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WSTĘP 
 

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2007 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 

roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), zawiera podsumowanie kolejnego 

roku jej stosowania.  

Informacje i dane zawarte w sprawozdaniu zostały usystematyzowane według kolejnych 

artykułów ustawy. 

Obowiązująca w Polsce ww. ustawa przyjmuje jako naczelną zasadę normatywną 

stwierdzenie, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka. Troska o życie i zdrowie 

należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela. Ponadto uznaje 

prawo każdego obywatela do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo 

dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego 

prawa.  

Przepisy ustawy mają na celu zapewnienie kobietom, płodom i noworodkom, optymalnych 

warunków zdrowotnych, a także warunków sprzyjających podejmowaniu przez kobiety 

świadomej decyzji o posiadaniu potomstwa, poprzez stworzenie systemu edukacji, szerokiej 

gamy świadczeń zdrowotnych, socjalnych i prawnych. 

 

W myśl ustawy organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie 

swoich kompetencji są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, 

socjalnej i prawnej, w szczególności poprzez: 

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży, 

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych podczas ciąży, porodu i po porodzie, 

3) dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 

przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do 

informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych i społecznych, a także zajmujących się sprawami 

przysposobienia, 

 

Do obowiązków organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego należy ponadto 

obowiązek: 
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„Art. 2 ust. 2 […] zapewnienia obywatelom swobodnego dostępu do metod i środków 

służących dla świadomej prokreacji”, 

„Art. 2 ust. 2a […] zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych, 

szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko, bądź podejrzenie wystąpienia wady 

genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu”, 

”Art. 3 ust. 1 […] udzielania pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom  

i związkom wyznaniowym oraz organizacjom społecznych, które organizują opiekę nad 

kobietami w ciąży, jak również organizują rodziny zastępcze lub udzielają pomocy  

w przysposobieniu dzieci”. 

Ponadto, ustawa zobowiązuje szkoły do udzielenia uczennicy w ciąży pomocy niezbędnej  

do ukończenia przez nią edukacji oraz do wprowadzenia do programów szkolnych wiedzy  

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  

o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej 

prokreacji.  

Ustawa reguluje także warunki dopuszczalności przerywania ciąży: „Art. 4a ust. 1 Przerwanie 

ciąży może być dokonywane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”. 

 

Sprawozdanie Rady Ministrów, za rok 2007 przygotowano na podstawie informacji, danych 

statycznych i opinii uzyskanych od:  

 Ministra Zdrowia, 

 Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

 Ministra Edukacji Narodowej,  

 Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Krajowego, 

 Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 Komendy Głównej Policji, 

 Instytutu Matki i Dziecka, 

 Zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie zdrowia 

prokreacyjnego, 

 Rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów lekarskich, 
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 Głównego Urzędu Statystycznego, 

 Krajowego Centrum ds. AIDS, 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie genetyki klinicznej. 

 

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski 

 
Z informacji podawanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że liczba 

ludności Polski pod koniec 2007 r. wynosiła 38 115 tys. osób, tj. o ponad 10 tys. mniej niż 

przed rokiem. Ujemne tempo przyrostu rzeczywistego1 ludności wyniosło od minus 0,01%  

w 1997 r. do minus 0,08% w 2006 r., w minionym roku minus 0,03%.  

 

Wyk. 1 Ruch naturalny ludności w latach 1990 - 2007 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Według danych GUS, bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności Polski, 

obserwowaną w długim okresie jest notowany w latach 1984 – 2003 spadek liczby urodzeń 

przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów. Od 1993 roku urodzenia kształtują się 

na poziomie poniżej 500 tys., a od 1998 r. – poniżej 400 tys. Nadal znajdujemy się w depresji 

urodzeniowej, aczkolwiek od 2004 roku obserwuje się stopniowy wzrost liczby urodzeń.  

Rok 2007 był drugim z kolei, w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny2  

i wyniósł prawie 11 tys.  

Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 31 miejscu wśród krajów świata  

i na 6 wśród krajów Unii Europejskiej.  

                                                 
1 Przyrost rzeczywisty ludności - suma przyrostu naturalnego ludności oraz salda migracji wewnętrznych  
i zagranicznych (stałych i czasowych). 
2 Przyrost naturalny ludności – różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. 
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W minionym roku w czterech województwach odnotowano przyrost liczby ludności 

(małopolskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie). Województwa te od początku 

bieżącego stulecia charakteryzują się zwiększaniem liczby ludności. W pozostałych 

województwach obserwowany jest spadek liczby ludności, jednak tempo ubytku 

rzeczywistego jest wyraźnie słabsze w stosunku do odnotowanego w ubiegłym roku. 

Województwa, w których liczba ludności maleje najszybciej to: opolskie, łódzkie  

i świętokrzyskie. 

Rzeczywiste zmniejszanie się liczby ludności powoduje charakterystyczne dla ludności Polski 

i obserwowane w całym okresie powojennym ujemne saldo migracji zagranicznych. 

 
Urodzenia i dzietność kobiet 

 
Z danych GUS wynika, że w 2007 roku zarejestrowano 387 873 urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o prawie 14 tys. w stosunku do roku 2006, ale także o 30% urodzeń mniej niż w 1990 

roku i blisko połowę mniej (ponad 46%) niż w 1983 r., który był szczytowym rokiem 

ostatniego wyżu demograficznego (724 tys. urodzeń żywych).  

 

Wyk. 2 Współczynniki dzietności w latach 1990 – 2006 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

W 2007 roku współczynnik urodzeń wyniósł 10,2% (o 0,4% więcej niż w roku poprzednim, 

ale o ponad 4% mniej niż w 1990 roku i 9,5% mniej niż w 1983 roku). 

W latach 1984 – 2003 z roku na rok rodziło się coraz mniej dzieci, choć miniony rok był 

czwartym z kolei, w którym odnotowano większą ich liczbę w stosunku do roku 2003 – 

najbardziej niekorzystnego dla rozwoju demograficznego. Zwiększenie natężenia urodzeń ma 

miejsce zarówno wśród rodzin zamieszkałych w miastach, jak i na wsi – z niewielką 

przewagą dla ludności miejskiej, ale współczynnik urodzeń na wsi jest w dalszym ciągu 

wyższy.  
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Pomimo rosnącej liczby urodzeń – w dalszym ciągu poziom reprodukcji nie gwarantuje 

prostej zastępowalności pokoleń, od 1989 r. utrzymuje się w Polsce okres głębokiej depresji 

urodzeniowej. W 2006 roku współczynnik dzietności wynosił 1,27 co oznacza wzrost  

(o 0,05%) w stosunku do odnotowanego w 2003 r., w którym był najniższy od ponad 50 lat.  

Należy przypomnieć, że najbardziej korzystną sytuacją demograficzną określa współczynnik 

kształtujący się na poziomie 2,1 – 2,15 tj., gdy w danym roku na jedną kobietę w wieku  

15 – 49 lat przypada średnio 2 dzieci. W roku 2007 liczba kobiet w wieku prokreacyjnym3  

(15 – 49 lat) wyniosła 9 706 534 – stan w dniu 31 grudnia 2007. 

Istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia są obserwowane zmiany w płodności kobiet. 

Największa płodność kobiet przesunęła się z grupy wiekowej 20 - 24 lata do grupy 25 - 29. 

Jednocześnie średni wiek kobiet rodzących dzieci wzrósł z 26 lat w połowie lat 90-tych do 

27,6 lat, a średni wiek matki rodzącej pierwsze dziecko odpowiednio z 23 lat do 25,6.  

Tendencją istotną dla organizatorów ochrony zdrowia jest wzrost poziomu wykształcenia 

matek (odsetek matek z wykształceniem wyższym wzrósł z 6 do 29%), a także zmniejszanie 

się wśród matek liczby kobiet z wykształceniem podstawowym lub bez wykształcenia  

(z 18 % do 8 w porównaniu do sytuacji z połowy lat 90 – tych) oraz zwiększanie się liczby 

dzieci rodzących się w związkach pozamałżeńskich, odsetek ten jest zdecydowanie wyższy  

w mieście niż na wsi.  

 
Umieralność 
 
Według raportów przedstawionych przez GUS, w 2007 roku zarejestrowano 2 322 zgonów 

dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, co oznacza niewielki wzrost (o niespełna 0,1 tys.)  

w stosunku do roku poprzedniego. Pozytywny, obserwowany nieprzerwanie, trend malejącej 

umieralności niemowląt potwierdza współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt4 na 

1000 urodzeń żywych, który w roku 2006 zmniejszył się (o 0,1%) do poziomu 5,9‰  

w 2007 roku (w 1990 r. wynosił 19,3‰). W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt ponad 70% 

umiera przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia (w okresie noworodkowym), w tym 

około ¾ w okresie pierwszego tygodnia życia. Przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów 

niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, kolejną 1/3 zgonów stanowią wady 

rozwojowe wrodzone, a pozostałe są powodowane chorobami nabytymi w okresie 

niemowlęcym lub urazami. 
                                                 
3 Wiek, w którym kobieta zdolna jest (biologicznie) do urodzenia dziecka. W praktyce statystycznej GUS, jako 
wiek rozrodczy (dla umiarkowanej strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska) przyjmuje się wiek 15 – 49. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
4 Niemowlę to dziecko w wieku poniżej 1 roku życia. 
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ROZDZIAŁ Ι 
Opieka medyczna, socjalna i prawna 

 

1.1. Opieka medyczna nad płodem i kobietą w ciąży 
 

„Art. 2. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom 

w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności poprzez: 

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży […]”. 

 

Działania na rzecz zachowania i poprawy zdrowia kobiet w okresie ciąży są w Polsce jednym  

z priorytetów polityki rządu. Wyodrębnienie w systemie opieki zdrowotnej obszaru opieki 

medycznej nad płodem oraz nad kobietą w ciąży umożliwia usprawnienie funkcjonowania tej 

sfery opieki, szczególnie w aspekcie prawidłowo prowadzonej profilaktyki u kobiet 

ciężarnych, co warunkuje poprawę zdrowia całej populacji. 

 

W roku 2007 na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

na świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt  

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), wydatkowano z budżetu Ministra 

Zdrowia kwotę w wysokości 1 128 660, 11 PLN. 

 

Głównym celem opieki medycznej nad kobietami w ciąży jest zapewnienie prawidłowego 

przebiegu ciąży oraz jak najwcześniejsza identyfikacja ewentualnych czynników ryzyka, 

umożliwiająca objęcie pacjentek opieką medyczną odpowiadającą ich potrzebom 

zdrowotnym. Sprawowali ją lekarze ginekolodzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,  

w tym lekarze rodzinni oraz położne. W przypadkach ciąży o podwyższonym ryzyku - opiekę 

medyczną przejmowały poradnie specjalistyczne zorganizowane na wyższych poziomach 

referencyjnych tej opieki oraz oddziały patologii ciąży. Poradnie ogólne, poradnie dla kobiet 

oraz szpitale zapewniały opiekę medyczną dostosowaną do stopnia ryzyka ciąży. Istnieje 

jednak potrzeba zwiększenia częstości wczesnego objęcia opieką medyczną kobiet podczas 

ciąży, zwłaszcza na terenach wiejskich. Zależy to przede wszystkim od świadomości kobiet, 

co do potrzeby takiej opieki i wczesnego zgłaszania się kobiet w ciąży do lekarza. Ocena 
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stopnia ryzyka ciążowego służyła między innymi określaniu grupy kobiet ciężarnych,  

u których ryzyko nieprawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu było większe. Pacjentki 

te były kierowane do ośrodków referencyjnych zajmujących się rozpoznawaniem schorzeń 

płodu i zaburzeń jego rozwoju oraz leczeniem.  

Umieralność okołoporodowa jest ogólnie uznanym wskaźnikiem jakości opieki w czasie 

ciąży i porodu oraz we wczesnych okresach poporodowych. Poprawa wskaźników opieki 

perinatalnej oraz obniżenie umieralności niemowląt w Polsce była możliwa dzięki 

wprowadzeniu systemu trójstopniowej opieki perinatalnej.  

Opieka perinatalna to wielodyscyplinarne działania, których celem jest zapewnienie opieki 

medycznej wraz z promocją zdrowia i postępowania lecznicze przedkoncepcyjne, podczas 

ciąży, porodu i połogu, obejmujące matkę, płód i noworodka. 

Trójstopniowy system opieki perinatalnej uwzględnia podział zadań związanych z realizacją 

świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet ciężarnych i noworodków na poszczególne poziomy 

opieki. Zgodnie z tym:  

 I poziom - obejmuje opiekę nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem i połogiem 

oraz zdrowym noworodkiem, a także zapewnia krótkotrwałą opiekę w przypadku 

niespodziewanego wystąpienia patologii, 

 II - poziom obejmuje opiekę nad patologią średniego stopnia, 

 III - poziom obejmuje opiekę nad najcięższą patologii. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 24 poz. 199, z późn. zm.), w drodze zarządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 31 października 2007 r. powołany został Zespół do spraw opracowania standardu 

opieki okołoporodowej (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 16, poz. 90). Opracowanie przez zespół 

ekspertów standardu opieki okołoporodowej ma na celu prawne uregulowanie standardów 

opieki nad kobietą ciężarną w okresie ciąży, w okresie porodu oraz w okresie połogu, a także 

opieki nad noworodkiem. Aktualnie trwają prace Zespołu. 

W toku dotychczasowych prac Zespołu ustalono, że ze względu na specyfikę opieki 

zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i połogu, niezbędne jest opracowanie 4 standardów, tzn.: 

opieki nad kobietą ciężarną, opieki okołoporodowej nad kobietą podczas porodu, opieki nad 

kobietą w połogu oraz opieki nad noworodkiem. Trzy ostatnie standardy będą mogły być 

wydane na podstawie delegacji art. 9 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, natomiast 

standard dotyczący opieki nad kobietą w ciąży zostanie wdrożony w trybie nowelizacji 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń 
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opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są 

przeprowadzane (Dz. U. Nr 276, poz. 2740). Aktualnie jest uzgadniana treść załącznika do 

wyżej wymienionego rozporządzenia, określającego szczegółowy zakres profilaktycznych 

świadczeń opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania. 

