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Edukacja seksualna po polsku
� aspekty prawnoporównawcze

Children and youth in Poland have various possibilities for gleaning knowl-
edge regarding their own sexuality, as well as ways and methods for protecting
themselves from the inappropriate behaviours of others. Apart from educa-
tion at home or school, in most countries there is also the option of obtaining
specialist counselling provided by members of the medical professions. In Poland
the scope of such counselling is significantly restricted, and minors have little
access to it.
The article analyses the legal scope of sex education available to pupils in
schools, as well as the options for obtaining individual advice regarding repro-
ductive life and health from a general practitioner or a specialist physician
such as a gynaecologist or urologist. It compares regulations in Poland to the
standards in Europe in this regard, as well as selected solutions applied in
other countries. The paper provides recommendations regarding the modifi-
cation of Polish law aimed at guaranteeing minors with access to a broad range
of solutions and options facilitating the acquisition of reliable, authentic and
comprehensive knowledge on sexuality and its protection.
Keywords: formal sex education, informal sex education, specialist counselling

Wstêp

Wiedza na temat seksualno�ci cz³owieka, jego praw w tym zakresie,
mo¿liwo�ci ochrony swojej prywatno�ci, a tak¿e przeciwdzia³ania krzywdze-
niu jest kluczowym aspektem prawid³owego funkcjonowania jednostki za-
równo w zwi¹zkach miêdzyludzkich, jak i w spo³eczeñstwie jako ca³o�ci.
Dyskusje na temat tego, w którym momencie, w jakim zakresie i w jakiej
formie powinno siê przekazywaæ wiedzê z tego obszaru, s¹ lub by³y prowa-
dzone w niemal ka¿dym kraju, a wypracowanie wspólnych standardów przez
organizacje miêdzynarodowe (WHO, UNESCO) niestety nie zmniejszy³y
rozd�wiêku miêdzy poszczególnymi pañstwami. Na poziom i zakres przeka-
zywanej wiedzy o ludzkiej seksualno�ci wp³ywaj¹ ró¿ne czynniki, takie jak:
religia dominuj¹ca w pañstwie, poziom rozwoju gospodarczego, pogl¹dy
polityczne rz¹dz¹cych uchwalaj¹cych konkretne przepisy, a tak¿e �wiadomo�æ
spo³eczna i przekonanie obywateli o s³uszno�ci czy niezbêdno�ci takiej wie-
dzy. St¹d znaczne rozbie¿no�ci dotycz¹ce edukacji seksualnej w konkretnych
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pañstwach, poczynaj¹c od momentu jej wprowadzenia, jej tre�ci merytorycz-
nej, formy prowadzenia zajêæ, stosowanych materia³ów edukacyjnych, a na-
wet przygotowania konkretnych osób prowadz¹cych poradnictwo w zakre-
sie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zajêæ w szkole czy nawet edukacji
m³odego pokolenia w domu. Model stosowany w Polsce ma liczne braki,
których uzupe³nienie staje siê coraz bardziej niezbêdne i kluczowe dla za-
pewnienia prawid³owego rozwoju m³odych ludzi w kontek�cie równo�cio-
wym.

Poni¿sza analiza obejmuje zarówno prawo, jak i praktykê stosowania
konkretnych przepisów, uzupe³nion¹ o perspektywê porównawcz¹, g³ównie
w zakresie dobrych praktyk stosowanych w ró¿nych pañstwach. Jej celem
jest zaproponowanie konkretnych rozwi¹zañ mog¹cych pozytywnie wp³y-
n¹æ na poziom wiedzy m³odych ludzi o ich w³asnej seksualno�ci, a tak¿e na
zwiêkszenie ich �wiadomo�ci w zakresie ochrony samego siebie przed zagro-
¿eniami zwi¹zanymi z szeroko pojêtym zdrowiem seksualnym i reprodukcyj-
nym. Warto zwróciæ jednocze�nie uwagê na poszczególne �ród³a, z których
mo¿na czerpaæ wiedzê o seksualno�ci cz³owieka, ich wiarygodno�æ, rzetel-
no�æ i adekwatno�æ do deklarowanych potrzeb, na konsekwencje braku od-
powiednich informacji, a tak¿e wp³yw ograniczania dostêpu do profesjonal-
nych zasobów na ¿ycie m³odych ludzi w Polsce.

Edukacja seksualna

Edukacja seksualna najczê�ciej kierowana jest do dzieci i m³odzie¿y jako
jeden z niezbêdnych elementów ich prawid³owego i zrównowa¿onego roz-
woju. Jest realizowana poprzez edukacjê domow¹, edukacjê szkoln¹ i porad-
nictwo specjalistyczne, a jej zakres zale¿y w du¿ej mierze od regulacji praw-
nych obowi¹zuj¹cych w danym kraju. Rozwój idei edukowania w zakresie
seksualno�ci jest silnie powi¹zany z historycznym wyodrêbnieniem siê okre-
su adolescencji w ¿yciu cz³owieka, jako fazy przej�ciowej miêdzy dzieciñ-
stwem a m³odo�ci¹ (Bühler 1999: 430�437; Walêcka-Matyja 2009: 63). Jedn¹
z cech charakterystycznych tej fazy jest bowiem powiêkszaj¹ce siê zaintere-
sowanie w³asnym cia³em i jego mo¿liwo�ciami, a tak¿e odkrywaniem w³a-
snej seksualno�ci. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e obecnie wskazuje siê na po-
trzebê znacznie wcze�niejszego rozpoczêcia edukacji w tym zakresie (WHO
2010), w celu zapobiegania utrwalania siê niew³a�ciwych zachowañ i po-
staw, a tak¿e wiêkszego zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby. Jedno-
cze�nie podkre�la siê, ¿e wspó³czesna edukacja seksualna powinna mieæ cha-
rakter holistyczny, interdyscyplinarny, co wymaga uwzglêdnienia licznych
aspektów niezwi¹zanych bezpo�rednio z samym fizycznym aspektem seksu-
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alno�ci cz³owieka, ale wp³ywaj¹cych na jej postrzeganie i ochronê w danym
spo³eczeñstwie.

