Szczególny przypadek dzieci, co do których muszą zostać podjęte decyzję, mogące 

zaważyć na całym ich życiu dotyczy osób, u których zdiagnozowano zaburzenie roz-

woju płci (ZRP), zwane inaczej interseksualizmem, obojnactwem albo hermafrodyty-

zmem. „Polega ono na powstaniu niezgodności między płcią genetyczną, gonadalną, 

genitalną, fenotypową (somatyczną) i psychiczną. Rozpoznaje się je w przypadku:  

― obecności obojnaczych gonad (jajnikowo-jądrowe ZRP);  

― maskulinizacji płci żeńskiej (ZRP u osób bez chromosomu Y w kariotypie); 

― niedostatecznej maskulinizacji płci męskiej (ZRP u osób z chromosomem Yw ka-

riotypie)” (38). 

Każde z opisanych zaburzeń jeżeli zostanie odkryte po porodzie, utrudnia klasyfikację 

dziecka do jednej z płci. Zdarza się także, że interseksualizm stwierdza się dopiero w 

okresie dojrzewania, kiedy to np. chłopcu powiększają się piersi, a dziewczynka nie 

dostała menstruacji. Kiedy rodzi się dziecko i niemożliwe jest ustalenie płci przez zwy-

kły ogląd narządów zewnętrznych, konieczne jest zrobienie szeregu badań, które po-

zwolą na jej określenie. Niestety często zdarza się, że uzyskane wyniki nie dają jedno-

znacznej odpowiedzi. Jak w takim wypadku rodzice powinni zadecydowaćo przyszło-

ści dziecka. 

Korekcja narządów płciowych i terapia hormonalna na wczesnym etapie życia,w sy-

tuacji, gdy niemożliwe jest określenie z całą pewnością płci biologicznej dziecka, 

może doprowadzić do tego, że w przyszłości może dojść do ryzyka rozminięcia się 

płci biologicznej z psychiczną (Gawlik A., i in., 2016). W wieku około 2-3 lat u 

dziecka ujawnia się identyfikacja płciowa, wcześniej niemożliwe jest zdiagnozowanie 

jego płci psychicznej (Gawlik A., i in. 2016). Czasami jak najszybsza ingerencja me-

dyczna jest konieczna by umożliwić prawidłowe oddawanie moczu albo po to by ogra-

niczyć inne zagrożenia dla zdrowia dziecka. Motywacja do jak najwcześniejszej ko-

rekcji płci biologicznej jest podyktowana często obawą przed stygmatyzacją w społe-

czeństwie, czy reakcją grupy rówieśniczej dziecka. Chociaż te powody mają swoje 

uzasadnienie i powinny być brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji, nie 

mogą jednak przysłonić najważniejszego aspektu wiążącego się z tak trudnym proble-

mem - dobra dziecka i jego jakości życia. Jednym z możliwych rozwiązań mogłoby 
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być powstrzymanie się od korekty narządów płciowych do momentu wykrystalizowa-

nia się płci psychicznej dziecka. Takie głosy pojawiają się najczęściej wśród osób do-

tkniętych ZRP, u których źle „wybrano” płeć w okresie niemowlęcym (41,42). Z dru-

giej strony czekanie do momentu, kiedy małoletni samodzielnie może zadecydować o 

swojej przynależności do płci, może stanowić traumę dla dziecka, które będzie niezro-

zumiane przez społeczeństwo.  

W tak delikatnej kwestii jaką jest ZRP należałoby stworzyć modele postępowania w 

przypadku dzieci z tego typu zaburzeniami by jak najmniej narazić je na stres, nega-

tywne konsekwencje i napiętnowanie społeczne (36, 37). Mimo wielu kontrargumen-

tów, należy się przychylić do opinii, że tylko niezbędne interwencje medyczne po-

winny zostać podjęte jak najwcześniej w przypadku zagrożenia dla zdrowia dziecka. 

Wszystkie inne zabiegi powinny zostać odłożone, bo raz zoperowanych narządów, 

może nie dać się przywrócić. 

 

Wnioski 

Każde dziecko, które poddawane jest leczeniu, bez wątpienia jest pacjentem, któremu 

powinny przysługiwać takie same prawa jak osobom dorosłym, modyfikowane w od-

powiedni sposób ze względu na niedojrzałość umysłową małoletnich. Prawo do wyra-

żania zgody na udzielenie świadczenia medycznego jest najważniejszym prawem każ-

dego pacjenta, bez względu na jego wiek. Polski ustawodawca postanowił przyjąć 

różne modele wyrażania zgody w odniesieniu do małoletnich pacjentów. Zasada 

ogólną jest, że do ukończenia 16 roku życia to zazwyczaj rodzice wyrażają zgodę na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego swojemu dziecku. Po przekroczeniu tej granicy 

wiekowej, dziecko może razem z rodzicami decydować o podejmowanych wobec 

niego czynnościach medycznych. Niektóre świadczenia zdrowotne zostały potrakto-

wane przez ustawodawcę w wyjątkowy sposób i wprowadzono wyjątki od ogólnych 

reguł. Największą różnicą jest odmienne ustanowienie granicy wiekowej, od której 

małoletni może decydować o udzieleniu mu konkretnego świadczenia zdrowotnego. 

