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STANOWISKO ŚWIADKÓW JEHOWY WOBEC WYBRANYCH 

WSPÓŁCZESNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH W ŚWIETLE PRAWA 

POLSKIEGO 

Streszczenie 

Obecnie Świadkowie Jehowy w Polsce są zarejestrowanym związkiem wyznaniowym 

wpisanym pod numerem 34 do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 

prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Doktryna związku 

wyznaniowego Świadków Jehowy, oparta o dosłowne rozumienie słów Pisma Świętego, 

zobowiązuje członków tej grupy religijnej do przestrzegania licznych nakazów i zakazów, 

których część odnosi się do problematyki związanej z korzystaniem z usług medycznych. 

Dzisiejsze zasady postępowania wyznawców Jehowy określone przez Ciało Kierownicze 

(zasady te podlegały zmianom na przestrzeni czasu) obejmują w zakresie zagadnień 

medycznych przede wszystkim bezwzględny zakaz poddawania się przez członków zboru 

zabiegom transfuzji krwi pełnej, natomiast decyzja o poddaniu się przeszczepowi organu lub 

szpiku kostnego oraz szczepieniu została pozostawiona sumieniu każdego Świadka Jehowy, 

przy czym poddanie się takim zabiegom nie może spowodować wykluczenia z Organizacji 

Świadków Jehowy. Na tym tle pojawia się pytanie o postawę jaką winien przyjąć zarówno 

pacjent – Świadek Jehowy, jak i lekarz – Świadek Jehowy w odniesieniu do powyższych 

procedur medycznych. 
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THE POSITION OF JEHOVAH’S WITNESSES TO SOME MODERN MEDICAL 

PROCEDURES IN THE LIGHT OF POLISH LAW 

Summary 

Nowadays, Jehovah's Witnesses in Poland are religious association registered under 

number 34 in the Register of churches and other religious organizations conducted by the 

Minister of the Interior and Administration. The doctrine of the Jehovah's Witnesses religious 

association, based on the literal interpretation of the words of Scripture, commits the members 

of this religious group to keep a number of orders and prohibitions. Some of them refer to 



issues related to the use of medical services. Today's rules forced the Jehovah’s Witnesses not 

to take transfusion of whole blood. The decision to undergo to procedure of transplantation 

organ or bone marrow and vaccination has been left to the conscience of every Jehovah's 

Witness, but the consent to such treatment may not result in exclusion from the Organization 

of Jehovah's Witnesses. Because of this, appears the question of the attitude which should 

adopt both the patient - Jehovah's Witness, and the doctor - Jehovah's Witness in relation to 

these medical procedures. 
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