Edukacja seksualna najczê�ciej kojarzona jest z zajêciami prowadzonymi
w szkole na tematy zwi¹zane z anatomi¹ i fizjologi¹ cz³owieka, takimi jak:
ró¿nice p³ciowe i ich funkcje, p³odno�æ, zaburzenia ¿ycia p³ciowego, niekiedy
choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, skutki rozpoczynania wspó³¿ycia, a wiêc
ci¹¿a oraz poród, a tak¿e prewencja dotycz¹ca ryzykownych kontaktów sek-
sualnych. Zgodnie jednak z wytycznymi miêdzynarodowych organizacji po-
winna ona obejmowaæ znacznie szerszy i bardziej kompleksowy zestaw in-
formacji (UNESCO 2009). Seksualno�æ cz³owieka nie jest bowiem pojêciem
istniej¹cym w pró¿ni, gdy¿ wp³yw zarówno na jej postrzeganie, jak i ochronê
maj¹ liczne czynniki zwi¹zane przede wszystkim z kultur¹, tradycj¹ i zwycza-
jami istniej¹cymi w danym pañstwie, spo³eczeñstwie, kulturze. St¹d istotne
s¹ równie¿ zagadnienia zwi¹zane z p³ci¹ kulturow¹ cz³owieka, aspektami
prawnymi dotycz¹cymi równo�ci, tolerancji i niedyskryminacji, ról spo³ecz-
nych, orientacji seksualnych, relacji miêdzyludzkich i psychospo³ecznych, a tak¿e
konkretnych praw zwi¹zanych z ¿yciem seksualnym cz³owieka i mo¿liwo-
�ciach ich ochrony. W zale¿no�ci równie¿ od wieku odbiorców (WHO 2010)
zaleca siê nie tylko przekazywanie rzetelnej, ca³o�ciowej, adekwatnej i do-
stosowanej do wieku wiedzy, ale tak¿e kszta³towanie prawid³owych postaw,
wyposa¿enie m³odych ludzi we w³a�ciwe umiejêtno�ci czy zapewnienie im
wsparcia zarówno w aspekcie wewnêtrznym, rodzinnym, jak i zewnêtrznym,
instytucjonalnym czy prawnym.

Powy¿sze wymagania dotycz¹ nie tylko samych zajêæ prowadzonych w szko-
³ach czy innych instytucjach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Na ich
podstawie bowiem powinien byæ oparty ca³y system edukowania dzieci i m³o-
dzie¿y w zakresie seksualno�ci cz³owieka, obejmuj¹cy równie¿ edukacjê pro-
wadzon¹ w domu i oferowan¹ przez pracowników s³u¿by zdrowia. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e zaniedbanie jednego z tych aspektów mo¿e prowadziæ do ob-
ni¿enia jako�ci ca³o�ci oferty, a w konsekwencji do pogorszenia sytuacji
m³odych ludzi. Systemowe podej�cie do tego zagadnienia staje siê szczegól-
nie wa¿ne obecnie, gdy seksualno�æ cz³owieka jest tematem materia³ów po-
jawiaj¹cych siê bardzo czêsto w mediach, literaturze czy internecie, które
nierzadko prezentuj¹ jej wypaczony obraz (Dines 2012), a tak¿e � niestety �
przekazuj¹ nierzetelne i nieprawdziwe informacje.

Uzasadnienie potrzeby istnienia edukacji seksualnej

Podkre�la siê, ¿e seksualno�æ jest konstruktem kulturowym, a w zwi¹zku
z tym jej prawid³owy rozwój wymaga konkretnej wiedzy i zdefiniowanego
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dla danego obszaru czy pañstwa zakresu informacji. Trzeba uznaæ, ¿e jest
ona �[�] rezultatem z³o¿onych procesów spo³ecznych � zró¿nicowanych
praktyk spo³ecznych, które nadaj¹ znaczenie ludzkim dzia³aniom [�] oraz
zmaganiom miêdzy tymi, którzy maj¹ w³adzê definiowania i regulowania
[seksualno�ci], a tymi, którzy jej siê opieraj¹. Seksualno�æ nie jest czym� da-
nym � jest wynikiem negocjacji i konfliktów� (Weeks 1986: 26). Polsk¹ sytu-
acjê opisuje równie¿ stwierdzenie pochodz¹ce z ksi¹¿ki Stevena Seidmana,
a wskazuj¹ce, ¿e �[r]odzimy siê obdarzeni cia³em, ale to spo³eczeñstwo okre-
�la, które jego czê�ci i jakie przyjemno�ci i zachowania maj¹ charakter seksu-
alny. Równie¿ dzielenie zachowañ seksualnych na dobre i z³e lub dopusz-
czalne i niedozwolone traktuje siê [�] jako wytwór w³adzy spo³ecznej:
dominuj¹ce normy seksualne s¹ odzwierciedleniem przekonañ dominuj¹cych
grup spo³ecznych� (Seidman 2012: 83). Dlatego niezbêdne jest nie tylko
wypracowanie pañstwowych standardów nauczania o seksualno�ci cz³owie-
ka, ale równie¿ podejmowanie prób unifikacji tych programów w celu do-
stosowania ich do ram wyznaczonych przez miêdzynarodowe organizacje,
takie jak ONZ czy WHO.