Termin zakończenia prac mających na celu opracowanie projektu standardu porodu jest ściśle 

związany z pracami (funkcjonującego niezależnie) zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego, opracowującego rekomendacje postępowania medycznego podczas 

porodu. Równoległe, w Zespole trwają również prace nad przygotowaniem projektu 

standardu opieki nad noworodkiem.  
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1.1.1. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków oraz zgony 
niemowląt  
 
Współczynnik umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony noworodków5  

w wieku 0 – 6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych) wskazuje tendencję spadkową,  

w 2007 roku kształtował się na poziomie 7,9‰, dla porównania w roku 2006 współczynnik 

ten kształtował się na poziomie 8,0‰, a na początku lat 90-tych wynosił 19,5‰.  

 

Tab.1 Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2000-2007 według województw 

Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2000-2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 

1 Dolnośląskie 11,7 11,1 11,2 9,9 9,5 9,3 9,4 8,8 

2 Kujawsko-Pomorskie 9,5 9,0 9,2 8,5 8,2 7,9 6,2 7,0 

3 Lubelskie 9,0 7,6 7,7 7,8 9,0 7,1 7,3 6,9 

4 Lubuskie 11,8 9,9 8,0 9,5 8,7 7,2 9,2 7,7 

5 Łódzkie 10,7 9,7 8,6 9,1 8,1 7,5 7,9 7,6 

6 Małopolskie 8,5 8,8 8,1 7,2 7,8 8,1 7,7 7,6 

7 Mazowieckie 8,5 9,4 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0 7,2 

8 Opolskie 8,1 8,9 9,3 7,8 8,1 5,7 7,1 7,5 

9 Podkarpackie 10,0 8,8 8,5 8,2 8,7 9,0 9,1 7,9 

10 Podlaskie 9,3 10,9 8,2 8,7 7,0 8,2 7,6 7,3 

11 Pomorskie 10,1 9,3 9,2 8,4 9,3 9,2 8,4 9,2 

12 Śląskie 11,3 10,2 9,6 8,8 9,6 8,6 9,2 8,4 

13 Świętokrzyskie 9,2 10,4 9,4 10,1 9,1 8,8 8,7 8,4 

14 Warmińsko-Mazurskie 8,4 8,9 9,3 9,0 7,2 8,3 8,2 7,5 

15 Wielkopolskie 9,5 8,9 8,0 9,3 8,6 7,5 8,1 8,8 

16 Zachodnio-Pomorskie 9,7 8,9 7,8 8,9 8,4 8,1 7,6 8,3 

 Polska 9,7 9,4 8,7 8,6 8,5 8,0 8,0 7,9 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Współczynnik umieralności okołoporodowej jest powszechnie stosowanym parametrem 

oceny jakości opieki perinatalnej.  

 

 

                                                 
5 Noworodkiem jest dziecko do ukończenia 28. dnia życia. 
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Tab.2 Urodzenia i umieralność w Polsce w 2007 roku według województw 

Umieralność 
Urodzenia ogółem Martwe 

urodzenia Zgony Martwe urodzenia 
+ zgony Województwo  

liczba % liczba ‰ liczba ‰ liczba ‰ 

1 Dolnośląskie 27 737 7,12 146 5,26 99 3,57 245 8,83 

2 Kujawsko-Pomorskie 21 902 5,62 88 4,02 66 3,01 154 7,03 

3 Lubelskie 21 881 5,61 86 3,93 64 2,92 150 6,86 

4 Lubuskie 10 841 2,78 45 4,15 38 3,51 83 7,66 

5 Łódzkie 23 988 6,16 119 4,96 64 2,67 183 7,63 

6 Małopolskie 34 224 8,78 153 4,47 106 3,10 259 7,57 

7 Mazowieckie 55 389 14,2 249 4,50 149 2,69 398 7,19 

8 Opolskie 8 537 2,19 44 5,15 20 2,34 64 7,50 

9 Podkarpackie 21 056 5,40 89 4,23 78 3,70 167 7,93 

10 Podlaskie 11 247 2,89 51 4,53 31 2,76 82 7,29 

11 Pomorskie 25 610 6,57 136 5,31 99 3,87 235 9,18 

12 Śląskie 44 083 11,3 225 5,10 146 3,31 371 8,42 

13 Świętokrzyskie 12 041 3,09 70 5,81 31 2,57 101 8,39 

14 Warmińsko-Mazurskie 15 687 4,03 71 4,53 47 3,00 118 7,52 

15 Wielkopolskie 38 302 9,83 188 4,91 149 3,89 337 8,80 

16 Zachodnio Pomorskie 17 188 4,41 80 4,65 63 3,67 143 8,32 

2007 POLSKA 389 713 100 1 840 4,72 1250 3,21 3090 7,93 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Tab. 3 Urodzenia w klasach masy urodzeniowej w 2007 roku 

w tym Urodzenia 
ogółem 

>2500 <2500 

1000-2499 500-999 

nie  
ustalona

Województwo 

liczba liczba % liczba % liczba % liczba % liczba 

1 Dolnośląskie 27 737 25 858 93,2 1 879 6,77 1 718 6,19 161 0,58 0 

2 Kujawsko-Pomorskie 21 902 20 576 93,9 1 325 6,05 1 233 5,63 92 0,42 1 

3 Lubelskie 21 881 20 487 93,6 1 394 6,37 1 285 5,87 109 0,50 0 

4 Lubuskie 10 841 10 144 93,6 697 6,43 640 5,90 57 0,53 0 

5 Łódzkie 23 988 22 314 93,0 1 673 6,97 1 540 6,42 133 0,55 1 

6 Małopolskie 34 224 32 048 93,6 2 176 6,36 2 013 5,88 163 0,48 0 

7 Mazowieckie 55 389 52 070 94,0 3 319 5,99 3 005 5,43 314 0,57 0 

8 Opolskie 8 537 8 019 93,9 518 6,07 487 5,70 31 0,36 0 

9 Podkarpackie 21 056 19 799 94,0 1 257 5,97 1 163 5,52 94 0,45 0 

10 Podlaskie 11 247 10 599 94,2 648 5,76 579 5,15 69 0,61 0 

11 Pomorskie 25 610 24 034 93,8 1 576 6,15 1 411 5,51 165 0,64 0 

12 Śląskie 44 083 40 923 92,8 3 157 7,16 2 901 6,58 256 0,58 3 
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13 Świętokrzyskie 12 041 11 263 93,5 778 6,46 713 5,92 65 0,54 0 

14 Warmińsko-
Mazurskie 

15 687 14 649 93,4 1 038 6,62 964 6,15 74 0,47 0 

15 Wielkopolskie 38 302 36 112 94,3 2 189 5,72 1 982 5,17 207 0,54 1 

 16 Zachodnio -
Pomorskie 

17 188 15 920 92,6 1 268 7,38 1 163 6,77 105 0,61 0 

Polska 389 713 364 815 93,6 24 892 6,39 22 797 5,85 2 095 0,54 6 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Tabela nr 3 przedstawia urodzenia w klasach masy urodzeniowej w Polsce w 2007 roku 

według województw. Urodzenia poniżej 2500g stanowiły 6,39% (od 5,72%  

w województwie wielkopolskim do 7,38% w województwie zachodniopomorskim).  

Umieralność okołoporodowa zależy w znacznym stopniu od dojrzałości płodów, dlatego też 

wcześniactwo i mała masa urodzeniowa stanowią szczególny problem położniczy. 

 

Wcześniactwo (poniżej 37 tygodnia ciąży) i małą masę urodzeniową (poniżej 2500g) oraz 

umieralność okołoporodową w latach 1999 – 2007 przedstawia tabela nr 4. 

 

Tab. 4 Wskaźniki wcześniactwa (poniżej 37 TC) i małej masy urodzeniowej (≤ 2500g) oraz 
umieralności okołoporodowej 1999 – 2007. 

Częstość (%) Umieralność okołoporodowa (‰) Lp. Rok 

poniżej 37 TC ≤ 2500g poniżej 37 TC ≤ 2500g 

1.  1999 6,62 6,35 110,7 121,1 

2.  2000 6,64 6,07 101,3 113,8 

3.  2001 6,60 6,24 98,9 110,4 

4.  2002 6,79 6,31 91,2 101,2 

5.  2003 6,69 6,25 90,3 100,6 

6.  2004 7,12 6,43 87,0 97,7 

7.  2005 6,77 636 83,2 92,8 

8.  2006 6,79 6,35 84,5 95,0 

9.  2007 6,94 6,39 84,5 92,8 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

W ogólnej liczbie zgonów niemowląt w 2007 roku, 59,04% zgonów miało miejsce  

w miastach, a 40,96% - na terenach wiejskich. Istnieje także wyraźne zróżnicowanie 

terytorialne zgonów niemowląt w Polsce (tabela nr 5). 
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Tab. 5 Zgony niemowląt w Polsce w 2007 roku według województw i miejsca zamieszkania 

Województwa Ogółem miasto wieś 
1.  Dolnośląskie 189 136 53 
2.  Kujawsko-Pomorskie 133 84 49 
3.  Lubelskie 134 58 76 
4.  Lubuskie 65 42 23 
5.  Łódzkie 115 65 50 
6.  Małopolskie 219 110 109 
7.  Mazowieckie 268 155 113 
8.  Opolskie 37 21 16 
9.  Podkarpackie 126 44 82 
10. Podlaskie 56 36 20 
11. Pomorskie 163 98 65 
12. Śląskie 292 238 54 
13. Świętokrzyskie 60 29 31 
14. Warmińsko-Mazurskie 84 44 40 
15. Wielkopolskie 255 127 128 
16. Zachodnio-Pomorskie 126 84 42 
Polska 2322 1371 951 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Najwyższą liczbą zgonów niemowląt charakteryzowały się następujące województwa: śląskie 

(292 zgonów), mazowieckie (268 zgonów) i wielkopolskie (255 zgonów). Należy jednak 

zaznaczyć, że na ogólną liczbę rejestrowanych zgonów w dużych aglomeracjach miejskich, 

posiadających ośrodki trzeciego stopnia referencyjności, miało również wpływ kierowanie do 

tych ośrodków noworodków i niemowląt z najcięższą patologią - z całego regionu. 

Najmniejszą liczbę zgonów niemowląt odnotowano w województwach: opolskim  

(37 zgonów), podlaskim (56 zgonów), świętokrzyskim (60 zgonów) i lubuskim (65 zgonów).  

 

Tab. 6 Urodzenia żywe według wieku matki w latach 2005-2007 

Urodzenia żywe Wiek matki w latach 
ukończonych 2005 2006 2007 
Ogółem 364 383 374 244 387 873 
19 lat i mniej 19 295 19 230 19 866 
20 - 24 95 533 93 569 92 745 
25 - 29 137 307 139 853 142 112 
30 - 34 79 152 86 825 95 307 
35 - 39 26 654 28 487 31 290 
40 - 44 6 116 5 975 6 244 
45 lat i więcej 326 305 309 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 



 15

Dane w tab. nr 6 wskazują, iż największa płodność kobiet przesunęła się z grupy wiekowej 

20-24 lata do grupy 25-29 (36,6% z ogólnej liczby urodzeń żywych). Jednocześnie średni 

wiek kobiet rodzących dzieci wzrósł z 26 lat w połowie lat 90-tych do 27,6 lat, a średni wiek 

urodzenia pierwszego dziecka odpowiednio z 23 lat do 25,6.  

 

1.1.2. Zgony matek 
 
Na podstawie informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2006 roku 

zarejestrowano 11 zgonów kobiet w wyniku bezpośrednich lub pośrednich powikłań ciąży, 

porodu lub połogu. W czasie opracowywania sprawozdania brak jest przedmiotowych danych 

za rok 2007. 

W ostatnich latach zaznaczył się wyraźny spadek częstości zgonów matek (na 100 tys. 

żywych urodzeń). W dalszym ciągu do głównych przyczyn bezpośrednich zgonów matek ze 

względów położniczych należą: krwotoki, zakażenia, zatory, gestozy i choroba 

nadciśnieniowa.  

 
Z szacunkowych danych WHO, UNICEF i UNFPA, zawartych w biuletynie Światowej 

Organizacji Zdrowia: Zgony matek w 2000 roku wynika, że w zasadzie wszystkie krajowe 

statystyki dotyczące liczby zgonów kobiet z przyczyn położniczych w czasie ciąży, porodu  

i połogu (według klasyfikacji zawartej w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej 

Klasyfikacji Chorób, XV 000 – 099) są obciążone błędem niedoszacowań, ponieważ 

rozpoznanie nie zawiera w opisie informacji, że zgon nastąpił w wyniku pierwotnej 

przyczyny położniczej. 

Zgony matek stanowią poważny problem położniczy. Zdaniem ekspertów, przy szczegółowej 

analizie przyczyn tych zgonów – ich główne przyczyny można określić jako przeważnie 

możliwe do usunięcia. 

Przygotowanie przez zespół standardu opieki okołoporodowej pozwoli na poprawę opieki, co 

bezpośrednio będzie miało wpływ na zmniejszenie liczby zgonów matek. 
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1.1.3. Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych 
 
Tab. 7 Noworodki pozostawione w szpitalu z przyczyn niezdrowotnych w latach 2002-2007 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Urodzenia żywe 353 765 351 072 356 131 364 383 374 244 387 873 

Liczba pozostawionych 
noworodków 1 018 1 090 1 012 1 013 826 713 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
 

Tabela nr 7 zawiera dane o noworodkach pozostawionych w szpitalu nie ze względów 

zdrowotnych w latach 2002-2007. 

W dalszym ciągu obserwuje się pozytywny trend malejącej liczby noworodków 

pozostawionych w szpitalach nie ze względów zdrowotnych. W roku 2007 pozostawiono  

w szpitalu 713 noworodków. Liczba ta zmniejszyła się o 113 takich przypadków w stosunku 

do roku 2006 i o 305 (30%) przypadków w stosunku do roku 2002. Brakuje natomiast 

informacji o przyczynach pozostawiania noworodków przez matki. Analiza dostępnych 

danych, wskazuje na duże zróżnicowanie terytorialne. Należy także zaznaczyć, że brak jest 

danych, które pozwalałyby stwierdzić, ile noworodków zostało pozostawionych przez 

rodziców będących obywatelami innych krajów, jak również danych dotyczących liczby 

noworodków pozostawionych przez matki poza szpitalami.  

