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Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z sytuacją prawną powstałą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 

2020 r., sygn. akt K 1/20, na mocy którego z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży usunięto tzw. „przesłankę 

embriopatologiczną” dopuszczalności przerwania ciąży, zwracam uwagę na konieczność dokonania 

opisanej niżej zmiany legislacyjnej, mającej zapewnić właściwe stosowanie pozostającej w mocy 

przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. 

 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodowych lekarzy uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzenia, że 

ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 49) znajduje się przepis § 2 ust. 1, 

zgodnie z którym wystąpienie okoliczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub 

zdrowia kobiety ciężarnej, stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny 

właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że aby 

możliwe było dokonanie przerwania ciąży w oparciu o przesłankę zagrożenia zdrowia kobiety, 

konieczne jest wystąpienie u kobiety nie tyle niebezpieczeństwa samego rozstroju zdrowia, ile 

niebezpieczeństwa pogłębienia się już występującej u niej choroby. W praktyce może to 

powodować odmowę przerwania ciąży w przypadku samego tylko ryzyka powikłań zdrowotnych 

wynikających z wad rozwojowych płodu i prowadzić do wyczekiwania przez lekarzy na faktyczne 

wystąpienie objawów choroby u kobiety ciężarnej. Nie tylko wydaje się to sprzeczne z ideą art. 4a 

ust. 1 pkt 1 ustawy, który zezwala na przerwanie ciąży już wtedy, gdy występuje samo tylko ryzyko 

choroby u kobiety ciężarnej, ale też w przypadku niektórych schorzeń, takich jak sepsa, oczekiwanie 

na faktyczne wystąpienie tej choroby niepotrzebnie naraża również życie kobiety. 

 

O tym, że powyższy problem jest faktycznie realny, najdobitniej świadczą uwagi prof. dr hab. 

Eleonory Zielińskiej z 22 stycznia 2008 r. odnośnie do założeń wniosku ówczesnego Rzecznika Praw 

Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego
1
. Zdaniem profesor Zielińskiej przytoczony powyżej 

przepis „adresowany do lekarzy wyraźnie daje im sygnał, że zagrożenie dla zdrowia, o którym mowa 

w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy, należy oceniać przez pryzmat choroby, na którą cierpi kobieta ciężarna. 

                                                           
1
 https://bip.brpo.gov.pl/pliki/1202907093.pdf  



 
 

Innymi słowy zagrożenie dla zdrowia w świetle tego przepisu należy interpretować wąsko: jako 

istnienie choroby, która pogłębi się w przypadku kontynuacji ciąży…”. 

Tym samym wykładnia taka – dokonana w oparciu o brzmienie rozporządzenia – wyklucza dokonanie 

przerwania ciąży przed wystąpieniem u kobiety ciężarnej objawów jakiejkolwiek choroby, a tylko w 

przypadku ryzyka ich wystąpienia z powodu nieprawidłowego rozwoju płodu. 

 

Należy przy tym podkreślić, że powyższe nie miało większego znaczenia praktycznego przed 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 1/20. W poprzednim stanie prawnym przerwanie ciąży z 

powodu zagrażających zdrowiu kobiety wad płodu było bowiem możliwe w oparciu o 

zakwestionowaną przez Trybunał „przesłankę embriopatologiczną”. Obecnie jednak ta stara, 

niewłaściwa – jak się wydaje – wykładnia przepisu, powinna ulec zmianie, podstawą do czego 

powinna być także m.in. zmiana rozporządzenia w wyżej opisanym zakresie. 

 

 

Radosław Botev 
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