Dostêp do edukacji seksualnej realizuje prawo jednostki dostêpu do in-
formacji, szczególnie tej zdefiniowanej w zakresie praw pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417). Prawo dostêpu do informacji obejmuje uzyskanie
przystêpnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
mo¿liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ
nastêpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu. WHO definiuje zdrowie jako nie tylko ca³kowity brak choroby
czy kalectwa, ale tak¿e stan pe³nego, fizycznego, umys³owego i spo³ecznego
dobrostanu. W takim ujêciu obejmuje ono równie¿ seksualno�æ cz³owieka,
która w³a�ciwie rozwiniêta staje siê gwarancj¹ wy¿ej zdefiniowanego dobre-
go samopoczucia.

Przyjmuj¹c, ¿e ka¿da jednostka powinna mieæ dostêp do rzetelnej infor-
macji pochodz¹cej z wiarygodnego �ród³a, nale¿y wskazaæ na obowi¹zek ist-
niej¹cy po stronie pañstwa, zabezpieczenia jej mo¿liwo�ci realizacji tego
uprawnienia. Powinno to oznaczaæ nie tylko obowi¹zek prowadzenia edu-
kacji seksualnej, ale tak¿e zagwarantowania jej kompleksowo�ci. Ten drugi
element jest jednak nierzadko zaniedbywany (TEA 2011: 227�282).

W³a�ciwa wiedza z zakresu seksualno�ci cz³owieka przyczynia siê znacz¹-
co do zagwarantowania przestrzegania jego praw, a tak¿e skutecznej ochro-
ny przed ich naruszeniami zarówno ze strony innych osób, jak i instytucji
czy ca³ego systemu, ale tak¿e ochrony przed w³asnymi niew³a�ciwymi wybo-
rami czy nietrafnymi decyzjami. Oznacza to, ¿e ka¿da jednostka powinna
mieæ prawo podejmowania �wiadomych decyzji w zakresie swojej seksual-
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no�ci, a tak¿e znaæ mechanizmy ochrony przed ich negatywnymi konsekwen-
cjami. Polski ustawodawca przyj¹³, ¿e ka¿da jednostka osi¹ga taki poziom
wiedzy w wieku 15 lat, kiedy to zgodnie z prawem mo¿e nawi¹zywaæ relacje
o charakterze seksualnym zarówno z rówie�nikami, jak i osobami doros³ymi
(art. 200 kk, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553). Poni¿ej tego wieku, nazywa-
nego wiekiem zgody (ang. age of consent), uznaje siê, ¿e dziecko nie jest
w stanie podejmowaæ w tym zakresie prawnie �wiadomych i wi¹¿¹cych de-
cyzji, a jego partner obarczony jest odpowiedzialno�ci¹ karn¹ za seksualne
wykorzystywanie ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia. Bior¹c pod uwagê tê
granicê, wskazane by³oby rozpoczynanie edukacji seksualnej na wystarczaj¹-
co wczesnym etapie, aby przygotowaæ m³odzie¿ do podejmowania s³usznych
decyzji. Praktyka jednak przeczy temu za³o¿eniu.

Rodzaje edukacji seksualnej

Edukacjê seksualn¹ mo¿na podzieliæ na formaln¹, czyli tak¹, która jest
przekazywana m³odym ludziom przez profesjonalistów, i nieformaln¹, czyli
pozainstytucjonaln¹ (WHO 2010). Najbardziej naturalnym �ród³em niefor-
malnym na temat seksualno�ci cz³owieka jest rodzina, obecnie nale¿a³oby
równie¿ zaliczyæ do tej kategorii edukacjê rówie�nicz¹, a tak¿e dodatkowe
�ród³a wiedzy, takie jak media, literatura czy internet. Szczególnie ta ostat-
nia kategoria jest wspó³cze�nie problematyczna, wprowadza bowiem du¿o
nieprawdziwych tre�ci i zaciemnia prawdziwy obraz ludzkiej seksualno�ci.
Nale¿y dodaæ, ¿e w Polsce edukacja formalna nie stanowi obecnie w³a�ciwej
przeciwwagi dla tego zjawiska, co skutkuje niekiedy wykszta³ceniem siê nie-
prawid³owych postaw u m³odych osób (Izdebski, Niemiec, W¹¿ 2011).