Najmniej pozostawiono noworodków w następujących województwach: podkarpackim  

(8 noworodków), podlaskim (13 noworodków), opolskim (17 noworodków), a najwięcej  

w województwach: mazowieckim (110 noworodków) i dolnośląskim (81 noworodków).  

 

Oddziały noworodkowe, realizując opiekę nad pozostawionymi noworodkami w szpitalu  

nie ze względów zdrowotnych, współpracują z sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi  

i rodzinami zastępczymi. Po uzyskaniu decyzji sądu rodzinnego, noworodki są przekazywane 

do domów małego dziecka lub wyspecjalizowanych placówek opieki nad małym dzieckiem, 

celem sprawowania dalszej opieki i ew. kwalifikacji do adopcji. 
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1.1.4. Umowy zawarte przez NFZ 
 
Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),  

w aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej szczególności rodzajach i zakresach. 

W 2007 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansował realizację świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych z ciążą, porodem i połogiem w ramach następujących rodzajów 

świadczeń:  

 ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 

 leczenie szpitalne, 

 profilaktyczne programy zdrowotne. 

 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kobietom w okresie ciąży udzielano 

świadczenia z zakresu poradni ginekologiczno – położniczej oraz poradni patologii ciąży. 

Obejmowały one m.in. świadczenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań 

przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. Nr 276,  

poz. 2740). 

W warunkach szpitalnych opieka nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu odbywała się  

w oddziałach położniczo – ginekologicznych. 

Jednocześnie należy wskazać, że w 2007 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł ze 

świadczeniodawcami umowy na realizację następujących programów profilaktycznych: 

1. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży. Program ma na celu 

wzrost wykrywania zakażeń HIV wśród kobiet w ciąży, będących pod opieką poradni 

ginekologicznych oraz zmniejszenie zakażeń wertykalnych wśród dzieci urodzonych 

przez matki objęte badaniem diagnostycznym. 

2. Program badań prenatalnych. Program ma na celu umożliwienie wczesnej 

identyfikacji czynników ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesnego rozpoznania 

wad płodu (USG) oraz zwiększenia dostępności badań prenatalnych w Polsce.  
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Wartość środków wydatkowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń położnictwo i ginekologia, wyniosła 

845 024 460,11 PLN.  

 
Tab.8 Liczba porad i kwota wydatkowana w 2007 roku w ramach ambulatoryjnych świadczeń 
specjalistycznych 

Nazwa poradni Liczba porad Kwota wydatkowana w PLN 

ginekologiczno - położnicza 1 334 074 41 385 513

patologii ciąży 97 999 3 246 533

Źródło: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia 

 
W tabeli nr 8 przedstawiono wartość środków wydatkowanych w ramach umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnych świadczeń 

specjalistycznych, na realizację świadczeń u kobiet w ciąży w zakresie poradni 

ginekologiczno – położniczej oraz poradni patologii ciąży oraz liczbę udzielonych porad. 

 
Tabela nr 9 przedstawia liczbę świadczeniodawców oraz wartość środków wydatkowanych  

w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju - profilaktyczne 

programy zdrowotne w zakresie: program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet  

w ciąży (10.1450.166.02). W 2007 roku 6 922 kobiet zostało objętych Programem wczesnego 

wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży. 

 

Tab.9 Liczba porad i kwota wydatkowana w 2007 roku w zakresie programu wczesnego 
wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży (10.1450.166.02) 

Nazwa Oddziału Wojewódzkiego Liczba 
świadczeniodawców 

Kwota wydatkowana 
w PLN 

Dolnośląski 4 7 643
Lubelski 3 6 975
Lubuski 4 13 584
Łódzki 7 8 029
Małopolski 4 25 783
Mazowiecki 28 120 832
Opolski 1 10 001
Podkarpacki 12 30 089
Podlaski 1 6 936
Świętokrzyski 1 14 245
Warmińsko-Mazurski 2 2 200
Wielkopolski 7 14 427
Źródło: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia 
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Tab.10 Program badań prenatalnych 10.445.159.02 liczba świadczeniodawców oraz kwota 
wydatkowana w 2007 r. 

Nazwa Oddziału Wojewódzkiego Liczba 
świadczeniodawców 

Kwota wydatkowana 
w PLN 

Dolnośląski 2 694 314
Kujawsko-Pomorski 1 1 012 392
Lubelski 1 46 340
Lubuski 1 128 060
Łódzki 7 1 107 504
Małopolski 2 158 860
Mazowiecki 7 1 328 490
Opolski 1 259 370
Podlaski 2 607 797
Pomorski 3 829 368
Śląski 13 2 574 160
Świętokrzyski 1 153 774
Warmińsko-Mazurski 1 497 763
Wielkopolski 4 623 912
Zachodniopomorski 1 766 720
Źródło: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia  

 

1.1.5. Programy polityki zdrowotnej państwa w zakresie planowania 
rodziny, świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży 
 
W 2007 roku z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były programy polityki zdrowotnej 

państwa, mające istotne znaczenie dla poprawy zdrowia kobiet i noworodków:  

1. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce 

następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu 

zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008”, 

2. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008”, 

3. „Program eliminacji niedoboru jodu na lata 2006-2008”, 

4. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach  

2007-2009”, 

5. „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki  

i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”. 

 
Ad. 1. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce 

następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu 

zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008”, dotyczący wprowadzenia nowych 
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metod terapii wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury 

badawczej oraz utworzenia modelowego ośrodka chirurgii płodu.  

Realizatorem programu - na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na wybór realizatora 

w latach 2006 – 2008 - jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W roku 2007 

realizowano następujące zadania:  

 koordynacja programu, w tym: opracowywanie opinii, sprawozdań merytorycznych oraz 

okresowych raportów dotyczących realizacji Programu, monitorowanie i ocena 

efektywności realizacji jego zadań na podstawie sprawozdań merytorycznych  

i finansowych sporządzonych przez realizatorów, przedstawianie Ministrowi Zdrowia 

oceny realizacji zadań w ramach Programu, wraz z planem dalszych działań  

i propozycją podziału środków.  

 część A – zabiegi wewnątrzmaciczne, badania USG kwalifikujące do zabiegu. W tej 

części programu w latach 2006-2008 przewidziano działania w następującym zakresie:  

a) stworzenia jednolitego, optymalnego modelu postępowania diagnostycznego dla 

wykrywania wad rozwojowych płodu, 

b) zastosowania diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw wad 

rozwojowych i chorób płodu, 

c) zmniejszenia kosztów leczenia wewnątrzmacicznego wykonywanego za granicą dla 

Ministerstwa Zdrowia, 

d) poprawy stanu zdrowia noworodków poprzez zlikwidowanie powikłań okresu 

noworodkowego, 

e) wdrożenia idei wewnątrzmacicznej terapii płodu, która stworzy nowy system opieki 

nad ciężarną i płodem, 

 część B (Kardio-Prenatal) - w tym badania Echo kardiograficzne płodów przed i po 

zabiegu wewnątrzmacicznym wraz z monitorowaniem kardiologicznym w latach 2006-

2008. W ramach „Programu Kardio-Prenatal” przewiduje się: 

a) ocenę kardiologiczną płodów przed i po zabiegach wewnątrzmacicznych  

(w przypadku wad serca jak i wad pozasercowych), 

b) kontynuowanie prowadzenia bazy danych (www.orpkp.pl) jako podstawowego 

narzędzia wyznaczającego dalsze kierunki i potrzeby zdrowotne w zakresie 

kardiologii prenatalnej w Polsce oraz stworzenie nowej bazy internetowej dla płodów 

leczonych wewnątrzmacicznie, 
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c) opracowanie płyty CD z nagraniami badań kardiologicznych u płodów: w warunkach 

fizjologii, ze zmianami czynnościowymi, z wadami serca, z zaburzeniami rytmu, ze 

zmianami w patologicznych ciążach mnogich do samodzielnej nauki przez lekarzy.  

Koszt programu ogółem 485 804 PLN.  

 

Ad. 2. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008. 

Zakres działań: wczesne, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, rozpoznanie 

wystąpienia wrodzonych wad metabolicznych, uzyskiwane poprzez badanie za pomocą 

testów analitycznych i badań klinicznych całej populacji noworodków. Celem programu jest 

obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu oraz 

zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu. W 2007 r. prowadzone były badania 

przesiewowe noworodków w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy, zakup 

testów diagnostycznych i odczynników do badań oraz monitorowanie programu. 

Koszt programu ogółem 9 846 455 PLN. 

 

Ad. 3. Program eliminacji niedoboru jodu na lata 2006-2008.  

Głównym zadaniem programu jest ocena efektywności zastosowanego w Polsce modelu 

profilaktyki jodowej, a także ocena występowania ewentualnych skutków ubocznych ze 

zwiększenia podaży jodu w diecie na poziomie populacyjnym. Podstawowymi elementami 

programu są m.in.: analiza poziomu tyretropiny (TSH) u noworodków oraz ocena profilaktyki 

jodowej u kobiet w ciąży, ocena częstości wola i poziomu jodurii u kobiet w ciąży. 

Koszt programu ogółem 500 000 PLN. 
 
Ad. 4. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 

2007-2009”. Profilaktyka zakażeń wertykalnych stosowana jest w Polsce od 1994 roku. 

Równolegle z rozwojem wiedzy na temat metod terapii wdrażano leczenie zapobiegawcze  

u ciężarnych. Począwszy od czasu opracowania w roku 1996 standardów w tym zakresie, 

profilaktyka jest prowadzona według protokołu ACTG 076 i jest to rutynowe postępowanie  

u każdej zidentyfikowanej ciężarnej HIV dodatniej. 

Leczenie atyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także leczenie 

noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV (profilaktyka zakażenia 

wertykalnego u noworodka – syrop Retrovir), jest prowadzone według wskazań klinicznych 

bez ograniczeń. U 20% dzieci zakażonych HIV i nie leczonych antyretrowirusowo dochodzi 

do gwałtownego postępu choroby, objawy choroby średnio pojawiają się w 8 miesiącu życia. 
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80% dzieci ma objawy do 2 roku życia, średnie przeżycie wynosi 22 - 38 miesięcy.  

U 25% dzieci bez leczenia rozwija się pełno objawowy AIDS przed ukończeniem pierwszego 

roku życia. W ramach realizacji programu, została zawarta m.in. umowa z Instytutem Matki  

i Dziecka w Warszawie, na prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zakażenia HIV  

u kobiet ciężarnych oraz prowadzenia profilaktyki zakażeń wertykalnych HIV – podawania 

leków antyretrowirusowych kobiecie zakażonej HIV i noworodkowi. Poza lekami 

antyretrowirusowymi wszystkie dzieci otrzymują bezpłatnie szczepionki, według 

„specjalnego kalendarza szczepień” opracowanego na potrzeby dzieci przez Klinikę Chorób 

Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie - zatwierdzonego i finansowanego przez 

Ministerstwo Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej.  

Koszt realizacji programu ogółem 95 287 449 PLN. 
 
Ad. 5. „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej 

składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”. Celem Programu jest 

zwiększenie bezpieczeństwa przetaczanej chorym krwi i jej składników, poprawa leczenia 

chorych na hemofilię, uchronienie noworodków przed chorobą hemolityczną wywołaną 

niezgodnością antygenu pomiędzy matką i płodem. 

Główne działania: 

 frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza w celu uzyskania produktów 

krwiopochodnych,  

 zakup testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi,  

 zakup domięśniowej immunoglobuliny anty-RhD,  

 zakup pojemników do pobierania i preparatyki krwi. 

Program realizowany jest od 1993 roku. Dzięki jego wdrożeniu znacznie zwiększyło się 

bezpieczeństwo przetaczanej chorym krwi i jej składników, uległo znacznej poprawie 

leczenie chorych na hemofilię A, a także wiele noworodków uchroniono przed chorobą 

hemolityczną wywołaną niezgodnością antygenu D pomiędzy matką i płodem. 

Koszt realizacji programu ogółem 27 677 332 PLN. 

 

Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie 

Sanitarnym (GIS) ramach promocji zdrowia kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu realizuje 

od 1999 roku we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka Program Pierwotnej Profilaktyki 

Wad Cewy Nerwowej. Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania wad cewy 
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nerwowej u noworodków, wzrost wiedzy o roli kwasu foliowego w profilaktyce wrodzonych 

wad cewy nerwowej, upowszechnienie spożywania kwasu foliowego w dawce profilaktycznej 

przez kobiety w wieku prokreacyjnym, a także kształtowanie wśród młodych kobiet 

świadomości realnego wpływu na zdrowie ich przyszłego potomstwa. 

Realizacja programu koordynowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) odbywa 

się poprzez rozpowszechnianie informacji na temat sposobów zapobiegania wadom 

wrodzonym noworodków (bezpośrednia edukacja kobiet w wieku prokreacyjnym, środki 

masowego przekazu, rozdawnictwo materiałów). Zadaniem Państwowego Inspektora 

Sanitarnego (PIS), było przygotowanie realizatorów programu i włączenie informacji o roli 

kwasu foliowego w pierwotnej profilaktyce do systemu dokształcania nauczycieli  

i pracowników opieki zdrowotnej. Specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS 

podejmowali działania programowe w środowiskach lokalnych, a także przekazywali 

wydawnictwa opracowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz własne opracowania 

przeznaczone dla szkolnych koordynatorów programu i młodych kobiet w zakładach opieki 

zdrowotnej oraz w parafialnych poradniach przedmałżeńskich.  

W roku szkolnym 2006/2007 program realizowano w 389 gimnazjach, 2 245 szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz w 1 216 innych placówkach (szkoły policealne, uczelnie wyższe, 

zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pracy, szkoły rodzenia, parafie rzymsko-katolickie). 

Działaniami programowymi objęto ok. 944 804 osoby w całym kraju. 

