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Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r. 

 
 

STANOWISKO ZESPOŁU PRAWNEGO 
ws. projektu ustawy o świadomej prokreacji autorstwa partii .Nowoczesna 

 

Zespół Prawny Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża zadowolenie  

z podjęcia próby liberalizacji obowiązującej w Polsce ustawy antyaborcyjnej, należącej do 

najbardziej restrykcyjnych w Europie. Jednocześnie pragnie przedstawić poniższe uwagi 

odnoszące się do projektu ustawy o świadomej prokreacji autorstwa partii .Nowoczesna, 

podkreślając jak ważna jest to materia dla ochrony zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. 

Niezwykle istotne znaczenie ma używany język – mogący tę ochronę wzmocnić lub osłabić oraz 

zagadnienia proceduralne, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się neutralne, ale w praktyce 

stanowić bariery nie do przekroczenia i uniemożliwić realizację jednego z najważniejszych praw – 

prawa do decydowania o swoim życiu i rozrodczości. Dowodem takiego stanu rzeczy jest 

przygotowany w 2016 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny raport  

z monitoringu procedur dostępu do aborcji w polskich szpitalach, który pokazuje z jakimi 

trudnościami borykają się kobiety chcące zgodnie z prawem przerwać ciążę: 

http://federa.org.pl/raport-dzien-dobry-chce-przerwac-ciaze-o-procedurach-dostepu-do-

legalnej-aborcji-w-polskich-szpitalach/. 

 Sfera praw reprodukcyjnych ze względu na swoje silne powiązanie z życiem prywatnym 

człowieka, jego zdrowiem i ciałem charakteryzuje się pewną specyfiką. Mianowicie, wszelka 

reglamentacja i regulowanie tej sfery instrumentami prawnokarnymi jest przeciwskuteczne. 

Ignoruje bowiem podmiotowość człowieka i jego autonomię w decydowaniu o sobie, a także 

powszechność występowania pewnych zjawisk społecznych. Pisząc wprost – gdy osoby w ciąży 

nie chcą być w ciąży, a publiczna służba zdrowia nie gwarantuje im pomocy medycznej, na 

własną rękę szukają sposobów, by terminować ciążę. Prawne zakazy aborcji prowadzą więc do 

zwiększenia zjawisk tzw. podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej. Osoby gorzej uposażone i 

wyedukowane, z mniejszym dostępem do informacji częściej sięgają po metody przerywania ciąży 

zagrażające ich życiu i zdrowiu.  

 Poniżej znajduje się tabela z uwagami dot. projektowanych przepisów. 
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PRZEPIS USTAWY KOMENTARZ 

„Art. 9. 1. Przerwanie ciąży jest zabronione, z 

wyjątkiem przypadków określonych w 

ustawie”. 

 Sformułowanie to razem z obowiązującymi 

(a nie nieuchylonymi w tym projekcie) 

przepisami kodeksu karnego dotyczącymi 

przerywania ciąży poza przypadkami 

wskazanymi w ustawie utwierdza stan 

penalizacji aborcji prowadzący w rezultacie do 

a) tzw. efektu mrożącego wobec lekarzy oraz b) 

stygmatyzacji osób decydujących się na aborcje. 

W kontekście zdrowia reprodukcyjnego tzw. 

efekt mrożący prowadzi do odmawiania przez 

lekarzy wykonywania legalnych zabiegów 

przerywania ciąży lub dążenia do tego, by ich 

nie wykonywać (np. poprzez sztuczne 

przedłużanie procedur diagnostycznych lub 

administracyjnych. Lekarze boją się: a) skojarzeń 

z przestępcami z powodu wykonywania 

zabiegów terminacji ciąży; b) odpowiedzialności 

karnej w przypadku, gdyby organy ścigania 

uznały, że ocena przesłanek dopuszczających 

zabieg aborcji, dokonana przez lekarza, była 

nieprawidłowa. Również osoby w ciąży, które 

chcą przerwać ciążę oraz osoby udzielające im 

wsparcia narażone są na ryzyko potraktowania 

przez opinię publiczną jako działające co 

najmniej na granicy prawa. Penalizacja prowadzi 

także do tabuizacji tematu aborcji i praw 

reprodukcyjnych kosztem prawa do wolnego 

wyboru. 

„Art. 10. 1. Przerwanie ciąży może być 

dokonane, gdy kobieta tego zażąda, a zabieg 

przerwania ciąży zostanie wykonany nie 

później niż do upływu 12 tygodni od początku 

ciąży.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

kobieta składa pisemne oświadczenie 

zawierające żądanie przerwania ciąży, a 

ponadto zaświadczenie o odbytej konsultacji 

dotyczącej przerwania ciąży.  