Wspó³czesne media nie stroni¹ od tematów zwi¹zanych z seksualno�ci¹
cz³owieka, prezentuj¹c czêsto ca³e spektrum mo¿liwych zachowañ i postaw,
niestety równie¿ tych niew³a�ciwych. Przewa¿nie nie jest to uzupe³nione
w³a�ciwym komentarzem czy nadaniem odpowiedniej perspektywy, a wrêcz
wydaje siê, ¿e promowany jest zniekszta³cony obraz rzeczywisto�ci (MTV,
Nastoletnie matki, 16 and pregnant)1. Do m³odych ludzi dociera równie¿
przekaz kreowany w mediach, i¿ poprzez pokazywanie swojej seksualno�ci
mo¿na zyskaæ popularno�æ, a niekiedy czerpaæ z tego konkretne zyski (Kim
Kardashian, Paris Hilton). Rzadko kiedy wspomina siê o kosztach takich
zachowañ.

1 Popularny program rozrywkowy, w którym m³ode dziewczyny, które wcze�nie urodzi³y dzieci, zma-
gaj¹ siê z realiami ¿ycia codziennego. W wersji amerykañskiej uczestnicz¹ce w produkcji nastolatki stawa-
³y siê celebrytkami, czerpi¹cymi ze swojej sytuacji niema³e zyski.
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Zainteresowanie ludzk¹ seksualno�ci¹ nie ogranicza siê jedynie do tema-
tów ³atwych czy przyjemnych. Od pewnego czasu mo¿na zauwa¿yæ coraz
wiêcej produkcji ujawniaj¹cych problemy zwi¹zane z niew³a�ciwym postrze-
ganiem przez m³odych ludzi w³asnej seksualno�ci, brakiem wiedzy w tym
zakresie i wykorzystywaniem tych aspektów przez doros³e osoby (Galerian-
ki, �winki). Mimo popularno�ci tych produkcji, a tak¿e potwierdzenia ist-
nienia ukazywanych tam zjawisk w �ród³ach naukowych (Kurzêpa 2012), nie
wp³ynê³o to na rozszerzenie tre�ci przekazywanych m³odym ludziom w ra-
mach edukacji formalnej.

Szczególnie niebezpieczny w tym zakresie jest jednak obecnie internet. Nie-
ograniczony dostêp do ogromnej ilo�ci informacji, czêsto o niepewnym i niewe-
ryfikowalnym rodowodzie sprawia, ¿e m³odzi ludzie postrzegaj¹ swoj¹ seksual-
no�æ w sposób czêsto nieakceptowalny, nierzadko wykorzystuj¹c j¹ w sposób
komercyjny lub nara¿aj¹c siê na pokrzywdzenie (m.in.: www.sponsoraszukam.pl;
www.szukambogatego.pl). Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e oczekiwany w Polsce stan-
dard czêsto jest roz³¹czny z uniwersalnym, prawid³owym, uwzglêdniaj¹cym
prawa cz³owieka standardem postulowanym na gruncie miêdzynarodowym.

S³aba lub ¿adna kontrola spo³eczna w internecie umo¿liwia rozpowszech-
nianie siê w nim szkodliwych zjawisk, a tak¿e u³atwia m³odym ludziom do-
stêp do nieodpowiednich dla nich materia³ów. To w³a�nie tutaj inicjowane s¹
dzia³ania maj¹ce znamiona przestêpstw seksualnych, a tak¿e takie, które
naruszaj¹ szeroko pojêt¹ sferê prywatno�ci, a nierzadko i godno�ci m³odych
osób (Siegle 2010: 14�16, 65; Szymialis 2010). Jednocze�nie internet oferu-
je rozrywkê nieodpowiedni¹ dla dzieci i m³odzie¿y bez ¿adnych realnych
zabezpieczeñ w zakresie dostêpno�ci. Trudno bowiem uznaæ za prawid³owe
zabezpieczenie stron o tre�ci pornograficznej wyskakuj¹ce okienko, w któ-
rym u¿ytkownik musi potwierdziæ ukoñczony 18 rok ¿ycia. Nie tylko usta-
wodawca poprzez kodeks karny (art. 202 k.k.), ale i sama opinia spo³eczna
deklaruj¹, i¿ styczno�æ m³odych ludzi z takimi tre�ciami mo¿e powodowaæ
u nich kreowanie nieprawdziwego, wypaczonego obrazu rzeczywisto�ci (Di-
nes 2012), co staje siê szczególnie niebezpieczne w krajach, gdzie formalna
edukacja seksualna jest prowadzona w sposób nieadekwatny do potrzeb.
Jednym z tych krajów jest niestety Polska.

Edukacja domowa

Najbardziej pierwotnym �ród³em informacji dla m³odych ludzi powinna
byæ ich podstawowa grupa odniesienia, czyli rodzina. Przez wieki spe³nia³a
ona swoj¹ funkcjê i choæ doprowadzi³o to w konsekwencji do ugruntowania
siê wielu szkodliwych stereotypów, jej warto�æ by³a nieoceniona (Abbott 2003:
255�256). Niepokoj¹ce s¹ w zwi¹zku z tym wyniki badañ, które ujawniaj¹,
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¿e prawie 45% osób w przedziale wiekowym od 13 do 35 lat nigdy nie roz-
mawia³o z rodzicami na tematy zwi¹zane z seksualno�ci¹ (Ponton 2011). Je�li
jednak takie rozmowy mia³y miejsce, kultywowa³y one d³ugo ugruntowan¹
tradycjê przekazywania g³êboko zakorzenionych stereotypów, a niekiedy
nawet zabobonów. Niezale¿nie od za³o¿eñ metodologicznych tego badania,
nale¿y uznaæ, ¿e ka¿de pojedyncze zg³oszenie tego typu �wiadczy o istotnych
problemach w zakresie przekazywania wiedzy o seksualno�ci przez osoby
najbli¿sze.