 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej organizowali w całym kraju szkolenia (4 273) 

dla realizatorów programu, wykłady (1 213) i prelekcje (1 192) dla uczniów, kobiet w wieku 

prokreacyjnym, pacjentek zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto w całym kraju organizowano 

imprezy, na których tworzono punkty informacyjne (180) dla społeczności lokalnej, 

rozdawano materiały edukacyjne, a także dodatkowo przekazano informacje do mediów 

(prasa, TV, Internet). 

Ponadto w roku 2007 w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 

Zakażeniom HIV, Państwowa Inspekcja Sanitarna wspólnie z Krajowym Centrum ds. AIDS 

przeprowadziła dwutorowo multimedialną kampanię społeczną skierowaną do: 

 osób aktywnych seksualnie, w wieku 18-39 lat – pod hasłem „W życiu jak w tańcu, każdy 

krok ma znaczenie”, 

 kobiet w ciąży i planujących ją – przygotowano spot reklamowy, którego celem było 

zachęcanie kobiet do wykonania testu na obecność wirusa HIV, w celu poznania swego 
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statusu serologicznego. Wiedza ta pozwala na uniknięcie zakażenia dziecka przy porodzie 

lub w czasie karmienia.  

1.1.6. Opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem zakażonym wirusem HIV  
i chorymi na AIDS 

 
 
Krajowe Centrum ds. AIDS będąc jednostką budżetową utworzoną przez Ministra Zdrowia, 

realizowało w roku 2007 zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie Krajowego Centrum do spraw AIDS (Dz. Urz. Min. 

Zdrow. Nr 7, poz. 57 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 73).  

 

1. Profilaktyka ARV zakażeń wertykalnych matka – dziecko. 
 
W roku 2007 w ramach przedmiotowego programu 73 kobiety ciężarne zakażone HIV zostały 

objęte profilaktyką zakażeń wertykalnych. Miało miejsce 55 porodów kobiet zakażonych 

HIV. Leki antyretrowirusowe otrzymało 54 noworodki (1 dziecko urodziło się martwe).  

U kobiet, które były leczone antyretrowirusowo przed zajściem w ciążę, leczenie jest  

 kontynuowane, z ewentualnymi zmianami na mniej toksyczne dla dziecka. 

Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej odsetek zakażeń zmniejszył się z 23% 

(przed rokiem 1989) do 1,0 % zakażeń HIV w grupie noworodków, których matki otrzymały 

profilaktykę ARV zakażenia wertykalnego. 

Na profilaktykę wertykalną wydatkowano kwotę: 2 188 225,00 PLN.  

 
2. Kampanie społeczne:  
 
W okresie sprawozdawczym realizowano dwie kampanie społeczne: 
 

 W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie,  

 Daj szanse swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS! 

 
Celem obu kampanii medialnych było podnoszenie wiedzy o HIV i AIDS i zmiana zachowań 

wśród osób aktywnych seksualnie.  

Pierwsza kampania społeczna skierowana była do ogółu społeczeństwa i odbywała się pod 

hasłem „W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”. Wpływ na wybór adresata tej 

kampanii miały analizy epidemiologiczne. Zgodnie z informacjami Krajowego Centrum ds. 

AIDS, główną drogą rozprzestrzeniania się zakażeń HIV są kontakty seksualne. Problem ten 

dotyczy głównie tzw. „młodych dorosłych” (ok. 60% wszystkich zakażeń). Podstawowym 
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zjawiskiem w walce z epidemią jest fakt, iż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażeń HIV wobec 

siebie. Dlatego też, skierowano kampanię do osób aktywnych seksualnie w wieku od 18 do 39 

lat. Zarówno do tych, które planują związek, są w związku lub też nie mają stałego partnera, 

ale nawiązują krótkotrwałe znajomości.  

Hasło kampanii, jak też jej całościowa kreacja miały na celu promowanie odpowiedzialnych 

związków opartych na partnerstwie, gdzie rozmawia się o swojej przeszłości, a także unika 

ryzykownych zachowań seksualnych. Przekaz kampanii zachęcał także do zrobienie testu  

w kierunku HIV w celu poznania swojego statutu serologicznego. 

 

W kolejnej kampanii społecznej „Daj szanse swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS!”, 

znalazły się treści skierowane m.in. do kobiet posiadających dzieci lub też planujących 

macierzyństwo. Kampania w szczególności nastawiona była na ochronę płodu ludzkiego. Jej 

głównym celem było wzmocnienie Programu wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet  

w ciąży i zachęcenie kobiet oczekujących potomstwa do wykonania testu w kierunku HIV. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 21/2006 z dnia 18 maja 

2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, 

kobiety mogą wykonać test nieodpłatnie u ginekologa.  

Przyjazny komunikat kampanii promował wśród kobiet wykonywanie testu w kierunku HIV, 

a także miał na celu uświadamianie, że bezpłatne badanie może uchronić poczęte dziecko 

przed zakażeniem. Długofalowym efektem kampanii ma być zmniejszenie zakażeń HIV 

wśród nowonarodzonych dzieci. 

Spot telewizyjny emitowany był przez stacje: TVP, TVN, TV Toya, Polonia 1, Tele 5 i MTV. 

Pojawił się także w 400 aptekach na terenie Warszawy za pośrednictwem Telewizji Aptecznej 

– gdzie był emitowany do końca marca 2008 roku. 

 

3. e-learning – portal edukacyjny 

Ponadto, w 2007 roku został opracowany i wdrożony nowy portal edukacyjny kierowany  

w szczególności do lekarzy (przede wszystkim lekarzy ginekologów) oraz studentów 

medycyny zainteresowanych problematyką HIV/AIDS. 
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1.1.7  Działania podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w kontekście zdrowia kobiet w ciąży oraz 
matek z dziećmi 

 

W 2007 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

zrealizowała pierwszy etap ogólnopolskiej społecznej kampanii edukacyjnej pod hasłem: 

Ciąża bez alkoholu. Celem kampanii było uświadomienie kobietom w ciąży negatywnego 

wpływu alkoholu na rozwijające się płód. Patronami kampanii byli: Ministerstwo Zdrowia, 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. 

Partnerzy kampanii: Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszenie 

Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja Daj Szansę.  

Działania medialne rozpoczęły się we wrześniu, włączyło się w nią ponad 600 samorządów 

lokalnych. Dzięki ich aktywności PARPA dystrybuowała materiały edukacyjne: ulotki, 

plakaty, broszury dla pacjentów, broszury dla lekarzy o negatywnym wpływie alkoholu na 

rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o ryzyku wystąpienia Płodowego Zespołu 

Alkoholowego (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) u dzieci matek pijących alkohol podczas 

ciąży. Na potrzeby kampanii zakupiono 155 tysięcy ulotek „Ciąża bez alkoholu”, 44 tysiące 

broszur „Ciąża i alkohol, w trosce o zdrowie twojego dziecka”, 48 tys. plakatów „Nie piję za 

jego zdrowie”, 5 tysięcy kopii filmu „Wieczne dziecko” oraz 600 kopii filmu z pikniku 

edukacyjnego z okazji Światowego Dnia FAS w roku 2006. Materiały zostały przekazane do 

dystrybucji samorządom lokalnym.  

Medialnymi narzędziami kampanii były spoty: radiowe (30-sto sekundowy) i telewizyjne  

(15-sto i 30-sto sekundowe), billboardy, citylighty oraz ogłoszenia prasowe wraz  

z materiałami redakcyjnymi publikowanymi w mediach. Spoty radiowe emitowane były m.in. 

w RMF FM, Roxy FM oraz stacjach lokalnych. Spoty telewizyjne emitowano w Mulitkinie, 

w Programie 3 w telewizji publicznej, w stacjach lokalnych, a także w Post TV – sieci 

telebimów w supermarketach Carrefour.  

Kampania miała także swoją stronę internetową: www.ciazabezalkoholu.pl. Przygotowano 

również zestaw banerów internetowych do pobrania ze strony www.parpa.pl.  

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego działań związanych  

z ograniczaniem szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży Dyrektor 

PARPA powołał Zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ds. Strategii Ograniczania Szkód Wynikających z Picia Alkoholu przez 

Kobiety w Ciąży. Do zadań Zespołu Ekspertów ds. FAS należy w szczególności:  
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 szeroko rozumiana współpraca z PARPA na temat zjawiska picia alkoholu przez kobiety 

w ciąży oraz problematyki FAS;  

 pomoc w opracowaniu wieloletnich strategii działań zmierzających do ograniczania szkód 

związanych z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży;  

 konsultacje dotyczące programów szkoleń w zakresie FAS/FAE dla lekarzy ginekologów-

położników, położnych, pracowników socjalnych i innych grup zawodowych pracujących 

z kobietami w wieku reprodukcyjnym.  

Do końca roku odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Ekspertów, na których opracowywano 

założenia Strategii Ograniczania Szkód Wynikających z Picia Alkoholu przez Kobiety  

w Ciąży. Promocja abstynencji w ciąży oraz ochrona płodu przed negatywnym działaniem 

alkoholu są jednymi z priorytetów działań PARPA i także w roku 2008 planujemy szereg 

działań w tym zakresie. 

 

 

1.2. Pomoc materialna, socjalna oraz prawna 
 

„Art. 2.1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom 

w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności przez: [...], 

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, przez czas ciąży, porodu i po porodzie – ustawa z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z poźń. zm.), 

3) dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 

przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do informacji 

dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych i społecznych, a także zajmujących się sprawami przysposobienia”. 

 

Kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza znajdujące się  

w trudnej sytuacji materialnej, podobnie jak inne osoby mogą ubiegać się o przyznanie 

pomocy świadczonej w formie finansowej, rzeczowej, niematerialnej i instytucjonalnej, 

realizowanej w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 115, poz. 728 z poźń. zm.).  
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W ramach systemu świadczeń rodzinnych regulowanego ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) funkcjonują 

następujące formy pomocy materialnej związane ściśle z macierzyństwem: 

1) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

2)  zasiłek rodzinny, 

3)  dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz opieki nad dzieckiem  

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

4) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych gminy. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu albo 

opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodów w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, 

przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, w wysokości 1000 PLN na dziecko.  

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu 

dziecka bądź opiekunowi faktycznemu dziecka6, jeśli dochód rodziny netto (dochód brutto 

pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych) w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 PLN lub  

583 PLN w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Na dziecko  

w wieku do ukończenia 5 roku życia zasiłek rodzinny przysługuje w kwocie 48 PLN 

miesięcznie. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo  

w wysokości 1000 PLN matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka bądź opiekunowi 

faktycznemu dziecka, w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.  
 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką  

w wysokości 400 PLN miesięcznie przez okres nie dłuższy niż: 

 24 miesiące kalendarzowe, 

 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem 

urodzonym podczas jednego porodu, 

                                                 
6 Oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego 
o przysposobienie dziecka. 
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 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych gminy, może zostać 

przyznane osobom zamieszkałym na terenie danej gminy. Zarówno kwotę świadczenia,  

jak i zasady jego przyznawania (w tym: ewentualne kryterium dochodowe) określa uchwała 

rady gminy. 

W 2007 wypłacono 380,2 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka  

(tj. o 1,9 % mniej niż w 2006 r., ale w 2006 r. zapomoga wypłacana była również na dzieci 

urodzone w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2005 r.) na kwotę 380,1 mln PLN. 

W 2007 r. przyznano 909,8 tys. zasiłków rodzinnych na dzieci w wieku 0-5 lat  

(tj. o 2,6% więcej niż w 2006 r.), co stanowiło 41,4% wszystkich dzieci w Polsce w tym 

wieku oraz blisko 22% wszystkich dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny. Wydatki budżetu 

państwa na zasiłek rodzinny w 2007 r. wyniosły ogółem 3 112 mln PLN.  

Ponadto w 2007 roku ze środków budżetu państwa wypłacono 222,5 tys. dodatków z tytułu 

urodzenia dziecka (w 2006 r. gminy wypłaciły 229 tys. dodatków) na kwotę 222,5 mln PLN 

oraz przyznano przeciętnie miesięcznie 126,2 tys. dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem  

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (tj. o 3,4 % mniej niż w 2006 r.),  

co kosztowało budżet państwa 589,1 mln PLN. 

W 2007 r. uchwały dotyczące zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka wypłacane ze środków 

własnych gminy podjęło 36 gmin. Wypłaciły one 17,2 tys. zapomóg (tj. o 42% więcej niż  

w 2006 r.) na kwotę 14,8 mln PLN. Przeciętna wysokość zapomogi wyniosła 864,58 PLN, tj. 

o 12,2% mniej niż w 2006 r. (984,66 PLN). Najniższe świadczenia wypłacono 

w województwie warmińsko-mazurskim (średnio 207,14 PLN), a najwyższe w województwie 

świętokrzyskim (średnio 2 tys. PLN). Zapomóg ze środków własnych nie wypłacono 

w województwach: lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim. 
 

Pomoc finansowa 
 
Jeżeli dochód kobiet w ciąży nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.  

8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które dla osoby samotnie gospodarującej 

wynosi 477 PLN, zaś dla osoby w rodzinie 351 PLN, mogą one ubiegać się o przyznanie 

zasiłku okresowego lub zasiłku celowego zwłaszcza na zakup żywności, leków, opału, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu. Ponadto, jeśli osoby te są pozbawione schronienia, posiłku i ubrania, mogą 
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wystąpić o ich przyznanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka 

pomocy społecznej.  

W uzasadnionych wypadkach kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci mogą 

korzystać z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych. 

 

Zasiłek okresowy – jest przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między 

posiadanym dochodem, a przyjętym kryterium uprawniającym do świadczeń z pomocy 

społecznej, przy czym ustalona została minimalna gwarantowana wysokość tego świadczenia: 

 dla osób samotnych w wysokości nie niższej niż 50% kwoty różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a posiadanym dochodem, 

  dla rodziny w wysokości nie niższej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny, a posiadanym dochodem. 

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy  

z gwarantowanym dofinansowaniem z budżetu państwa na poziomie minimalnej wysokości 

tego świadczenia. 

