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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 2264 Pani Poseł Wandy Nowickiej i grupy Posłów w sprawie 

„sterylizacji jako jednej z metod planowania rodziny”, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Sterylizacja chirurgiczna polegająca na nieodwracalnej utracie zdolności 

do zapłodnienia nie może być traktowana jako jedna z metod planowania rodziny. 

Wykonanie zabiegu w celu utracenia zdolności zapłodnienia jest możliwe wyłącznie 

w przypadku stwierdzenia przez lekarza wyraźnych wskazań zdrowotnych (tj. gdy 

kolejna ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety). Stwierdzenie wyraźnych wskazań 

zdrowotnych do przeprowadzenia takiego zabiegu, a także określenie jego rodzaju 

należy do wyłącznej właściwości lekarza. Lekarz orzeka o stanie zdrowia danej osoby 

po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, postępując zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania 

i leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 

starannością. 

Należy również wskazać, że procedury medyczne wykonywane u kobiet – takie jak: 

obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów, obustronne endoskopowe 

zamknięcie światła jajowodów czy też wycięcie obu jajowodów oraz wykonywane 

u mężczyzn – takie jak: przecięcie nasieniowodu, zmiażdżenie nasieniowodu, 
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podwiązanie i przecięcie nasieniowodu należą do świadczeń gwarantowanych 

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Jednocześnie, sterylizacja polegająca na nieodwracalnej utracie zdolności płodzenia 

przeprowadzana bez wyraźnych wskazań medycznych jest w prawie polskim zabroniona 

i podlega karze zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny. W świetle przedmiotowego przepisu spowodowanie ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu w postaci m.in. pozbawienia człowieka zdolności płodzenia jest zagrożone 

karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Mając na uwadze powyższe, procedura 

sterylizacji jest możliwa wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wyraźnych 

wskazań zdrowotnych i aktualnie nie są podejmowane prace zwiększające dostępność 

do jej przeprowadzania.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
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