Trudno mieæ jednak¿e pretensje do starszych pokoleñ o braki w wiedzy,
skoro by³y one pozbawione edukacji w tym zakresie na etapie przedszkol-
nym i szkolnym. Nie jest równie¿ ³atwo odnale�æ wiarygodn¹ i rzeteln¹ lite-
raturê z tego tematu, która mog³aby zast¹piæ czêsto niekomfortowe miêdzy-
pokoleniowe rozmowy. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e takie dzie³a s¹ w Polsce
dostêpne (D³ugo³êcka 2012; Hojer 2010).

Edukacja szkolna

W Polsce podstawowym aktem prawnym wskazuj¹cym na obowi¹zek
prowadzenia zajêæ z edukacji seksualnej jest ustawa o planowaniu rodziny,
ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno�ci przerywania ci¹¿y
(Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), która w artykule 4 stanowi, i¿ �do progra-
mów nauczania szkolnego wprowadza siê wiedzê o ¿yciu seksualnym cz³o-
wieka, o zasadach �wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warto-
�ci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i �rodkach �wiadomej
prokreacji�. Granice wype³niania tego obowi¹zku zosta³y ustalone w dwóch
rozporz¹dzeniach Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 977;
Dz. U. z 2014 r., poz. 395). Przedmiotem realizuj¹cym ustawowe przes³anki
jest wychowanie do ¿ycia w rodzinie, którego ju¿ sama nazwa jest sympto-
matyczna. Uczêszczaj¹ na niego uczniowie niepe³noletni, których rodzice nie
wyrazili pisemnego sprzeciwu, a tak¿e osoby pe³noletnie, które samodziel-
nie, równie¿ w formie pisemnej, nie zrezygnowa³y z uczestnictwa w zajê-
ciach. Przedmiot pojawia siê na II etapie edukacyjnym, w V klasie podsta-
wówki, co nie wyklucza jednak istnienia tre�ci z obszaru edukacji seksualnej
na wcze�niejszych etapach nauczania, kiedy to prowadzona jest przyk³ado-
wo edukacja wczesnoszkolna w formie kszta³cenia zintegrowanego.

Poddaj¹c analizie podrêczniki do prowadzenia tego przedmiotu, mo¿na
odnie�æ wra¿enie, ¿e jego celem jest wzmacnianie istniej¹cych stereotypów
w zakresie ról spo³ecznych, a tak¿e spo³ecznego odbioru seksualno�ci (TEA
2011: 227�282). Uwzglêdniaj¹c dodatkowo profil osób prowadz¹cych te
zajêcia (Ponton 2009, 2014) i przekazywane przez nie tre�ci, nasuwa siê re-
fleksja, ¿e w niektórych przypadkach uczêszczanie na nie mo¿e przynie�æ
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wiêcej strat ni¿ korzy�ci. Sytuacje, gdy poziom zajêæ odpowiada miêdzyna-
rodowym standardom w zakresie rzetelno�ci, kompleksowo�ci, wiarygod-
no�ci prezentowanych informacji, a tak¿e adekwatno�ci do etapu rozwoju
m³odego cz³owieka, nie s¹ bowiem tak powszechne, jakby mo¿na oczeki-
waæ.

Zauwa¿alny, nie tylko w Polsce, jest tak¿e trend do wspierania progra-
mów promuj¹cych abstynencjê seksualn¹ jako odpowied� na wszechogar-
niaj¹c¹ swobodê seksualn¹ ukazywan¹ w mediach czy w internecie (Øistein
Endsjø 2011: 73, 85; Wêglarczyk 2009: 125�151). To niebezpieczne zjawi-
sko w sposób szczególny uderza w kobiety, których seksualno�æ przez wieki
stanowi³a zakazany temat, zwi¹zany jedynie z pojêciem prokreacji w ma³-
¿eñstwie (Abbott 2003). Staje siê równie¿ coraz bardziej oczywiste, ¿e pro-
wadzenie takich programów nie powstrzymuje m³odych ludzi przed wcho-
dzeniem w relacje o charakterze seksualnym, a konsekwencje takich dzia³añ
mog¹ byæ bardzo powa¿ne (Izdebski 2011). Ciekawym przyk³adem na ró¿-
norodno�æ rozwi¹zañ s¹ Stany Zjednoczone, w których obecnie mo¿na za-
uwa¿yæ tendencjê odchodzenia od edukacji opartej na abstynencji w kierun-
ku bardziej kompleksowego podej�cia (Guttmacher Institute 2016).