 

Zasiłek celowy – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,  

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły stratę  

w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej. Zasiłek 

przyznawany z takich przyczyn, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. 

W uzasadnionych przypadkach nie przewidzianych ustawą, uzasadniających przyznanie 

pomocy społecznej osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryteria dochodowe 

może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega 

zwrotowi. Może też być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, 
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pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. 

Zasiłki celowe finansowane są z budżetu gmin. 

 

Ogółem w ramach świadczeń pomocy społecznej w 2007 roku udzielono pomocy z tytułu 

potrzeby ochrony macierzyństwa 29 652 rodzinom w mieście i 40 358 rodzinom ze środowisk 

wiejskich, w tym z uwagi na wielodzietność pomoc otrzymało 10 245 rodzin w mieście  

i 21 302 rodziny na wsi. W porównaniu do 2006 r. liczba rodzin, którym udzielono pomocy  

z tego powodu zmniejszyła się o 9 630.  

Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2007 r. 298 283 rodzin, w tym na wsi 

133 251 rodzin. W porównaniu do 2007 r. liczba rodzin, które otrzymały pomoc z tego 

powodu, zmniejszyła się o 33 898. 

 

Pomoc instytucjonalna  

Od dnia 1 maja 2004 r. powiaty przejęły prowadzenie domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej. Do 30 kwietnia 2004 r. 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży należały do jednego z typów domów 

pomocy społecznej. Od 1 maja 2004 r. zyskały one status odrębnych placówek pomocy 

społecznej prowadzonych przez samorząd powiatowy. Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej zostało wydane rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia  

8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. 

Nr 43, poz. 418), które określa standardy podstawowych usług świadczonych przez te 

placówki. Gwarantuje ono nie tylko godne warunki bytowe w postaci: odrębnych sypialni  

i wspólnych pomieszczeń dla mieszkańców z dziećmi, pokoi dla kobiet w ciąży, łazienek 

dostosowanych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, kuchni, pralni i suszarni oraz opieki 

lekarskiej, ale także zadbanie o ich potrzeby psychiczne i duchowe poprzez: podmiotowe 

traktowanie, uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców, pomoc  

w usamodzielnieniu, zapobieganiu marginalizacji społecznej i sieroctwu społecznemu. 

Schronienia w takim domu może szukać kobieta w ciąży, kobieta lub mężczyzna  

z małoletnimi dziećmi, która/y doznał(a) przemocy lub znajduje się w sytuacji kryzysowej. 

Możliwe jest przyjęcie bez skierowania w razie zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa, ale  

o jej dalszym pobycie decyduje starosta na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

oraz opinii ośrodka pomocy społecznej uzasadniającej pobyt w domu. Okres pobytu kończy 

się z dniem wskazanym w decyzji lub z dniem ustania przyczyny uzasadniającej skierowanie 
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do domu, nie dłużej niż rok z możliwością przedłużenia w przypadku kontynuowania nauki, 

zdobywania kwalifikacji zawodowych, zdarzeń losowych, aż do momentu usamodzielnienia. 

Po opuszczeniu placówki jej „byli” mieszkańcy mogą dalej liczyć na wsparcie ze strony 

powiatowych centrów pomocy rodzinie w formie. W 2007 r. udzielono: 

 pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 2 osobom,  

 pomoc pieniężnej na kontynuowanie nauki – 4 osobom, 

 uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych –1 osobie, 

 pomocy  w formie rzeczowej – 1 osobie, 

 pracy socjalnej – 4 osobom. 

W 2007 r. w Polsce funkcjonowały 3 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

o zasięgu ponadgminnym prowadzone przez powiat. Dysponowały one 31 miejscami 

wykorzystanymi w ciągu roku przez 66 osoby. Funkcjonowało również 8 domów 

prowadzonych przez inne podmioty (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kościelne  

i inne) z 231 miejscami, z których skorzystało w ciągu roku 425 osób.  

W porównaniu do 2005 r. liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

zwiększyła się o 2 domy prowadzone przez podmiot niepubliczny. Liczba osób 

korzystających w 2006 r. wynosiła 327, natomiast w 2007 r. - 428, czyli o 101 osób więcej 

niż w roku poprzednim. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 
Kobiety ciężarne i wychowujące dzieci, będące ofiarami przemocy w rodzinie, mogą 

korzystać z pomocy w ramach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493). 

Ustawa określa działania wobec różnych grup dotkniętych przemocą w rodzinie, do których 

należą: kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze. 

W oparciu o art. 10 w/w ustawy Rada Ministrów uchwaliła, uchwałą Nr 162/2006  

z dnia 25 września 2006 roku, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

W ramach realizacji Programu wyznaczono pięć priorytetów: 

1. systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

2. podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy  

w rodzinie, 

3. szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
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4. działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą poprzez działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

5. oddziaływanie na osoby stosujące przemoc poprzez realizację programów korekcyjno - 

edukacyjnych. 

 

W roku 2007 w ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania: 

a) uruchomienie środków na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie w wys. 9 600 000 PLN,  

b) uruchomienie środków na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla 

sprawców w wys. 2 315 768 PLN, 

c) przekazanie Marszałkom Województw środki na dofinansowanie szkoleń  

w wysokości po 15 000 PLN – łączna kwota 240 000 PLN, 

d) zrealizowanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiej kampanii 

społecznej dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łączna kwota  

61 390,40 PLN, 

e) zlecenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie oraz potrzeb szkoleniowych 

pracowników „pierwszego kontaktu” – łączna kwota 150 000 PLN. 

 
W roku 2007 działały 33 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, zgodnie z obowiązującymi standardami ośrodki te zapewniają całodobowy 

okresowy pobyt dla nie więcej niż 30 osób. 

 
Poradnictwo rodzinne 

 
Poradnictwo specjalistyczne w placówkach pomocy społecznej to w szczególności 

poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne. Jest świadczone osobom i rodzinom, które 

mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych. W ramach poradnictwa prawnego udziela się informacji o obowiązujących 

przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony 

praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne w placówkach pomocy społecznej to procesy 

diagnozowania, profilaktyki i terapii. Natomiast poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko 

rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach 
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naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osoba niepełnosprawną, a także terapię 

rodzinną.  

 

Poradnictwo rodzinne na poziomie gmin 

Rozpoznania potrzeb w zakresie poradnictwa rodzinnego dokonuje przede wszystkim 

pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej poprzez wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania osób i rodzin. Gdy zajdzie taka potrzeba rodzinom oferuje się przede wszystkim 

pomoc pedagoga, psychologa, często prawnika. W niektórych ośrodkach pomocy społecznej 

funkcjonują zespoły konsultantów, które przejmują pieczę nad rodziną wskazaną przez 

pracownika socjalnego. Jest to także współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami 

społecznymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością na 

rzecz rodzin i dzieci. Ogółem w 2007 r. w gminach udzielono porad specjalistycznych 8 917 

osobom w 16 ośrodkach prowadzonych przez gminy i 2 677 osobom w 2 ośrodkach 

niepublicznych. W porównaniu do 2006 r. liczba ośrodków tego typu zmniejszyła się  

o 1 prowadzonych przez gminę.  

 

Poradnictwo rodzinne na poziomie powiatu 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy m.in. 

organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin 

naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. W powiatach organizowane  

i prowadzone jest głównie specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin naturalnych  

i zastępczych a także terapia rodzinna. W roku 2007 jednostki specjalistycznego poradnictwa 

finansowane były przez powiaty ze środków na pomoc społeczną.  

W powiatach funkcjonowało 39 jednostek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  

o zasięgu ponadgminnym, prowadzonych przez powiat oraz 10 poradni prowadzonych  

w powiecie przez podmioty niepubliczne. Z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego skorzystało 22 781 osób.  

 

Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego 

Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

Przedmiotem Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu 

Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, realizowanego w 2007 r. było 

dofinansowanie samorządów gminnych i powiatowych w tworzeniu zintegrowanego systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną. Celem realizacji Programu było stworzenie na poziomie 
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samorządu szerokiej oferty działań profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, 

terapeutycznych, dostosowanych do występujących problemów, sytuacji demograficznej, 

ekonomicznej, socjalnej mieszkańców itp. 

W 2007 r. w budżecie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Część 44-zabezpieczenie 

społeczne, dział 852 – opieka społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność) na Program 

Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki 

nad Dzieckiem i Rodziną zaplanowano kwotę 5 615 000 PLN.  

Ponadto, w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej były środki finansowe  

w wysokości 2 081 000 PLN. Na realizację zadań wynikających z Programu Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Łączna kwota do 

podziału pomiędzy aplikujące podmioty wynosiła 7 696 000 PLN. 

Kwota zaplanowana w ustawie budżetowej pokryła zaledwie 41% potrzeb zgłoszonych przez 

jednostki wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym dokonano 

uzupełnienia środków na Program z rezerwy celowej (poz. 32) w kwocie 4 988 003 PLN 

(plan po zmianach wyniósł 12 684 033 PLN). Ostatecznie na realizację Programu w 2007 

roku wydatkowana została kwota 12 257 018 PLN. 

 

W 2007 r. w ramach programu opieki nad dzieckiem dofinansowano następujące zadania: 

1. przekształcanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu osiągnięcia standardów 

opieki i wychowania – 3 883 724 PLN, 

2. szeroko rozumiana praca z rodziną dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

wsparcia dziennego– 181 622 PLN, 

3. rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród 

dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy 

dzieciom i rodzinie– 2 081 000 PLN, 

4. rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych–  

1 360 150 PLN, 

5. tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzin zastępczych– 923 534 PLN, 

6. tworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych– 2 524 284 PLN, 

7. rozwój środowiskowych form opieki nad dzieckiem– 1 609 689 PLN. 
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1.3.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 
„Art. 3. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego współdziałają  

i udzielają pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym oraz 

organizacjom społecznym, które organizują opiekę nad kobietami w ciąży, jak również 

organizują rodziny zastępcze lub udzielają pomocy w przysposabianiu dzieci”. 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działalnością pożytku publicznego jest 

działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie.  

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustaw, w tym fundacji i stowarzyszeń.  

Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci, obok publicznego i prywatnego, sektor 

społeczeństwa są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego 

państwa i społeczeństwa. Dostarczają usług obywatelom, nierzadko wypełniając lukę, której 

nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki państwa 

lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani prywatne 

zorientowane na zysk nie podejmują.  

Kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza znajdujące się  

w trudnej sytuacji materialnej mogły korzystać z pomocy organizacji pozarządowych. 

Funkcjonowało 8 domów prowadzonych przez podmioty (organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia kościelne i inne) z 231 miejscami, z których skorzystało w ciągu roku 425 

osób. W porównaniu do 2005 r., liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży zwiększyła się o 2 domy prowadzone przez podmiot niepubliczny. Liczba osób 

korzystających w 2006 r. wynosiła 327, natomiast w 2007 r. 428, czyli o 101 osób więcej niż 

w roku poprzednim. 

 
W Polsce funkcjonuje sieć punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), koordynowanych  

i finansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Poszerzanie bazy diagnostycznej, poprzez 

zwiększenie liczby punktów w Polsce, z uwzględnieniem przyjętych kryteriów, zwiększa 
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liczbę wykrytych nowych zakażeń, poprawia skuteczność leczenia oraz minimalizuje liczbę 

zakażeń wertykalnych oraz zakażeń wśród osób o zwiększonym poziomie ryzykownych 

zachowań. Realizatorzy zadań wyłonieni zostali w drodze otwartego konkursu ofert (zgodnie 

z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Poradnictwo okołotestowe w zakresie wykonywania testów na obecność wirusa HIV, 

zwłaszcza, jeżeli związane z nim testy wykonywane są anonimowo i bezpłatnie jest 

niezmiernie istotnym instrumentem w profilaktyce zakażeń wirusem HIV. Taką właśnie 

formę poradnictwa okołotestowego Komitet Ministrów Rady Europy uznał nie tylko za 

najskuteczniejszą w profilaktyce HIV/AIDS, ale również za najbardziej godną polecenia  

z etycznego i prawnego punktu widzenia.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku badania we wszystkich Punktach Konsultacyjno- 

Diagnostycznych wykonało łącznie 19 270 osób, z których 18 565 osób miało wyniki ujemne. 

Zakażenie wykryto u 216 osób tj. ok. 1% przebadanych. Spośród 216 osób, u których 

wykryto zakażenie HIV w 2007 r. ich udział w poszczególnych grupach wieku oraz ze 

względu na płeć przedstawia tabela nr 11. 

 

Tab. 11 Zakażenia HIV w 2007 roku w podziale na grupy wiekowe 

Grupy wiekowe: 

<18 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

1 8 110 58 25 12 2 

Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS 

 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w przedziale wiekowym obejmującym wiek 

prokreacyjny (20-39 lat) jest to ok. 78% wszystkich wykrytych zakażeń.  

Podstawowym zadaniem realizowanym w punktach jest wykonywanie bezpłatnie  

i anonimowo testów na obecność wirusa HIV. Zgodnie z przyjętymi standardami 

międzynarodowymi w punktach prowadzone jest poradnictwo przed i po teście oraz 

poradnictwo w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych i udzielanie innych porad 

wynikających z sytuacji pacjenta.  

W 2007 roku na działalność 21 Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych (PKD) 

wykonujących anonimowo i bezpłatnie badanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem 

przed i po teście zawarto 20 umów na łączną kwotę 895 659,41 PLN, z czego: 
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 288 732,52 PLN finansowane było z §2810 – dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom; 

 606 926,89 PLN z §2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

 

Tab. 12 Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykrywający zakażenia HIV anonimowo  
i bezpłatnie oraz liczba osób, które je odwiedziło. 

