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USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 roku o 
leczeniu niepłodności   

 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 865 ) 



Procedura medycznie wspomaganej prokreacji

 Czynności prowadzące do uzyskania oraz 
zastosowania komórek rozrodczych lub 
zarodków wewnątrz lub pozaustrojowo u 
biorczyni w celu prokreacji; obejmuje ona 
bezpośrednie i inne niż bezpośrednie użycie 
komórek rozrodczych i zarodków.



 Zasada proporcjonalności

 Zasada nieszkodzenia

 Zasada nienarażania pacjentów na zbędne 
procedury medyczne

 Zasada postępowania zgodnie 

z aktualną wiedzą medyczną

 Należyta staranność lekarza



 Procedury medyczne nieinwazyjne

 Procedury inwazyjne

Zapłodnienie pozaustrojowe 

i transfer zarodka



Zgodnie ze standardami wiedzy medycznej 
określonymi w algorytmach decyzję o 
podjęciu leczenia metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego i transferu zarodka należy 
podjąć po rozważeniu i analizie:

 a. przyczyn niepłodności i szansy na 
naturalne zajście w ciążę przy istniejącej 
przyczynie,

 b. czasu trwania związku i wieku 
partnerki,

 c. dotychczasowego leczenia 
niepłodności,

 d. sytuacji rodzinnej pary.



 Leczenie niepłodności jest 
prowadzone z 
poszanowaniem godności
człowieka, prawa do życia 
prywatnego i rodzinnego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem prawnej 
ochrony życia, zdrowia, 
dobra i praw dziecka



 Konsekwencja przyjęcia, że leczenie niepłodności 
jest ingerencją w sferę prywatności człowieka

 Ustawodawca decyduje się chronić prywatność 
człowieka w tym także prywatność pacjenta 
poddawanego diagnozie i terapii

 Służą temu m.in. instytucja tajemnicy lekarskiej, 
zgody/sprzeciwu wobec udziału innych osób w 
procedurach medycznych czy poszanowania 
intymności pacjenta



Dawstwo partnerskie Dawstwo inne niż 
partnerskie

Przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę –
mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze 
medycznie wspomaganej prokreacji u biorczyni 
pozostającej z dawcą w związku małżeńskim albo 
we wspólnym pożyciu potwierdzonym zgodnym 
oświadczeniem dawcy i biorczyni; w dawstwie 
partnerskim stosowane są komórki rozrodcze 
biorczyni

A contrario?

Biorczyni

Kobieta, u której stosuje się komórki rozrodcze przekazane w celu 
dawstwa partnerskiego albo dawstwa innego niż partnerskie albo 
zarodki przekazane w celu dawstwa zarodka; zastosowanie komórek 
rozrodczych może mieć miejsce w organizmie kobiety albo 
pozaustrojowo



 Leczenie niepłodności jest prowadzone w 
ramach:

1. pary osób pełnoletnich, mających pełną 
zdolność do czynności prawnych,

2. różnej płci, 

3. pozostających w związku małżeńskim albo 
żyjących w innym niż małżeństwo związku o 
trwałym charakterze, 

4. w wieku potencjalnie rozrodczym

5. gdy oboje są żywi



 W przypadku zapłodnienia 
pozaustrojowego dopuszcza 
się zapłodnienie nie więcej 
niż sześciu żeńskich komórek 
rozrodczych, chyba że 
ukończenie przez biorczynię 35. roku życia lub 
wskazania medyczne wynikające z choroby 
współistniejącej z niepłodnością lub dwukrotnego 
nieskutecznego wcześniejszego leczenia metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego uzasadniają 
zapłodnienie większej ich liczby.



Alternatywą z przepisu art. 9 ust. 2 
u.l.n. obejmuje się:

 a. ukończenie przez biorczynię 
35. roku życia lub

 b. wskazania medyczne 
wynikające z choroby 
współistniejącej z niepłodnością lub

 c. dwukrotne nieskuteczne 
wcześniejsze leczenie metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego – o 
ile uzasadniają zapłodnienie 
większej liczby komórek jajowych. 



1)     przeniesieniu męskich komórek 
rozrodczych do organizmu biorczyni;

2)     pozaustrojowym utworzeniu zarodków 
(zapłodnienie pozaustrojowe);

3)     testowaniu komórek rozrodczych 

i zarodków;

4)     przeniesieniu utworzonych zarodków do 
organizmu biorczyni.



1)     
dawca, w 
formie 
pisemnej, 
wycofał 
zgodę 

2)     
dawca, od 
którego 
pobrano 
komórki 
rozrodcze 
w celu 
dawstwa 
partnerskie
go, zmarł;

3)     biorczyni 
nie wyraziła 
zgody na 
zastosowanie 
u niej 
komórek 
rozrodczych 
pobranych od 
dawcy w celu 
dawstwa 
partnerskiego 
albo dawstwa 
innego niż 
partnerskie;

4)     
istnieją 
przeciwwsk
azania 
medyczne 
do 
zastosowan
ia komórek 
pobranych 
od dawcy;

5)     w wyniku 
wcześniejszego 
zastosowania 
komórek 
rozrodczych 
pobranych od 
dawcy w celu 
dawstwa innego 
niż partnerskie 
urodziło się już 
dziesięcioro 
dzieci; 
ograniczenie to 
nie dotyczy 
komórek 
pobranych w 
celu dawstwa 
partnerskiego.