Nale¿y uznaæ, ¿e mimo formalnego wywi¹zywania siê przez pañstwo
polskie z na³o¿onych na siebie obowi¹zków w zakresie edukacji seksualnej
m³odych ludzi, w praktyce nierzadko zdarzaj¹ siê sytuacje, które mo¿na za-
kwalifikowaæ jako naruszaj¹ce wypracowane europejskie i miêdzynarodowe
standardy w tym zakresie. Naruszane s¹ tak¿e prawa m³odych ludzi, w szcze-
gólno�ci prawo do informacji, oraz gwarancje ochrony dzieci i m³odzie¿y
przed pokrzywdzeniem. Sytuacja, w której wadliwie funkcjonuje zarówno
formalna, jak i nieformalna edukacja seksualna, stanowi zagro¿enie dla naj-
m³odszych pokoleñ i wymaga podjêcia natychmiastowych kroków w celu
naprawienia zaistnia³ego stanu rzeczy. Problem pojawia siê jednak wtedy, gdy
prawodawca nie tylko akceptuje takie okoliczno�ci, ale wrêcz wspiera ich
koegzystencjê. W takim wypadku ostatni¹ szans¹ staje siê poradnictwo pro-
fesjonalne.

Specjalistyczne poradnictwo

Kompleksowo opracowany system wspierania m³odzie¿y w zakresie zdo-
bywania wiedzy o w³asnej seksualno�ci powinien opieraæ siê na trzech fila-
rach: edukacji domowej, edukacji szkolnej, a tak¿e poradnictwie specjali-
stycznym. Dostêp do tego ostatniego w Polsce wi¹¿e siê z powa¿nymi
ograniczeniami, ujêtymi w przepisach ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U.
z 2015 r., poz. 464). Artyku³ 31 ustawy stanowi, i¿ �lekarz ma obowi¹zek
udzieliæ pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystêpnej
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informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo¿-
liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj¹cych siê przewidzieæ
nastêpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu�. Punkt 7 artyku³u ogranicza jednak ten obowi¹zek w przypad-
ku pacjentów, którzy nie ukoñczyli 16 roku ¿ycia. W takiej sytuacji �lekarz
udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawid³owego prze-
biegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego�. Ta sama granica wieku
pojawia siê w nastêpnym artykule, który reguluje mo¿liwo�æ wyra¿enia przez
pacjenta zgody na badanie lub inne �wiadczenia zdrowotne. W przypadku
osób poni¿ej lat 16 wy³¹czne prawo do podejmowania decyzji w tym za-
kresie maj¹ jego przedstawiciele ustawowi, natomiast miêdzy 16 a 18 ro-
kiem ¿ycia prawnie wymagana staje siê tzw. zgoda kumulatywna, pocho-
dz¹ca zarówno od dziecka, jak i jego przedstawiciela, najczê�ciej rodzica.
Dopiero osi¹gniêcie pe³noletnio�ci daje prawo do samodecydowania w tym
zakresie.

Regulacje te s¹ niezwykle wa¿ne w sytuacji, gdy niepe³noletni pacjent
chcia³by skorzystaæ z profesjonalnej pomocy lekarskiej, chocia¿by polegaj¹-
cej na udzieleniu mu konkretnych informacji. Lekarz mo¿e w takiej sytuacji
zas³aniaæ siê przepisami obliguj¹cymi go do uszanowania woli opiekuna praw-
nego, co wi¹¿e siê oczywi�cie z obligatoryjn¹ jego obecno�ci¹ w przypadku
udzielania jakichkolwiek �wiadczeñ zdrowotnych. Ma³oletni pacjent nie ma
wiêc mo¿liwo�ci, przyk³adowo, na zgodne z prawem otrzymanie recepty na
�rodki antykoncepcyjne, je�li zgody nie wyrazi jego opiekun. Podobne prze-
pisy, obowi¹zuj¹ce w Anglii, zosta³y uchylone s³ynn¹ decyzj¹ z 1985 r., wpro-
wadzaj¹c¹ nowe pojêcie do prawa medycznego, od nazwiska skar¿¹cej nazy-
wane Gillick competence (Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health
Authority 1985). Uprawnia ono lekarza do podjêcia samodzielnej decyzji
w kwestii dojrza³o�ci osoby poni¿ej 16 roku ¿ycia, pozwalaj¹c jej na samo-
dzielne wyra¿enie zgody na �wiadczenia zdrowotne, bez konieczno�ci an-
ga¿owania jej opiekunów prawnych. Warto zaznaczyæ, ¿e to, co w Anglii
(a tak¿e Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i in.) dotyczy równie¿ osób po-
ni¿ej 16 roku ¿ycia, w Polsce nie mo¿e byæ aplikowane w stosunku do m³o-
dzie¿y poni¿ej 18 lat.

Dostêp do opieki lekarskiej, w szczególno�ci w zakresie poradnictwa
antykoncepcyjnego, dla osób ma³oletnich zosta³ zagwarantowany nie tylko
we wspomnianych wy¿ej pañstwach, ale tak¿e przyk³adowo w Stanach Zjed-
noczonych. Tam, w latach siedemdziesi¹tych XX w., S¹d Najwy¿szy wyda³
a¿ trzy decyzje, które doprowadzi³y do ostatecznego oparcia takiej prakty-
ki o prawo do wolno�ci osobistej i prawo do intymno�ci (Renzetti 2008:
250�251).
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Ograniczenia wynikaj¹ce z unormowania zgody na �wiadczenia zdrowotne
uzupe³niane s¹ dodatkowymi przeszkodami w zakresie uzyskiwania infor-
macji o swoim stanie zdrowia. Tutaj równie¿ ustawodawca wskaza³, ¿e oso-
by poni¿ej lat 16 nie musz¹ mieæ pe³nej informacji na temat swojego sta-
nu zdrowia, je�li ich opiekunowie nie widz¹ takiej konieczno�ci. Jest to
decyzja kontrowersyjna, bior¹c szczególnie pod uwagê potrzebê zabez-
pieczenia interesów tych ma³oletnich, którzy zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem mog¹ wchodziæ w relacje o charakterze seksualnym, maj¹c po-
miêdzy 15 a 16 lat.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e powy¿sze ograniczenia s¹ wynikiem potrzeby
uszanowania zakresu w³adzy rodzicielskiej, unormowanej w kodeksie rodzin-
nym i opiekuñczym (art. 92, Dz. U. z 2017 r., poz. 682), która przys³uguje
rodzicom a¿ do chwili osi¹gniêcia przez dziecko pe³noletnio�ci. Wskazane
jednak wydaje siê zweryfikowanie tego pojêcia, w celu chocia¿by zwiêksze-
nia ochrony m³odych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami zarz¹dza-
nia w³asn¹ seksualno�ci¹, na które to dzia³ania ustawodawca wyrazi³ zgodê
na d³ugo przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia.