Najwcześniej, bo już od 13 roku dziecko może współdecydować o pobraniu szpiku 

kostnego oraz o przerwaniu ciąży, a najpóźniej, bo dopiero od 17 roku życia małoletni 

może podjąć decyzję o dawstwie krwi. W sposób najbardziej liberalny ustawodawca 

postanowił uregulować kwestię poddania się eksperymentowi medycznemu, ponieważ 

praktycznie całkowicie uniezależnił prawo do wyrażenia zgody od wieku, zastępując 

ją warunkiem posiadania wystarczającego rozeznania. W wielu przypadkach sąd opie-

kuńczy musi wyrazić zgodę na świadczenie, zarówno w formie zgody dodatkowej, 
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obok dziecka i przedstawiciela ustawowego, a także zamiast, w sytuacji konfliktu po-

między stronami. Poza granicami Polski kwestia zgody małoletniego na świadczenie 

zdrowotne są uregulowane różnorodnie. W Holandii małoletni od 16 roku życia może 

samodzielnie podejmować decyzje dotyczące leczenia. Pomiędzy 12, a 16 rokiem ży-

cia, konieczne jest uzyskanie zgody zarówno od dziecka jak i od jego rodzica lub opie-

kuna. Do czasu ukońćzenia12 roku życia o wszystkich sprawach dotyczących leczenia 

decydują rodzice lub opiekunowie małoletniego pacjenta. W Holandii wyrażanie 

zgody przez dziecko zostało ukształtowane niezależnie od charakteru ingerencji me-

dycznej. W Wielkiej Brytanii niezależnie od rodzaju świadczenia zdrowotnego mało-

letni może samodzielnie wyrazić zgodę na leczenie od 16 roku życia. W sytuacji, gdy 

małoletni nie ukończył 16 lat, zamiast niego zgodę na udzielenie świadczenia zdro-

wotnegowyrażają rodzice albo opiekun. Zgodnie z precedensowym wyrokiem w spra-

wie Gillick v West Norfolk Area Health Authority and Department of Health and So-

cial Security (Gillick v West Norfolk and Wisbech AHA [1986] AC 112) możliwa jest 

jednak sytuacja kiedy to pacjent poniżej 16 roku życia zostanie uznany przez lekarza 

za znajdującego się na takim etapie rozwoju, który pozwala na podjęcie przez dziecko 

samodzielnej decyzji o swoim leczeniu. Zależeć to będzie od stopnia rozwoju i inteli-

gencji, który pozwoliłby na pełne zrozumienie istoty zabiegu medycznego, zarówno 

leczniczego jak i nieposiadającego takiego charakteru. Bardziej liberalne przepisy ob-

owiązują w Finlandii gdzie małoletni pacjent, który jest zdolny do decydowania o 

swoim leczeniu, może wyrazić zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Kom-

petencję do samodzielnego podejmowania decyzji przez małoletniego pacjenta ocenia 

się stosownie do jego rozumienia sytuacji. Opinia dziecka w sprawie podejmowanych 

wobec niego interwencji medycznych powinna być oceniana przy uwzględnieniu jego 

wieku i stopnia rozwoju psychicznego. W Finlandii nie zdecydowano się na wprowa-

dzenie rozróżnienia ze względu na charakter świadczenia zdrowotnego. Oznacza to, 

że bez względu na interwencję medyczną decydującą kwestią jest rozwój psychiczny 

małoletniego, a nie jego wiek (Puścion M., 2018, s. 360). Podejmując decyzję o udzie-

leniu dziecku świadczenia zdrowotnego najważniejsze powinno być dobro małolet-

niego i jego zdrowie. Nie można zapominać o tym, że z biegiem czasu małoletni doj-

rzewa psychicznie do podejmowania decyzji dotyczących swojego zdrowia. Skoro 

ustawodawca zdecydował o tym, że małoletnia, która ukończyła 13 lat może wraz z 

przedstawicielem ustawowym wyrazić zgodę na bardzo poważny zabieg jakim jest 

usunięcie ciąży niezrozumiałe jest, dlaczego w sytuacji np. pobierania krwi czy lecze-
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nia dentystycznego, granica wieku została określona na poziomie 16 lat. Najważniej-

sze obok dbania o zdrowie dziecka powinno być dostrzeganie jego praw, jako pacjenta, 

w tym przede wszystkim prawa do wyrażania zgodyoraz otrzymania kompleksowej 

informacji na temat zabiegu i jego skutków, w sposób odpowiedni dla jego wieku. Bez 

znaczenia powinien pozostawać charakter oraz rodzaj takiego świadczenia. To dojrza-

łość dziecka i jego rozeznanie powinno decydować o jego zdolności do podejmowania 

decyzji, a nie sam wiek. Dzięki takiemu podejściu, bez uszczerbku dla odmiennego 

charakteru każdego świadczenia, można byłoby stworzyć uniwersalny model wyraża-

nia zgody przez małoletniego. Równie istotna jest świadomość tego, że skutki niektó-

rych zbiegów są nieodwracalne i z konsekwencjami podejmowanych decyzji przez 

przedstawicieli ustawowych będzie musiało żyć dziecko. Dlatego też tak ważne jest 

oddanie głosu małoletniemu w kwestii jego zdrowia. 
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