
 
Art. 31. ust. 3. Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 
Art. 39 Konstytucji RP: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym 
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 

Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę 

https://zrzutka.pl/h266xv Bardzo prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. 

Walczymy o tą samą sprawę. 

………………………., dnia ………………… r. 
Rodzic/Opiekun Prawny dziecka: 
Imię i nazwisko: ………………………………………….……  
Adres korespondencyjny: ……………………………….  
…………………………………………………………………….….  
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………...  
Wiek dziecka: ………………………………………….………  

 
Podmiot żądający przeprowadzenia testu  

na nosicielstwo SARS-CoV-2 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna 
o braku zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego  

na dziecku 
i przetwarzanie jego danych osobowych 

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na poddanie mojego dziecka eksperymentowi 
medycznemu określonemu jako „test na Covid-19”. Nie wyrażam również zgody na 
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46 WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.),  
W przypadku przekazania danych osobowych moich lub mojego dziecka organom 
podległym pod Ministra Zdrowia złożę skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o naruszenie przepisów RODO.  

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 31. ust. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 
1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonej w ogólnonarodowym referendum 25 
maja 1997 r.,  ogłoszonej w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 
października 1997 r., ostatnio zmienionej ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946) Ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i 
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, zaś zgodnie z 
art. 39 Konstytucji RP Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym 
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 
Eksperyment medyczny jest zdefiniowany w ustawie 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.): 
Art. 21.1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem 
leczniczym lub badawczym. 



 
Art. 31. ust. 3. Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 
Art. 39 Konstytucji RP: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym 
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej. 

Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę 
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Walczymy o tą samą sprawę. 

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo 
wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia 
bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli 
dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest 
wystarczająca. 
3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. 
Może być on przeprowadzany zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. 
Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo 
w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w 
dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. 
Art. 25. Wymóg uzyskania zgody osoby badanej na eksperyment medyczny  
1.Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga pisemnej zgody osoby badanej 
mającej w nim uczestniczyć. W przypadku niemożności wyrażenia pisemnej zgody, za 
równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożone w obecności dwóch świadków. 
Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej. 
2.Udział małoletniego w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną 
zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat lub nie ukończył 16 
lat i jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w 
eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda. 
3.Udział małoletniego w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, jeżeli spodziewane 
korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego, a ryzyko jest niewielkie i 
nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów. Eksperyment badawczy 
z udziałem małoletniego nie jest dopuszczalny, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia 
takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby posiadającej pełną 
zdolność do czynności prawnych. 
4.W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę na udział tej osoby w 
eksperymencie leczniczym wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest 
w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swojego uczestnictwa w 
eksperymencie leczniczym, konieczne jest ponadto uzyskanie pisemnej zgody tej osoby. 
5.W przypadku osoby, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nie jest w stanie 
z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, zgodę 
na udział tej osoby w eksperymencie leczniczym wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu 
na siedzibę podmiotu przeprowadzającego eksperyment. 
6.W przypadku gdy przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udział chorego w 
eksperymencie leczniczym, można zwrócić się do sądu opiekuńczego, właściwego ze 
względu na siedzibę podmiotu przeprowadzającego eksperyment, o wyrażenie zgody. 
7.Z wnioskiem o udzielenie zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym osoby, o 
której mowa w ust. 2-5, może wystąpić podmiot przeprowadzający eksperyment do sądu 
opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu. 
8.W przypadkach niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, 
uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1-6, nie jest konieczne. 

……………………………..…….………………….……………  
podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna dziecka 


