
 

Interpelacja nr 2269 

do ministra zdrowia 

w sprawie podjęcia niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie bezprawnego nadużywania klauzuli 

sumienia przez lekarzy publicznej służby zdrowia, którzy powołując się na nią, nie wypełniają obowiązku 

dostarczania pacjentkom/pacjentom informacji lub innych środków niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji 

dotyczącej planowania rodziny 

Zgłaszający: Wanda Nowicka, Monika Falej, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Hanna Gill-Piątek, Anita 

Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan 

Data wpływu: 12-02-2020 

Warszawa, dnia 12.02.2020 

Szanowny Panie Ministrze, 

zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny administracja rządowa i samorządową mają zapewnić „swobodny 

dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji”. Jedną z barier utrudniających w Polsce dostęp 

do antykoncepcji jest jednak nadużywanie przez lekarzy i farmaceutów klauzuli sumienia. Stanowisko Komitetu 

Bioetyki PAN stanowi, że lekarz/lekarka nie może, powołując się na klauzulę sumienia, odmówić podjęcia 

działań, których celem jest dostarczanie pacjentowi/pacjentce informacji lub innych środków niezbędnych do 

podjęcia świadomej decyzji. Do środków takich należą: recepta na antykoncepcję czy skierowanie na badania 

prenatalne. Kobiety regularnie mają do czynienia z odmową wystawienia recepty na antykoncepcję ze 

względów światopoglądowych. Mimo że farmaceutom nie przysługuje klauzula sumienia, zdarza się coraz 

częściej, że apteki w sposób bezprawny odmawiają wydawania środków antykoncepcyjnych, powołując się na 

tę właśnie instancję. Jak wiadomo, do współtworzenia „aptek pro-life”, które nie sprzedają antykoncepcji, 

zachęca Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich. 

Z uwagi na powyższe zwracam się z pytaniami: 

1. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zapewni wypełnianie przez lekarzy publicznej służby zdrowia 

obowiązku dostarczania pacjentkom/pacjentom informacji lub innych środków niezbędnych do podjęcia 

świadomej decyzji dotyczącej planowania rodziny? 

2. Proszę o dane liczbowe dotyczące liczby odmów - z powołaniem się na klauzulę sumienia - świadczeń i 

informacji z zakresu zdrowia reprodukcyjnego – terminacji ciąży, antykoncepcji, in vitro, badań prenatalnych 

w ramach publicznej służby zdrowia. 

3. Ile kobiet w takiej sytuacji odesłano do innej placówki, a ile nie otrzymało ani świadczenia, ani 

alternatywnego skierowania? 

4. Proszę o dane liczbowe dotyczące odmawiania wydawania środków antykoncepcyjnych przez apteki 

powołujące się na klauzulę sumienia. 

5. Jakie działania dyscyplinujące zostaną podjęte wobec personelu medycznego i szpitali, które bezprawnie 

odmawiają świadczeń, powołując się na klauzulę sumienia? Przypominam, że prawo do uzyskania przez 

pacjentkę świadczenia jest nadrzędne wobec prawa lekarza do odmowy. 

6. Kiedy i w jaki sposób dyrekcje szpitali zostaną zobligowane do wskazywania pacjentkom, którym 

odmówiono świadczenia z powodu klauzuli sumienia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u 

innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym? 