Realizowane zadanie 
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 

wykrywający zakażenia HIV anonimowo i 
bezpłatnie działający w: 

Nazwa organizacji 

Liczba  
osób, które 
odwiedziły 

PKD 

   

Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział 
Terenowy w Bydgoszczy 452

Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10. Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota", Chorzów 1 422

Wrocławiu przy ul. Podwale 74 ofic. 23. Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
„UNISON", Wrocław 2 411

Lublinie przy ul. Pielęgniarek 6 Lubelskie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
Lublin 625

Gorzowie Wielkopolskim przy ul. 
Mickiewicza 12 b. 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział 
Terenowy, Gorzów Wielkopolski 282

Zielonej Górze przy ul. Energetyków 2. Towarzystwo Rozwoju Rodziny – Zarząd Oddziału w 
Zielonej Górze, 259

Opolu przy ul. Damrota 6. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Oddział w Opolu, 414
Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16. Stowarzyszenie "Pomost", Rzeszów 582

Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział 
Terenowy, Białystok 559

Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 36 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce 392

Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział 
Terenowy, Olsztyn 704

Ełku przy ul. Kościuszki 30. Polski Czerwony Krzyż 80

Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 21. Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "SEDNO", 
Poznań 1 482

Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 136. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział 
Terenowy, Szczecin 307

Szczecinie przy ul. Energetyków 2 Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział 
Terenowy, Szczecin 1 024

Krakowie Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Kraków 687

Łodzi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami 
Hepatotropowymi „HEPA-HELP” Łódź 512

Częstochowie Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, Warszawa 178
Gdańsku przy ul. Długiej 84/85. Fundacja „Pomorski Dom Nadziei”, Gdańsk 1 407
Warszawie przy ul. Romera 4. Fundacja Edukacji Społecznej, Warszawa 5 491
Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS 
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ROZDZIAŁ II 
Zapewnienie warunków do świadomego macierzyństwa 

 

 2.1.  Dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji 
  
„Art. 2. 2. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić obywatelom 

swobodny dostęp do metod i środków służących dla świadomej prokreacji”. 

  
W Polsce zarejestrowane są obecnie i dostępne nowoczesne środki antykoncepcyjne będące 

produktami leczniczymi bądź wyrobami medycznymi oraz leki, środki i wyroby medyczne 

stosowane w czasie ciąży i niezbędne do opieki nad płodem, opieki medycznej nad kobietą  

w ciąży oraz używane w celu świadomej prokreacji. 

W 2007 r. w Polsce było dopuszczonych do obrotu 38 produktów leczniczych stosowanych 

jako środki antykoncepcyjne (gestagenów i estrogenów, w tym dwóch progestagenów).  

 

W roku 2003 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydało rekomendacje w sprawie 

antykoncepcji, zgodnie z ich treścią w Polsce dostępne są następujące sposoby regulacji 

płodności: metody okresowej abstynencji seksualnej (metody naturalne), środki 

plemnikobójcze, prezerwatywy, wkładki wewnątrzmaciczne, w tym wkładki uwalniające 

wewnątrzmacicznie progesteron, jedno lub dwuskładnikowe preparaty hormonalne stosowane 

w postaci tabletek doustnych, plastrów przezskórnych, wstrzyknięć.  

Do oceny metod antykoncepcji stosuje się następujące kryteria medyczne: 

 skuteczność, 

 odwracalność, 

 bezpieczeństwo, 

 akceptacja, tolerancja, 

 korzyści poza-antykoncepcyjne. 

 

Jak wynika z informacji zawartych w publikacji Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – stan 

obecny i perspektywy rozwoju7, w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zwiększył się wybór oraz 

dostęp do nowoczesnych metod zapobiegania ciąży. Wprowadzono niskodawkowe, doustne 

                                                 
7Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, pod redakcją Krzysztofa Tomasza 
Niemca i Beaty Balińskiej, I Kongres Demograficzny w Polsce. 
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środki antykoncepcyjne oraz opracowano nowe progestageny. Wdrożono również 

nowoczesne rodzaje terapii, tj. implanty progestagenne, domaciczne wkładki zawierające 

gestageny oraz pierwsze transdermalne czy dopochwowe systemy antykoncepcyjne  

z wykorzystaniem estro-progesta-genów. Badania nad oczekiwaniami kobiet w odniesieniu 

do antykoncepcji wykazują, że pierwszoplanowe uwarunkowania w wyborze metody to 

skuteczność, brak niepożądanych objawów ubocznych, odwracalność, akceptacja oraz inne 

korzyści wynikające z jej stosowania.  

U nastolatek i młodych kobiet, wobec braku stałych partnerów oraz częstego podejmowania 

stosunków pod wpływem emocji, głównym problemem (oprócz niepożądanej ciąży) jest 

ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową. Stąd też metody barierowe cieszą się w tej 

grupie największym uznaniem. W przypadku kobiet w okresie prokreacyjnym na pierwszym 

miejscu zwraca się uwagę na dużą skuteczność, odwracalność antykoncepcji i akceptację. 

Kobiety po okresie rozrodczym, również zwracają uwagę na skuteczność, ale  

w następnej kolejności na bezpieczeństwo oraz inne dodatkowe korzyści wynikające  

z antykoncepcji. Akceptacja i odwracalność mają tu mniejsze znaczenie. Kolejną grupę 

stanowią kobiety w okresie przed menopauzą. W związku z naturalnym ograniczeniem 

płodności korzystają one z mniej efektywnych metod antykoncepcyjnych o dużym stopniu 

akceptacji.  

Metody o najmniejszych efektach ubocznych (stosunek przerywany, metody naturalne, 

spermicidy) charakteryzuje też mniejsza skuteczność. Metody o większych efektach 

ubocznych (antykoncepcja iniekcyjna, implanty antykoncepcyjne, IUD oraz IUD/PGS8, 

hormonalne systemy przeskórne, doustna antykoncepcja, ringi dopochwowe) mają najwyższą 

skuteczność. Umiarkowane efekty uboczne zazwyczaj wiążą się z umiarkowaną 

skutecznością żeńskich środków barierowych, prezerwatyw.  

W publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (Warszawa 2006) Stan Zdrowia Ludności 

Polski w 2004 roku, zamieszczono wyniki badań na temat metody regulacji urodzeń.  

Z informacji przedstawionych przez GUS wynika, że ponad 65% kobiet w wieku 15 – 49 lat, 

które zadeklarowały współżycie płciowe, stosuje antykoncepcję. Wyniki badania wskazują na 

generalną zmianę stosowanych metod antykoncepcji wśród polskich kobiet. W 1996 r. 

najpopularniejszą metodą regulacji urodzeń był kalendarzyk małżeński i stosunek 

przerywany, a 8 lat później – stosowanie prezerwatywy oraz pigułki antykoncepcyjnej, bądź 

innych środków hormonalnych (np. plastry, zastrzyki). Dużo rzadziej kobiety stosują teraz 

                                                 
IUD/PGS – wkładki wewnątrzmaciczna, w tym również zawierające progestagen. 
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metody naturalne (kalendarzyk małżeński czy mierzenie temperatury lub obserwację śluzu 

szyjkowego), jak również środki chemiczne czy mechaniczne, w tym także spiralę (ilustruje 

to poniższa tabela). 

 
Tab. 13 Metody regulacji urodzeń – w odsetkach ogółu kobiet stosujących antykoncepcję 

Metody regulacji urodzeń 1996 2004 

Mierzenie temperatury lub/i obserwacja śluzu szyjkowego  9,7  4,7 

Kalendarzyk małżeński  42,5  21,2 

Stosunek przerywany  35,1  19,5 

Prezerwatywa  22,0  36,9 

Pigułka antykoncepcyjna lub inne środki hormonalne  7,9  26,9 

Spirala  6,9  5,6 

Środki chemiczne i inne mechaniczne  3,8  1,8 

Inne  5,0  4,5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Dostępne wyniki badań ankietowych Prof. Zbigniewa Izdebskiego9 wskazują na to, że ponad 

połowa (58%) kobiet aktywnych seksualnie w okresie 12 miesięcy stosuje jakieś metody 

zapobiegania ciąży. 

 

Tab. 14 Metody zapobiegania ciąży w grupie kobiet stosujących antykoncepcję w ostatnich 12 
miesiącach, N=574, 2005 r., w % 

  
 Źródło: Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15 – 49 lat. Polska 2006 
  
 
                                                 
9 Raport: Zdrowie Kobiet w wieku prokreacyjnym 15 – 49 lat. Polska 2006, wyd. Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 
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Prawie 28% nie stosowało żadnej metody antykoncepcyjnej. Wśród kobiet, które stosowały 

antykoncepcję, najpopularniejsze jest używanie przez partnera prezerwatywy. Przyznało się 

do tego 54% badanych. Na drugiej pozycji znalazły się tabletki antykoncepcyjne (30%), na 

trzecim miejscu stosunek przerywany (21%). 

Zmniejsza się odsetek par współżyjących bez żadnego zabezpieczenia i wyraźnie wzrasta 

odsetek stosujących hormonalną antykoncepcję. 

 

2.2. Dostęp do badań prenatalnych i rodzinnego poradnictwa 
genetycznego 

 

„Art. 2.2a Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczegółowych, są zobowiązane zapewnić swobodny 

dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone 

ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu”. 

 

Zakres lekarskich badań prenatalnych (przedurodzeniowych), u kobiet w ciąży został 

określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których badania  

te są przeprowadzane (Dz. U. Nr 276, poz. 2740.). 

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuje się postęp w diagnostyce prenatalnej. 

Termin „badania prenatalne” odnosi się do badań i procedur diagnostycznych stosowanych  

w I i II trymestrze ciąży w celu wykrycia i rozpoznania chorób i wad rozwojowych płodu,  

w tym uwarunkowanych genetycznie (diagnostyka prenatalna chorób genetycznych). 

Wczesne wykrycie wad i chorób płodu jest ważnym elementem codziennej działalności 

lekarzy położników i ginekologów. Celem diagnostyki prenatalnej jest rozpoznanie chorób  

i wad płodu możliwie jak najwcześniej, nie później niż do 20 – 22 tygodnia ciąży.  

W przypadku stwierdzenia choroby lub wady płodu, której leczenie jest możliwe, wczesne 

ustalenie rozpoznania umożliwia optymalizację postępowania terapeutycznego zarówno  

w okresie ciąży, jak i po urodzeniu się dziecka.  
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W przypadku rozpoznania ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu, rodzice mają prawo zgodnie z art. 4a ustawy z dnia  

7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży, podjąć decyzję o przerwaniu ciąży.  

 

Diagnostyka prenatalna to szereg metod i programowych procedur, które pozwalają na jak 

najwcześniejsze rozpoznanie nieprawidłowości rozwoju płodu oraz umożliwiają 

wyodrębnienie grupy kobiet z ciążą wysokiego ryzyka. Diagnostyka prenatalna jest coraz 

powszechniejszą metodą stosowaną do oceny stanu płodu. W największym stopniu dotyczy 

ona tych ciężarnych kobiet, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia wad 

rozwojowych i chorób płodu. 

 

Metody diagnostyki prenatalnej podzielić możemy na: 

1. procedury nieinwazyjne: 
 badania USG płodu według standardów przewidzianych dla badania USG pod kątem 

wad i chorób genetycznie uwarunkowanych, 

 badanie biochemiczne (oznaczenia poziomów w surowicy krwi kobiety czarnej), 

a) osoczowe białko ciążowe A (PAPP-A), 

b) alfa fetoproteina (AFP), 

c) wolna gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (wolne B-hCG), 

d) wolny estrol (Estriol), 

2. procedury inwazyjne: 

 biopsja trofoblastu (pobranie próbki kosmków służy do wykonania badań 

chromosomalnych komórek kosmówki), 

 amniopunkcja (nakłucie igłą punkcyjną jamy owodniowej przez powłoki brzuszne  

i pobranie płynu owodniowego), 

 kordocenteza (nakłucie igłą przez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej sznura 

pępowinowego i pobraniu próbki krwi), 

 badanie krwi pępowinowej, 

3. badanie cytogenetyczne molekularne: 

 hodowla komórkowa,  

 wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej (techniki prążkowe), 

 analiza mikroskopowa kariotypu, 

 analiza FISH (hydroliza in situ z wykorzystaniem fluoescenji),  
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 analiza molekularna i biochemiczna w przypadkach chorób monogenicznych, 

 

Badania prenatalne wykonywane są u kobiet o podwyższonym, w stopniu do populacyjnego 

ryzyka wystąpienia choroby lub wady, zgodnie z obowiązującymi w genetyce klinicznej 

wskazaniami. Należą do nich: 

 wiek matki powyżej 40 lat, 

 wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, 

 stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnych lub  

u ojca dziecka, 

 nieprawidłowy wynik testu przesiewowego w I lub II trymestrze ciąży, 

 stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 

uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, 

 stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badań USG lub badań 

biochemicznych wykazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady 

płodu. 

 

Tab. 15 Liczba udzielonych porad genetycznych, badań inwazyjnych i stwierdzonych patologii 
2007 roku  

Region i nazwa instytucji 
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Białystok 
(AM Zakład Genetyki Klinicznej) 

0 179 14 

Bydgoszcz 
(Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej) 

1 241 211 29 

Gdańsk 
(Katedra i Zakład Biologii i Genetyki) 

913 422 43 

Katowice 
(Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki ŚAM) 

1 921 476 67 

Kraków 
(Uniwersytecki Szpital Kliniczny) 

132 92 6 

Łódź 
(Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) 

1 029 646 39 

Łódź 
(Katedra Genetyki AM w Łodzi) 

3 410 199 11 

Poznań 
(Centrum Genetyki Medycznej) 

2 616 0 0 

Poznań 
(Akademia Medyczna w Poznaniu) 

0 495 124 

Poznań 
(Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny) 

374 374 56 

Olsztyn 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy) 

930 0 0 

Szczecin 
(Zakład Genetyki i Patomorfologii) 

774 45 21 
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Warszawa 
(Zakład Genetyki Medycznej Instytut Matki i Dziecka) 

2 389 382 18 

Warszawa 
(Zakład Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii) 

2 668 1 146 82 

Warszawa 
(Zakład Genetyki Medycznej IP-CZD) 

2 789 161 10 

Wrocław 
(Katedra Patofizjologii Zakład Genetyki) 

759 340 30 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych uzyskanych od zakładów genetyki. 

 

Badania prenatalne wykonywane są na koszt NFZ w specjalistycznych ośrodkach 

medycznych. 