 Jeżeli zabieg przerwania ciąży ma być 

wykonany nie później niż do upływu 12 

tygodnia ciąży, należy mieć na względzie, że cała 

procedura związana z konsultacjami i zabiegiem 

musi odbyć się w zaledwie kilka tygodni, 

ponieważ kobieta dowiaduje się o tym, że jest w 

ciąży zazwyczaj około 6-8 tygodnia, i od tego 

czasu licząc, musi podjąć decyzję o 

chęci/potrzebie dokonania aborcji, zgłosić się 

na konsultacje, zostać przyjęta na konsultacje, 
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3. Celem konsultacji, o której mowa w ust. 2, 

jest w szczególności ustalenie sytuacji 

zdrowotnej i życiowej kobiety, pomoc w 

rozwiązaniu jej problemów, między innymi 

poprzez wskazanie dostępnych form pomocy 

przysługujących kobietom w ciąży i po 

urodzeniu dziecka, poinformowanie kobiety o 

ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej, o 

aspektach medycznych ciąży oraz przerwania 

ciąży, a także o środkach i metodach 

antykoncepcyjnych. Konsultacja jest 

prowadzona z poszanowaniem prawa do 

wolnej decyzji kobiety. Na wniosek kobiety w 

konsultacji może współuczestniczyć wskazana 

przez nią osoba.  

4. Konsultacje mogą być prowadzone w 

podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą na podstawie umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych zawartej z 

Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji. 

Konsultacje prowadzi i lekarz. 

5. Przerwanie ciąży może być dokonane, jeżeli 

kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży 

po upływie 3 dni od konsultacji.  

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki jakie 

powinny spełniać podmioty prowadzące 

konsultacje, o których mowa w ust. 2, tryb 

przeprowadzana konsultacji oraz kwalifikacje 

osób przeprowadzających konsultacje z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

kompleksowej informacji kobiecie, która 

wystąpiła o konsultację”. 

uzyskać zaświadczenie o odbyciu konsultacji, 

odczekać 3 dni od konsultacji, i wówczas 

zarezerwować termin zabiegu oraz się mu 

poddać. Ustawa powinna gwarantować 

możliwość szybkiego i realnego skorzystania z 

procedury i przysługującego jej prawa do 

przerwania ciąży. Pożądaną zmianą byłoby 

maksymalne skrócenie czasu rozpatrywania 

przez Komisję Lekarską sprzeciwu od decyzji 

lekarza, tj. swoistej procedury odwoławczej 

uregulowanej w ustawie z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. Obecnie czas ten może wynosić aż do 

30 dni.  

 

 Procedura dostępu do aborcji powinna być 

transparentna i określać terminy, które 

obowiązują lekarzy i podmioty lecznicze (ustawa 

konkretnie bowiem wskazuje terminy względem 

kobiety), np. ile godzin/dni maksymalnie od 

złożenia pisemnego oświadczenia przez kobietę 

miałby się odbyć zabieg.  

 

 Odnośnie do obowiązkowej konsultacji 

psychologicznej: chęć zapewnienia wsparcia 

psychologicznego jest ze wszech miar słuszna i 

potrzebna, jednakże sposób realizacji tego celu 

powinien wyglądać inaczej. Możliwość odbycia 

bezpłatnej konsultacji z psycholożką/ 

psychologiem powinna przysługiwać każdemu 

pacjentowi/ każdej pacjentce i w każdym 

przypadku. Wsparcie to powinno być realnie 

dostępne w większości lub wybranych 

podmiotach leczniczych i powszechnie znane 

tak, by w sytuacji zaistnienia potrzeby takiej 

konsultacji osoba zainteresowana miała pełną 

wiedzę, że może z niej skorzystać i gdzie taką 

pomoc w najbliższym otoczeniu otrzyma. Z 

kolei nakładanie obowiązku takiej konsultacji 

może być kolejną formą stygmatyzacji osoby 

zgłaszającej się na aborcję, źródłem 
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dyskomfortu psychicznego, a przede wszystkim 

stanowić poważną barierę uniemożliwiającą 

skorzystanie z prawa do przerwania ciąży. W 

obecnej sytuacji społeczno-politycznej 

nagminne są przypadki arbitralnej odmowy 

wykonywania swoich obowiązków przez 

personel szpitala, sztucznego wydłużania 

procedur, nieuprawnionego stosowania klauzuli 

sumienia (np. przez całe szpitale) – w skrócie 

narzucania swoich poglądów religijnych i 

ideologicznych pacjentkom – praktyki te zostały 

dokładnie opisane we wspomnianym wyżej 

raporcie z monitoringu z 2016 r. Wymaganie 

posiadania przez kobietę chcącą przerwać ciążę 

zaświadczenia o odbytej konsultacji dotyczącej 

przerwania ciąży może okazać się niemożliwe 

do uzyskania – projekt ustawy nie gwarantuje, 

że zostanie ono zawsze wydane i podpisane 

przez osobę przeprowadzającą konsultację i że 

ona sama – np. prywatnie będąca przeciwko 

wykonywaniu aborcji – nie będzie próbowała w 

ten sposób, noszący znamiona przemocy 

instytucjonalnej, uniemożliwić uzyskania 

świadczenia zdrowotnego w postaci terminacji 

ciąży.  