Omówione powy¿ej przepisy blokuj¹ w du¿ej mierze mo¿liwo�æ tworze-
nia w Polsce specjalistycznych poradni m³odzie¿owych (youth health cen-
ter), popularnych w wielu krajach w Europie i na �wiecie, w których m³odzi
ludzie mog¹ otrzymaæ poradê z zakresu edukacji seksualnej, fachow¹ infor-
macjê dotycz¹c¹ seksualno�ci cz³owieka, a tak¿e uzyskaæ niezbêdne �wiad-
czenia minimalizuj¹ce ryzyko zwi¹zane z anga¿owaniem siê w relacje o cha-
rakterze seksualnym. Ograniczenie dzieciom i m³odzie¿y dostêpu do wiedzy
specjalistycznej, jak¹ maj¹ lekarze ginekolodzy czy urolodzy, stanowi dodat-
kowy element uzupe³niaj¹cy system promuj¹cy minimum wiedzy i maksi-
mum dezorientacji. Prowadzi to z jednej strony do utrwalania szkodliwych
stereotypów, z drugiej natomiast do pojawiania siê coraz wiêkszej grupy nie-
bezpiecznych zachowañ seksualnych. Nieumiejêtno�æ filtrowania informacji
pochodz¹cych z � jedynego powszechnie dostêpnego �ród³a wiedzy � inter-
netu, wynikaj¹ca z braku jakichkolwiek podstaw edukacji seksualnej, wywo-
³uje nie tylko dezinformacjê, ale przede wszystkim skutkuje wieloma osobi-
stymi dramatami.

Podsumowanie

Godna podziwu jest konsekwencja polskiego ustawodawcy w zakresie
ograniczania dostêpu do rzetelnej, ca³o�ciowej i dostosowanej do etapu roz-
woju dziecka i m³odego cz³owieka edukacji seksualnej. Zajêcia szkolne kon-
centruj¹ siê w du¿ej mierze na przekazywaniu tre�ci nasyconych stereotypa-
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mi i promuj¹cymi jeden preferowany typ rodziny, a dostêp do poradnictwa
specjalistycznego jest znacznie ograniczony. To w konsekwencji prowadzi do
wychowania kolejnych pokoleñ, dla których edukacja seksualna stanowiæ
bêdzie temat tabu, a ich �wiadomo�æ w tym zakresie i wiedza bêd¹ niewy-
starczaj¹ce. Utrzymywanie takiego schematu zdecydowanie bêdzie wp³ywa-
³o na kszta³t edukacji domowej.

W XXI w. nie jest wystarczaj¹ce opieranie siê na wiedzy i informacjach
ogólnodostêpnych w mediach i internecie, gdy¿ promowany przez nie prze-
kaz mo¿e naraziæ m³ode osoby na pokrzywdzenie nie tylko przez ludzi wyko-
rzystuj¹cych ich naiwno�æ, ale i z powodu anga¿owania siê w szkodliwe rela-
cje, skutkuj¹ce negatywnymi konsekwencjami czêsto na ca³e ¿ycie. Nale¿y uznaæ,
¿e niewystarczaj¹cym dzia³aniem jest zwiêkszanie katalogu przestêpstw o cha-
rakterze seksualnym czy nawet sankcjonowanie lub finansowanie nowych roz-
wi¹zañ, maj¹cych na celu niesienie pomocy m³odym i niedo�wiadczonym ro-
dzicom. Niezbêdne s¹ zmiany systemowe oparte na dzia³aniach prewencyjnych,
a nie jedynie nastêpczych. Jednym z takich dzia³añ powinno byæ przeprowa-
dzenie zmian legislacyjnych w zakresie formalnej edukacji seksualnej zarówno
w aspekcie zajêæ szkolnych, jak i poradnictwa specjalistycznego.

Pierwszym z dzia³añ powinno byæ opracowanie programu zajêæ kompa-
tybilnego z zaleceniami organów miêdzynarodowych, chocia¿by ze standar-
dami opracowanymi przez �wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO 2010).
Wa¿ne jest przede wszystkim uwzglêdnienie wytycznych dotycz¹cych wieku,
w jakim dzieci powinny rozpoczynaæ swoj¹ edukacjê w tym zakresie. WHO
zaleca, aby odbywa³o siê to ju¿ w przedszkolach, co jest szczególnie istotne
w kontek�cie przeciwdzia³ania krzywdzeniu dzieci. Nauka w³a�ciwego re-
agowania na niechcian¹ ingerencjê innych osób w nasz¹ seksualno�æ stanowi
bowiem najlepsz¹ przed ni¹ ochronê.