Świadczenia zdrowotne obejmujące badania prenatalne, zarówno nieinwazyjne jak  

i inwazyjne, są udzielane kobietom ciężarnym przez zakłady opieki zdrowotnej oraz 

indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. Badania prenatalne nieinwazyjne (np. badanie 

ultrasonograficzne) stanowią obecnie element standardu postępowania medycznego w opiece 

nad kobietą ciężarną. Badania inwazyjne (metodą amniopunkcji i kordocentezy)  

są wykonywane na zlecenie lekarza ginekologa, w przypadku podejrzenia wystąpienia ryzyka 

wady genetycznej lub rozwojowej płodu, bądź nieuleczalnej choroby płodu, zagrażającej jego 

życiu. Liczba tych badań z roku na rok rośnie, co jest wynikiem, między innymi, zwiększonej 

świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. 

W 2007 roku udzielono 21 945 porad genetycznych, wykonano 5 165 inwazyjnych badań 

prenatalnych, w rezultacie których stwierdzono 550 patologii płodu (o 157 mniej niż w roku 

2006). Należy przypomnieć, że na szeroką skalę stosuje się nieinwazyjne badania prenatalne,  

tj. USG, test potrójny (AFP, HCG, E3), PAPP-A wśród kobiet będących w ciąży. Jeśli  

te standardowo wykonywane badania wykażą nieprawidłowość, kobiety kierowane są do 

specjalistycznych ośrodków, gdzie wykonuje się bardziej szczegółowe inwazyjne badania 

prenatalne. 
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ROZDZIAŁ III 
Kształcenie i wychowanie młodzieży 

 

„Art. 4. 1. Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 

życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji”. 

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn, zm), zapewnił warunki realizacji w szkołach treści 

edukacyjnych dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji. 

  

Treści programowe zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” zostały określone 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). Treści programowe 

obejmują m. in. tematykę dotyczącą planowania rodziny oraz nowoczesnych metod i środków 

zapobiegania ciąży, chorób przenoszonych drogą płciowa i sposobów zabezpieczania się 

przed nimi.  

Treści programowe uwzględniają postulaty i zobowiązania Konwencji o Prawach Dziecka, 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Narodowego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Żyjącymi 

z HIV i Chorymi na AIDS.  

Realizacja zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” jest obligatoryjnym 

zadaniem wszystkich typów szkół. Sposób nauczania szkolnego w tym zakresie reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku  

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 

rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.). 
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Obowiązkiem szkoły jest przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji, zgodnie ze stanem 

wiedzy, wolnej od uprzedzeń i stereotypów. Obowiązkiem nauczyciela jest dostosowanie 

treści i metod pracy z klasą do wieku, rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego uczniów. 

 

W 2007 r. wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych 

oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 

oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz 

wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746 ze zm.), tak aby system 

informacji oświatowej obejmował dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących 

w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz liczby nauczycieli 

posiadających kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. Coroczne zbieranie danych ułatwi 

monitorowanie realizacji zajęć. Poniższa tabela przedstawia stan na dzień 31 marca 2008 r. 

Tab. 16 Typ szkoły oraz liczba uczniów uczęszczających na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie 

Typ szkoły Liczba uczniów 
uczęszczających na zajęcia Liczba uczniów ogółem % korzystających 

Szkoła podstawowa 643 461 844 072 76,2% 

Gimnazjum 1 115 375 1 444 900 77,2% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 104 727 226 092 46,3% 

Liceum ogólnokształcące 328 743 704 180 46,7% 

Liceum profilowane 55 809 107 307 52,0% 

Technikum 236 577 415 537 56,9% 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
Kwalifikacje nauczycieli, w tym także realizujących zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288).  

 

Zajęcia „Wychowanie do życia w mogą być prowadzone przez osoby posiadające 

kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia wyższe z zakresu 

nauk o rodzinie albo studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami 

programowymi zajęć. Nauczyciele, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć 

edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” posiadają kwalifikacje do prowadzenia 
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tych zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych. 

W pozostałych typach szkól zajęcia te mogą być realizowane przez nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje w ramach studiów wyższych w zakresie nauk o rodzinie albo studiów 

podyplomowych zgodnych z treściami programowymi zajęć.  

 

Z danych zebranych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na wrzesień 2007 r.) 

wynika, że w Polsce było 10 202 nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”, w tym: 301 ze stopniem dr, 8922 z wykształceniem wyższym oraz 73 

z wykształceniem średnim. Nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć 

„Wychowanie do życia w rodzinie” stanowili w tej grupie 85,66% (tj. 8 739 nauczycieli). 

Nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego 31 (0,30%). 

 
Studia magisterskie na kierunku (specjalności) wychowanie do życia w rodzinie realizowane 

były przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia podyplomowe 

kwalifikacyjne w zakresie wychowania do życia w rodzinie realizowane były przez szkoły 

wyższe: PWSZ w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Białostocki, Kolegium Karkonoskie  

w Jeleniej Górze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, AWF w Katowicach, Akademię 

Pedagogiczną im. KEN w Krakowie, PWSZ w Legnicy, Wyższą Szkołę Humanistyczną  

w Lesznie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższą 

Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Uniwersytet Opolski, 

UAM w Poznaniu, PWSZ w Raciborzu, Politechnikę Radomską, Uniwersytet Szczeciński, 

UMK w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, APS w Warszawie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną 

ZNP w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną 

we Wrocławiu. Studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) wychowanie do życia  

w rodzinie realizowane były przez: Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach i Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną ZNP w Warszawie, 

W roku szkolnym 2006/2007 kursy nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania 

do życia w rodzinie prowadziły wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli w Bielsku-

Białej, Elblągu, Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, 

Krośnie, Legnicy, Lesznie, Łomży, Olsztynie, Opolu, Pile, Przemyślu, Rzeszowie, Sieradzu, 

Tarnobrzegu, Tarnowie, Wałbrzychu, Włocławku, Wrocławiu.  
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W 2007 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowało dwudniowe sympozjum 

organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego „W trosce o rodzinę – 

w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna”. W sympozjum uczestniczyło 338 osób, w tym 

przeważająca grupa nauczycieli „Wychowania do życia w rodzinie”. Program sympozjum 

obejmował interdyscyplinarne aspekty problematyki rodziny. Kwota dofinansowania 

wynosiła15 000 zł. 

  

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3 sprawozdawanej ustawy, szkoła ma obowiązek udzielenia 

uczennicom w ciąży pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji.  

 

W grudniu 2006 roku została przeprowadzona ankieta dotycząca realizacji zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ankietą zostały objęte wszystkie szkoły 

publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, nad którymi nadzór 

pedagogiczny sprawują kuratorzy oświaty. Z ankiety wynika, że w roku szkolnym 2005/2006 

do szkoły uczęszczało 6 579 uczennic w ciąży, 4 775 uczennic objętych obowiązkiem nauki 

(do 18 roku życia) w tym 212 w wieku 13 – 15 lat, 4 563 w wieku 16 – 18 lat.  

Brak jest danych za okres sprawozdawczy.  
 

Dyrektorzy szkół i placówek, do których uczęszczały uczennice w ciąży, w zależności 

od możliwości szkoły i potrzeb ww. uczennic, zapewniali pomoc materialną, opiekę 

psychologa lub pedagoga szkolnego, pomoc w dotarciu do lekarza i na badania kontrolne, 

pomoc w ustaleniu ojcostwa, w znalezieniu rodziny zastępczej oraz w umieszczeniu w domu 

samotnej matki. Uczennice w okresie ciąży, porodu, połogu i po połogu, mogą korzystać 

z następujących form pomocy, określonych przepisami ministra właściwego ds. oświaty tj.: 

- indywidualnego nauczania, 

- spełniania odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, 

- indywidualnego programu lub toku nauki, 

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

Poza ww. formami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej, uczennica mogła 

liczyć na uzyskanie w szkole pomocy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 5 października 1993 roku w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania 

kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 441 z późn. zm.) 
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ROZDZIAŁ IV 
Przerywanie ciąży 

 

„Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”. 

 

4.1. Zabiegi przerywania ciąży 
 
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili 

osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; 

w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 

tygodni. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży dokonuje lekarz  

w szpitalu.  

Do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub 

kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela 

ustawowego. W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana jest również 

pisemna zgoda tej osoby. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest 

zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. W przypadku 

kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie, wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, 

chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku 

zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu 

opiekuńczego.  

Art. 4b ustawy stanowi, że osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki medycznej przysługuje 

prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.  

Prawu do wykonania zabiegu przerwania ciąży, służą szczegółowe rozwiązania przyjęte  

w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W szczególności przepisy nakazujące 
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osobom wykonującym czynności wynikające z ustawy, zachowanie w tajemnicy na temat 

wszystkiego, o czym powzięły wiadomości.  

 

W roku 2007 zarejestrowano 322 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 18 zabiegów mniej niż 

w roku 2006 i jednocześnie o 97 więcej niż przed dwoma laty. W związku z zagrożeniem 

życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 37 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast  

w wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu wykonano 282 zabiegów. W 3 przypadkach przerwania ciąży 

dokonano w związku z faktem, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 

 
Tab. 17 Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002-2007, według przyczyn. 

Przerwania ciąży dokonane zgodnie z ustawą: 
Polska Ogółem z powodu zagrożenia 

życia lub zdrowia 
matki 

w wyniku badań 
prenatalnych 

w wyniku czynu 
zabronionego 

2002 159 71 82 6 

2003 174 59 112 3 

2004 193 62 128 3 

2005 225 54 168 3 

2006 340 82 246 12 

2007 322 37 282 3 

Źródło: Sprawozdania Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej: MZ-24 oraz MZ-29; 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
 

4.2. Działania podejmowane przez organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 

 
 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

obejmuje przepisy odnoszące się do odpowiedzialności karnej za przekroczenie warunków 

dopuszczalności przerywania ciąży. Zadania, związane z obowiązkiem wykonywania tej 

ustawy, realizowane są przez organy ścigania i sprawiedliwości w dwóch obszarach: 

 ujawnianie i ściganie sprawców nielegalnego przerywania ciąży, 

 prowadzenie szeroko pojętej działalności prewencyjnej na rzecz dziecka i rodziny. 
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Policja podejmuje działania w przypadkach stwierdzonych przestępstw nielegalnej aborcji 

(czyn określony w art. 152, 153 k.k.), dzieciobójstwa (art. 149 k.k.) i porzucenia małoletniego 

(art. 210 k.k.), ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których śmierć nastąpiła 

w wyniku porzucenia.  

Art. 149 k.k. 

„Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  

 

Art. 210 k.k. 

„§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osobę 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3, 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1 sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 
Tab. 18 Przestępstwa przeciw życiu - dzieciobójstwo i porzucenie w latach 1990-2007. 

Rok Dzieciobójstwo 
Art. 149 k.k. 

Porzucenie 
Art. 210 § 1 k.k. 

Porzucenie ze skutkiem 
śmiertelnym 

Art. 210 § 2 k.k. 
1990 50 20 2 
1991 53 36 1 
1992 59 28 0 
1993 56 38 0 
1994 52 53 3 
1995 42 55 4 
1996 44 54 2 
1997 43 77 3 
1998 38 63 4 
1999 31 46 1 
2000 47 71 0 
2001 26 76 0 
2002 28 63 3 
2003 25 86 0 
2004 19 58 1 
2005 12 70 2 
2006 10 94 1 
2007 13 78 1 

Źródło: Komenda Główna Policji 
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Art. 152 k.k. 

„§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3, 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży  

z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania, 

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność 

do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

Tab. 19 Przestępstwa przeciw życiu - przerywanie ciąży za zgodą kobiety w latach 1999-2007. 
Rok Art. 152 § 1-2 Art. 152 § 3 
1999 92 3 
2000 19 1 
2001 17 0 
2002 200 0 
2003 38 0 
2004 26 0 
2005 56 0 
2006 47 2 
2007 45 2 

Źródło: Komenda Główna Policji 

 
Art. 153 k.k. 

„§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa 

ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną  

do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność 

 do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat10”.  

Tab. 20 Przestępstwa przeciw życiu - przerywanie ciąży bez zgody kobiety w latach 1999-
2007. 

Rok Art. 153 § 1 Art. 153 § 2 
1999 2 2 
2000 8 2 
2001 4 0 
2002 10 0 
2003 4 0 
2004 5 0 
2005 4 0 
2006 2 1 
2007 2 0 

Źródło: Komenda Główna Policji 
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Art. 154 k.k.  

„§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art.152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety 

ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. 

 

Tab. 21 Przestępstwa przeciw życiu - śmierć kobiety jako następstwo aborcji latach 1999-
2007. 

Rok Art. 154 § 1 i 2 
1999 0 
2000 0 
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 0 
2007 0 

Źródło: Komenda Główna Policji 

 

W 2007 roku powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały działania 

zmierzające do realizacji przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 

17, poz. 78 z poźn. zm.). W 2007 roku odnotowano dalszy i to znaczący wzrost liczby 

postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa objęte zakresem regulacji 

przepisów ww. ustawy. 

 

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w niniejszej informacji są postępowania 

przygotowawcze wszczęte o przestępstwa: 

 przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 k.k.), 

 przerwania lub doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży (art. 153 k.k.), 

 spowodowanie śmierci kobiety ciężarnej w następstwie przerwania ciąży (art. 154 k.k.). 

 

W 2007 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zarejestrowano 

łącznie 155 postępowań przygotowawczych wszczętych w kierunku wymienione wyżej 

kategorii przestępstw. W porównaniu z 2006 rokiem liczba tych spraw wzrosła o 51 (50%), 
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przy czym o czyny z art. 152 k.k. wszczęto 135 postępowań, natomiast o przestępstwa  

z art. 153 k.k. – 20 postępowań. 

Nie odnotowano przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego w kierunku art. 154 

k.k., tj. w sprawie śmierci kobiety ciężarnej w następstwie ciąży z naruszeniem przepisów 

ustawy. 

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych  

w poszczególnych okręgach prokuratur apelacyjnych z uwzględnieniem sposobu ich 

zakończenia i kwalifikacji prawnej czynów będących przedmiotem tych postępowań. 