 

 Pomoc w rozwiązaniu problemów, między 

innymi poprzez wskazanie dostępnych form 

pomocy przysługujących kobietom w ciąży i po 

urodzeniu dziecka oraz wiedza o aspektach 

medycznych ciąży oraz przerwania ciąży, a także 

o środkach i metodach antykoncepcyjnych 

mogłaby być przekazywana w specjalnie 

stworzonych do tego jednostkach 

organizacyjnych podmiotów leczniczych, na 

wzór funkcjonujących w innych krajach centrów 

planowania rodziny, w których konsultacja 

powinna być dobrowolna, finansowana ze 

środków publicznych, a ich istnienie należycie 

rozpromowane, również na z zajęciach z wiedzy 

o seksualności człowieka i rodzicielstwie. 
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 Obowiązek odczekania 3 dni od konsultacji 

stwarza dodatkowe ryzyko niedotrzymania 

terminu na przeprowadzenie legalnej aborcji i 

może powodować cierpienie kobiety 

zdecydowanej na poddanie się zabiegowi. Z 

doświadczenia Federacji wynika, że konieczność 

oczekiwania na zabieg od momentu 

stwierdzenia podstaw do jego przeprowadzenia 

bywa ogromnym obciążeniem psychicznym. 

Stojąca za tym przepisem chęć 

zagwarantowania, by decyzje o aborcji nie były 

podejmowane pochopnie nie jest konieczna, 

ponieważ kobiety w ciąży decydujące się na 

zabieg terminacji ciąży to osoby dorosłe i 

świadome konsekwencji swoich decyzji, a 

podnoszenie tej świadomości powinno odbywać 

się poprzez rzetelną edukację seksualną. 

 

 Potrzebną regulacją, np. w oddzielnej 

ustawie, jest także ta dotycząca klauzuli 

sumienia, mająca na celu ukrócenie nadużyć tej 

instytucji prawnej oraz zniwelowanie 

negatywnych skutków stosowania klauzuli dla 

dostępu do legalnej aborcji.  

„Art. 11. ust. 3. Okoliczność, o której mowa w 

ust. 1 pkt 3, stwierdza prokurator”. 

 Obecna praktyka pokazuje, że prokuratorzy 

z przyczyn światopoglądowych nie chcą 

wystawiać zaświadczeń, jeśli miałyby one 

posłużyć do przeprowadzenia zabiegu aborcji. 

Zaświadczenie takie ma charakter czysto 

informacyjny, jest dowodem wiedzy i ma 

charakter neutralny światopoglądowy, dlatego 

powinny zostać przewidziane specjalne sankcje 

dla prokuratorów odmawiających wydania 

takiego zaświadczenia. 

„Art. 13. 1. Kobietom po przeprowadzonym 

zabiegu przerwania ciąży przysługuje prawo do 

godnego traktowania z uwzględnieniem 

szczególnej ochrony w zakresie opieki 

zdrowotnej i psychologicznej.  

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, 

 Ponownie należy zwrócić uwagę na ryzyko 

stygmatyzacji kobiet po przeprowadzonym 

zabiegu aborcji. Projektowany przepis zdaje się 

też sugerować powszechność negatywnych 

skutków aborcji dla psychiki i zdrowia 

fizycznego kobiety. W tym miejscu należy 
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w drodze rozporządzenia standardy 

organizacyjne postępowania wobec kobiet po 

przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży 

oraz szczegółowy zakres opieki zdrowotnej i 

psychologicznej, kierując się potrzebą 

minimalizowania negatywnych skutków 

przerwania ciąży na zdrowie kobiety”. 

przypomnieć, że tzw. syndrom aborcyjny został 

w 1994 roku skreślony z podręczników do 

klasyfikacji zaburzeń psychicznych 

Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. Konieczność zapobiegania 

wszelkim komplikacjom i leczenia ich skutków 

wynika z ogólnego obowiązku lekarzy 

wykonywania zawodu, zgodnie ze wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 

metodami i środkami zapobiegania, 

rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 

starannością, wyrażonego w art. 4 ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty.  

„Art. 20. ust. 2. Do końca roku szkolnego 

2017/2018 stosuje się przepisy ustawy, o której 

mowa w art. 17, w zakresie nauczania 

szkolnego”. 

 Najprawdopodobniej chodzi o art. 21 

projektowanej ustawy (omyłka pisarska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