Weryfikacji powinny zostaæ poddane podrêczniki dopuszczone do na-
uczania przedmiotu w szko³ach w zakresie eliminowania tre�ci, które s¹ nie-
zgodne ze wspó³czesnymi koncepcjami praw cz³owieka. Zalecenia w tym
wzglêdzie zosta³y sformu³owane w wielu miêdzynarodowych dokumentach,
równie¿ tych ratyfikowanych przez Polskê (Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71;
Dz. U. z 2015 r., poz. 961). Podrêczniki powinny zostaæ dopasowane nie
tylko do etapu rozwoju dziecka, do wspó³czesnej wiedzy na temat seksual-
no�ci cz³owieka, ale równie¿ uwzglêdniaæ informacje przekazywane w tym
zakresie przez media czy internet, weryfikuj¹c ich s³uszno�æ i stanowi¹c dla
nich odpowiedni¹ przeciwwagê. Profesjonalne przygotowanie nauczycieli do
tego przedmiotu jest kluczowe dla zagwarantowania rzetelno�ci i adekwat-
no�ci zajêæ. Niedopuszczalne jest, aby takie lekcje prowadzi³y osoby duchowne
czy te¿ takie, które same nie maj¹ odpowiedniej wiedzy.
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Bardzo wa¿ne jest tak¿e dokonanie zmian w ustawie o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (a tak¿e w ustawie o prawach pacjenta) w zakresie dostêpu
do informacji i wyra¿ania zgody na �wiadczenia zdrowotne przez osoby
ma³oletnie. Istniej¹ca obecnie niespójno�æ przepisów w zakresie ochrony
zdrowia i przyznania prawa do samodzielnego zarz¹dzania w³asn¹ seksual-
no�ci¹ musi zostaæ zlikwidowana. Mo¿na tego dokonaæ na dwa sposoby.
Pierwszy zak³ada³by obni¿enie wieku w prawie medycznym z 16 na 15
rok ¿ycia, co doprowadzi³oby do sytuacji, w której m³odzi ludzie jedno-
cze�nie uzyskiwaliby uprawnienie w zakresie samodecydowania i pe³ne-
go dostêpu do informacji o stanie swojego zdrowia. Jednak¿e zmiany
dokonywane w granicach wiekowych w jednej ustawie powinny poci¹-
gn¹æ za sob¹ weryfikacjê innych limitów przyjmowanych w licznych ak-
tach prawnych, prowadz¹c w konsekwencji do wzglêdnej unifikacji obo-
wi¹zuj¹cych przepisów.

Ciekawszym rozwi¹zaniem by³oby jednak zastosowanie rozwi¹zania przy-
jêtego od lat chocia¿by w Anglii. Umo¿liwienie lekarzom oceny poziomu
rozwoju dziecka i na tej podstawie decydowania o mo¿liwo�ci podejmowa-
nia przez m³od¹ osobê samodzielnych decyzji odno�nie do w³asnej seksual-
no�ci nie tylko zwiêksza³oby ich ochronê, ale przede wszystkim legitymizo-
wa³oby wystêpuj¹c¹ obecnie praktykê. Nie jest bowiem tajemnic¹, ¿e niektórzy
lekarze, dzia³aj¹c w najlepszym interesie swoich ma³oletnich pacjentów, do-
konuj¹ takiej oceny i w przypadku pozytywnej weryfikacji udzielaj¹ �wiad-
czeñ zdrowotnych, a tak¿e niezbêdnych informacji. Ponadto umo¿liwi³oby
to tworzenie dla m³odych osób specjalnych poradni, w których mogliby oni
otrzymywaæ informacje i �wiadczenia zdrowotne, nie bêd¹c zale¿nymi od
zgody opiekunów.

26 maja 2017 r. wp³yn¹³ do Sejmu poselski projekt ustawy (druk nr 1631)
dotycz¹cy kwestii wprowadzenia dodatkowych regulacji, pozwalaj¹cych oso-
bie powy¿ej 15 roku ¿ycia na samodzielne wyra¿enie zgody w przypadku
badañ lub innych �wiadczeñ z zakresu specjalizacji ginekologicznej, urolo-
gicznej lub dermatologicznej. Nastêpnie 9 czerwca zosta³ on skierowany do
Komisji Zdrowia. Brzmienie przepisów stanowi rozwi¹zanie wê¿sze ni¿ dwa
proponowane powy¿ej, mo¿e siê jednak okazaæ jedynym mo¿liwym do osi¹-
gniêcia w obecnym systemie politycznym.

Wymienione dzia³ania w perspektywie d³ugoterminowej powinny dopro-
wadziæ do zwiêkszenia �wiadomo�ci spo³ecznej w zakresie edukacji seksual-
nej, a co za tym idzie do poprawy poziomu edukacji nieformalnej, prowa-
dzonej w domu. Nale¿y ponownie podkre�liæ, ¿e tylko kompleksowe
rozwi¹zania mog¹ zwiêkszyæ gwarancje ochrony seksualno�ci dzieci i m³o-
dzie¿y i zmniejszyæ ryzyko ich pokrzywdzenia.
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