 Od dawcy w dawstwie partnerskim:
 medyczna zasadność pobrania komórek rozrodczych
 niskie ryzyko
 ograniczenie ryzyka zaistnienia istotnego zdarzenia 

niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji
 informacja przed zgodą
 Zgoda 
 Prawdziwość informacji
 Pełna zdolność do czynności prawnych
 Zgoda w formie pisemnej, na pobranie komórek 

rozrodczych i ich zastosowanie w celu dawstwa 
partnerskiego

 Informacja dla biorczyni
 Zgoda biorczyni



2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może zostać wycofana 
przez dawcę komórek rozrodczych, w formie pisemnej, w 
obecności osoby zatrudnionej w ośrodku medycznie wspomaganej 
prokreacji, w którym komórki rozrodcze zostały pobrane w celu 
dawstwa partnerskiego do bezpośredniego użycia, albo w 
obecności osoby zatrudnionej w banku komórek rozrodczych i 
zarodków, w którym komórki rozrodcze są przechowywane.
 3. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, może 

nastąpić do momentu rozpoczęcia u biorczyni procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji, w której mają zostać 
zastosowane komórki rozrodcze, w przypadku zastosowania 
wewnątrz organizmu biorczyni albo do momentu rozpoczęcia 
procesu tworzenia z tych komórek rozrodczych zarodka, w 
przypadku zapłodnienia pozaustrojowego.



 Od dawcy anonimowego w dawstwie innym niż partnerskie
 na rzecz anonimowej biorczyni;
 medyczna zasadność pobrania komórek rozrodczych
 niskie ryzyko
 ograniczenie ryzyka zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub 

istotnej niepożądanej reakcji
 informacja przed zgodą 

◦ kandydat na dawcę został przed wyrażeniem zgody szczegółowo poinformowany o 
skutkach prawnych przekazania komórki rozrodczej, to jest o:

◦ a)     braku dostępu do informacji na temat dalszego postępowania z przekazanymi 
komórkami rozrodczymi,

◦ b)     braku jakichkolwiek praw wobec dziecka, które urodzi się w wyniku procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji,

◦ c)     zakresie informacji dotyczących osoby dawcy, z którymi ma prawo zapoznać się 
biorczyni komórek i osoba urodzona w wyniku procedury medycznie wspomaganej 
prokreacji w wyniku dawstwa komórek rozrodczych innego niż partnerskie, po 
osiągnięciu pełnoletności

 Zgoda 
 Prawdziwość informacji
 Pełna zdolność do czynności prawnych i zgoda na pośmiertne 

zastosowanie komórek 



 Niedopuszczalne jest pobieranie komórek 
rozrodczych ze zwłok ludzkich w celu 
zastosowania ich w procedurze medycznie 
wspomaganej prokreacji.

 Przedmiot rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie (por. wyrok z dnia 29 lipca 2009 r., 
I ACa 308/09, niepubl.)



 Niedopuszczalne jest tworzenie zarodków 
ludzkich w celach innych niż procedura 
medycznie wspomaganej prokreacji.

 Niedopuszczalne jest tworzenie przy 
zastosowaniu technik medycznie 
wspomaganej prokreacji chimer i hybryd oraz 
interwencja mająca na celu dokonanie 
dziedzicznych zmian w genomie ludzkim, 
które mogą być przekazane następnym 
pokoleniom.



Informacja o 

procedurze, skutkach 

zabiegu, 

konsekwencjach 

filiacyjnych

Zgoda męża art. 68 

k.r.o. 
Zgoda biorczyni



Informacja o 

procedurze skutkach 

zabiegu, 

konsekwencjach 

filiacyjnych

Informacja dla 

konkubenta 
Zgoda biorczyni



Zgoda konkubenta w 

trybie art. 75(1) k.r.o. 

przed kierownikiem 

USC

Informacja o 

procedurze, skutkach 

zabiegu, 

konsekwencjach 

filiacyjnych

Zgoda biorczyni



Dawstwo 
gamet 
(nasienia i 
komórek 
jajowych)

Mrożenie 
gamet

Obwarowania w 
zakresie 
mrożenia gamet

Ograniczenie 
liczby 
zapładnianych 
komórek

Mrożenie 
zarodków

• Nasienie 
• Poznanie 

dawcy
• Komórki 

jajowe 
nie, 
czasem 
wiek 
kobiety

• Zakaz 

Tak Zwykle bez 
ograniczeń 
czasem 
ograniczenia w 
zakresie czasu

Zwykle bez 
ograniczeń 

Zwykle 
dopuszcza
lne



Los 
zarodków, 
których 
zrzekają się 
pary

Ograniczenia 
czasowe 
wykorzystania 
zamrożonych 
zarodków

Refundacja Ograniczenia dla 
osób 
ubiegających się 
o stosowanie 
procedury

Transfer 
zarodków

• Adopcja
• Niszczenie 
• Badania 

naukowe

• Brak 
ograniczeń

• 5 lat
• 10 lat
• Brak 

ograniczeń, 
ale co roku 
para powinna 
wypowiedzie
ć się co do 
losu 
zarodków

• Nie ma 
reguły

• Określa 
się 
liczbę 
prób

• Małżeństwa
• Związki o 

trwałym 
charakterze 
(czas)

• Osoby 
samotne

• Wiek
• Potencjalnie 

rozrodczy
• Różnica wieku

Do 
trzeciej 
doby