 

Tab. 22 Wszczęte postępowania przygotowawcze w poszczególnych okręgach prokuratur 

wszczęto umorzono akty oskarżenia w toku okręgi 
apelacyjne art. 152 

k.k. 
art. 153 
k.k. 

art. 152 
k.k. 

art. 153 
k.k. 

art. 152 
k.k. 

art. 153 
k.k. 

art. 152 
k.k. 

art. 153 
k.k. 

Białostocka 5 1 3 1 - - 2 - 
Gdańska 13 1 8 1 - - 5 - 
Katowicka 14 3 10 2 2 - 2 1 
Krakowska 16 - 9 - 2- - 5 - 
Lubelska 13 - 9 - 2 - 2 - 
Łódzka 11 2 8 1 1 1 2 - 
Poznańska 14 - 10 - 2 - 2 - 
Rzeszowska 1 3 - 2 1 1 - - 
Szczecińska 9 - 9 - - - - - 
Warszawska 23 6 15 6 3 - 5 - 
Wrocławska 16 4 10 4 3 - 3 - 
łącznie 135 20 91 17 16 2 28 1 
Źródło: Prokuratura Krajowa 

 

Jak zaznaczono na wstępie, statystyka ta obejmuje wszczęte postępowania przygotowawcze, 

dotyczące zdarzeń, w których stwierdzono uzasadnione podejrzenie zaistnienia postępowania. 

Podstawę do wszczęcia tych postępowań stanowiły zawiadomienia o przestępstwie przyjęte 

od: 

 osób bliskich (29), 

 osób trzecich (29), 

 służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej (26), 

 kobiet ciężarnych (22), 

 anonimy (4). 

Ponadto w 24 przypadkach postępowania wszczynano na podstawie materiałów wyłączonych 

z akt innego postępowania karnego bądź cywilnego i rodzinnego, a 21 postępowań 

zainicjowały materiały operacyjne organów policji. 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż postępowania zainicjowane przez osoby bliskie w większości 

przypadków dotyczyły sytuacji, w których zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

składali byli partnerzy życiowi kobiet (mężowie bądź konkubenci). 

Ze 155 postępowań wszczętych w 2007 roku umorzono 108, przyjmując w zdecydowanej 

większości przypadków za podstawę umorzenia art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k., tj. wobec 

stwierdzenia, że czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających 

podejrzenie jego popełnienia bądź czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa 

stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.  

Jedynie w 5 przypadkach umorzono postępowania wobec niewykrycia sprawców, w 2 wobec 

przedawnienia karalności (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.), po 1 wobec znikomej społecznej 

szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt 3) i wobec powagi rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7). 

Wszystkie prawomocne umorzone postępowania przygotowawcze zostaną, na polecenie 

Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, zbadane w trybie nadzoru 

służbowego, celem dokonania oceny zarówno sposobu ich prowadzenia, jak i zasadności 

końcowej decyzji merytorycznej. 

W 18-stu zakończonych postępowaniach skierowano do sądów akty oskarżenia, przeciwko 26 

osobom. 

W 10-ciu sprawach zapadły prawomocne wyroki, w których skazano łącznie 8 osób na kary 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonywania, zaś wobec 2 osób sąd 

umorzył postępowanie oceniając, iż stopień społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów 

jest znikomy. 

Wśród osób oskarżonych jest 3 lekarzy, przy czym wobec 2 z nich orzeczono środki karne  

w postaci zakazu wykonywania zawodu. Natomiast trzeci był emerytem (68 lat) i dlatego 

odstąpiono od zastosowania tego środka. 

Aktem oskarżenia zakończyło się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową  

w Rybniku, w toku którego zarzucono lekarzowi Andrzejowi K. – specjaliście ginekologowi, 

położnikowi i anestezjologowi – dokonanie 102 zabiegów przerwania ciąży z naruszeniem 

przepisów ustawy. 

Zabiegi, jakie przeprowadził Andrzej K. dotyczyły zarówno bardzo młodych (15 letnich) 

kobiet, jak i ciąż powyżej 12 tygodnia. 

Wobec ww. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

W dniu 31 grudnia 2007 r. przeciwko Andrzejowi K. skierowano akt oskarżenia do Sądu 

Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. Sprawa do chwili 

opracowywania sprawozdania nie została rozpatrzona.  



 57

W pozostałych 29 sprawach postępowania przygotowawcze są w toku. W 2 z nich zarzuty 

popełnienia przestępstwa z art. 152 k.k. przedstawiono 5 osobom. 

Ponadto w roku 2007 zakończono łącznie 50 postępowań przygotowawczych wszczętych 

przed dniem 2 stycznia 2007 r. Postępowania te prowadzono w kierunku art. 152 k.k. oraz art. 

153 k.k. W 10 z nich skierowano akty oskarżenia, którymi objęto łącznie 12 osób, w tym  

3 lekarzy ginekologów. W stosunku do 2 osób zapadły prawomocne wyroki skazujące na karę 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania. 

Jedną z osób skazanych był lekarz ginekolog, wobec którego sad orzekł środek w postaci 

zakazu wykonywania zawodu na okres 5 lat. 

W pozostałych 40 sprawach postępowania przygotowawcze zostały umorzone na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. 

Jednocześnie stwierdzić należy, iż znaczący odsetek spraw zakończonych decyzją  

o umorzeniu postępowania wynika ze specyfiki spraw zakończonych decyzją o umorzeniu 

postępowania wynika ze spraw tego rodzaju przestępstw, a zwłaszcza charakteru zdarzeń  

i okoliczności w jakich dochodziło do samoistnych poronień czy powikłań związanych  

z ciążą. W wielu przypadkach wskazane okoliczności nie pozwalały na jednoznaczną  

o prawno-karną ocenę zdarzeń stanowiących przedmiot postępowań, co w konsekwencji 

skutkować musiało umorzeniem postępowania wobec braku dostatecznych dowodów 

zaistnienia przestępstwa.  

 
 

4.3. Działania podejmowane przez rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy i okręgowe sądy lekarskie. 

 
 
Odpowiedzialność zawodową lekarzy regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z póżn. zm.). Członkowie samorządu lekarzy 

podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne 

z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu 

zawodu lekarza.  

Zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy Naczelny Sąd Lekarski: 

 rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, 

 składa Naczelnej Radzie Lekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej, 

 składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy. 
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Sąd lekarski może orzekać następujące kary: 

 upomnienie, 

 nagana, 

 zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech 

lat, 

 pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 

 

Poniżej zaprezentowano dane na temat spraw rozpatrywanych w związku z: opieką nad 

kobietą ciężarną, opieką okołoporodową, badaniami genetycznymi płodu, zabiegami 

przerywania ciąży.  

 
Tab.23 Postępowania prowadzone w latach 2002–2007 przez okręgowe sądy lekarskie. 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002 – 2007 przez okręgowe sądy lekarskie 
dotyczących: 

opieki nad ciężarną opieki 
okołoporodowej 

badań 
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2002 3 3 15 9 0 0 4 4 
2003 15 8 16 9 0 0 2 2 
2004 16 7 16 12 0 0 0 0 
2005 3 1 10 12 0 0 2 2 
2006 6 3 14 5 0 0 4 4 
2007 1 0 14 7  0 0 1 1  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od okręgowych sądów 
lekarskich. 
 

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi 

postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Poniżej zaprezentowano 

dane na temat spraw rozpatrywanych w związku z: opieką nad kobietą ciężarną, opieką 

okołoporodową, badaniami genetycznymi płodu, zabiegami przerywania ciąży. Dane (na 

potrzeby sprawozdania) przekazali okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. 
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Tab.24 Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2007 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej 
 

 opieka nad 
ciężarną 

opieka 
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2002 41 25 84 48 3 2 3 1 
2003 58 44 126 50 - - 6 - 
2004 23 1 39 7 - - - - 
2005 45 13 94 34 - - 6 1 
2006 29 20 54 35 - - 8 5 

2007 39 26 102 77 1 - 14 
10 

/2zawieszone 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej.  
 
 

4.4.  Działania podejmowane przez Biuro Praw Pacjenta przy 
Ministrze Zdrowia 

 

W roku 2007 Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (BPP) zarejestrowało 61 spraw  

z zakresu ginekologii i położnictwa oraz 249 rozmów telefonicznych wpisujących się w zakres 

w/w tematyki. Przedmiotowe sprawy w większości dotyczyły zastrzeżeń do jakości opieki  

w trakcie hospitalizacji w oddziałach położniczo-ginekologicznych oraz kwestii poszanowania 

godności i intymności pacjentek w związku z prowadzeniem ciąży oraz samym porodem. Część  

z w/w spraw dotyczyła tzw. uszkodzeń okołoporodowych.  

Bardzo dużą ilość spraw stanowiły pytania o kwestię zasad finansowania ze środków publicznych 

badań prenatalnych oraz innych badań, o których mowa w załączniku 1 do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, 

w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są wykonywane (Dz. U.  

z 2004 r., Nr 276, poz. 2740) pn.: „Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej  

u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania”.  

Część z pytań dotyczyła kwestii znieczulania przy porodzie oraz odpłatności za tzw. porody 

rodzinne i dodatkową opiekę, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, (Dz. U. z 2007 r., Nr 14. poz. 89 z późn. zm.).  

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2007 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej dotyczących: 
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Część z pytań w przedmiotowym zakresie dotyczyła kwestii formy i sposoby wypełnienia 

„Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka”, która jest unormowana rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 232). 

 

W 2007 roku Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia otrzymało 2 pytania (anonimowe, za 

pośrednictwem infolinii) o kwestie normatywnych warunków dopuszczalności przerywania ciąży 

zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.).  
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STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA 
 
Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2007 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 

roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), zawiera podsumowanie kolejnego 

roku jej stosowania.  

Informacje i dane zawarte w sprawozdaniu zostały usystematyzowane według kolejnych 

artykułów ustawy. 

Obowiązująca w Polsce ww. ustawa przyjmuje, jako naczelną zasadę normatywną 

stwierdzenie, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka. Troska o życie i zdrowie 

należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela. Ponadto uznaje 

prawo każdego obywatela do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo 

dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego 

prawa.  

Przepisy ustawy mają na celu zapewnienie kobietom, płodom i noworodkom, optymalnych 

warunków zdrowotnych, a także warunków sprzyjających podejmowaniu przez kobiety 

świadomej decyzji o posiadaniu potomstwa, poprzez stworzenie systemu edukacji, szerokiej 

gamy świadczeń zdrowotnych, socjalnych i prawnych. 

 
Z informacji podawanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że na 38 115 tys. 

ludności Polski (pod koniec 2007 r.), zarejestrowano 387 873 urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o prawie 14 tys. urodzeń w stosunku do roku 2006.  

 
Według raportów przedstawionych przez GUS, w 2007 roku zarejestrowano 2 322 zgonów 

dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, co oznacza niewielki wzrost (o niespełna 0,1 tys.)  

w stosunku do roku poprzedniego. Pozytywny, obserwowany nieprzerwanie, trend malejącej 

umieralności niemowląt potwierdza współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 

1000 urodzeń żywych, który w roku 2006 zmniejszył się (o 0,1 pkt) do poziomu 5,9‰  

(w 1990 r. wynosił 19,3‰).  

 
W roku 2007 na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

na świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt  

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), wydatkowano z budżetu Ministra 

Zdrowia kwotę w wysokości 1 128 660, 11 PLN. 
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Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),  

w aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących 

postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

szczególności rodzajach i zakresach. 

W 2007 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansował udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związanych z ciążą i porodem, w ramach 

następujących rodzajów świadczeń:  

 ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 

 leczenie szpitalne, 

 profilaktyczne programy zdrowotne. 

 
W 2007 roku z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były programy polityki zdrowotnej 

państwa, mające istotne znaczenie dla poprawy zdrowia kobiet i noworodków:  

1.  „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce 

następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu 

zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008”, 

2.  „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008”, 

3.  „Program eliminacji niedoboru jodu na lata 2006-2008”, 

4.  „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach  

2007-2009”, 

5.  „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki  

i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”. 

 
Kobiety w ciąży i matki samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza znajdujące się  

w trudnej sytuacji materialnej, podobnie jak inne osoby mogą ubiegać się o przyznanie 

pomocy świadczonej w formie finansowej, rzeczowej, niematerialnej i instytucjonalnej, 

realizowanej w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).  

Minister Edukacji Narodowej stosownie do ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. 

U. Nr 17, poz. 78 z późn, zm), zapewnił warunki realizacji w szkołach treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
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rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji. 

 
W 2007 roku udzielono 21 945 porad genetycznych, wykonano 5 165 inwazyjnych badań 

prenatalnych, w rezultacie których stwierdzono 550 patologii płodu (o 157 mniej niż w roku 

2006). 

W roku 2007 zarejestrowano 322 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 18 zabiegów mniej niż 

w roku 2006 i jednocześnie o 97 więcej niż przed dwoma laty. W związku z zagrożeniem 

życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 37 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast  

w wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu wykonano 282 zabiegów. W 3 przypadkach przerwania ciąży 

dokonano w związku z faktem, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 

 
W 2007 roku powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały działania 

zmierzające do realizacji przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 

17, poz. 78 z poźn. zm.). W 2007 roku odnotowano dalszy i to znaczący wzrost liczby 

postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa objęte zakresem regulacji 

przepisów ww. ustawy. 

W 2007 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zarejestrowano 

łącznie 155 postępowań przygotowawczych wszczętych w kierunku następujących kategorii 

przestępstw: przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 k.k.), przerwania lub 

doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży (art. 153 k.k.), spowodowanie śmierci 

kobiety ciężarnej w następstwie przerwania ciąży (art. 154 k.k.). W porównaniu z 2006 

rokiem liczba tych spraw wzrosła o 51 (50%), przy czym o czyny z art. 152 k.k. wszczęto 135 

postępowań, natomiast o przestępstwa z art. 153 k.k. – 20 postępowań. 

Nie odnotowano przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego w kierunku art. 154 

k.k., tj. w sprawie śmierci kobiety ciężarnej w następstwie ciąży z naruszeniem przepisów 

ustawy.  

 

 


