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WSTĘP 
 

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2008 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 skutków jej stosowania. Obowiązek corocznej (do 31 lipca) 

oceny jej wykonywania wynika z art. 9 ustawy. 

Informacje i dane zawarte w sprawozdaniu zostały usystematyzowane według kolejnych 

artykułów ustawy. 

Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej  przywołana wyżej ustawa przyjmuje jako 

naczelną zasadę normatywną stwierdzenie, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, 

a 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. 

 

Sprawozdanie Rady Ministrów za rok 2008 przygotowano na podstawie informacji, danych 

statycznych i opinii uzyskanych od:  

 Głównego Urzędu Statystycznego, 

 Komendy Głównej Policji, 

 Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie genetyki klinicznej, 

 Krajowego Centrum ds. AIDS, 

 Ministra Edukacji Narodowej,  

 Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

 Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Krajowego, 

 Ministra Zdrowia, 

 Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów 

lekarskich, 
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 Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego. 

W sprawozdaniu do współpracy poszczególnych podmiotów administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi odniesiono się bezpośrednio przy omawianiu 

poszczególnych zagadnień bez wydzielania tej kwestii w oddzielny rozdział.  

 

W rozdziale I Sprawozdania zostały zawarte podstawowe informacje o rozwoju 

demograficznym Polski, tj.: liczby ludności Polski; urodzeń i dzietności kobiet; umieralności 

dzieci.  

W rozdziale II Sprawozdania pn.: Opieka medyczna, socjalna i prawna, zostały zawarte 

informacje na temat: opieki medycznej nad płodem i kobietą w ciąży; umieralności 

okołoporodowej płodów i noworodków oraz zgonów niemowląt; liczby urodzeń żywych, 

liczby zgonów kobiet w wyniku bezpośrednich lub pośrednich powikłań ciąży, porodu lub 

połogu; liczby noworodków pozostawionych w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne; 

umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; programów zdrowotnych państwa  

w zakresie planowania rodziny, świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad 

kobieta w ciąży; opieki nad kobietą ciężarną i dzieckiem zakażonym wirusem HIV i chorych 

na AIDS, w tym współpracy Krajowe Centrum ds. AIDS z organizacjami pozarządowymi; 

działań podejmowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kontekście zdrowia kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi; udzielanej 

pomocy materialnej, socjalnej i prawnej; w tym współpracy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z organizacjami pozarządowymi. 

W kolejnym rozdziale pn.: zapewnienie warunków do świadomego macierzyństwa, zostały 

zawarte informacje na temat: dostępu do metod i środków służących świadomej prokreacji 

oraz dostępu do badań prenatalnych i poradnictwa rodzinnego. 

W rozdziale IV omówione zostały informacje na temat 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. 

W rozdziale V zostały zawarte informacje na temat zabiegów przerywania ciąży; działań 

podejmowanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

odpowiedzialności karnej za przekroczenie warunków dopuszczalności przerywania ciąży;  

W rozdziale VI opisane zostały inne działania podejmowane na rzecz realizacji przepisów 

ustawy.  
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ROZDZIAŁ Ι 
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski 

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

ludności Polski pod koniec 2008 r. wynosiła ok. 38 135 tys. osób, tj. o ponad 20 tys. więcej 

niż przed rokiem. Rok 2008 był pierwszym od 11 lat, w którym odnotowano dodatni przyrost 

rzeczywisty1.  

 
Wykres 1. Ruch naturalny ludności w latach 1990 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Dzięki pozytywnym zmianom w poziomie urodzeń, rok 2008 był trzecim z kolei, w którym 

odnotowano dodatni przyrost naturalny2 i wyniósł ponad 35 tys.  

Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 32 miejscu wśród krajów świata i na  

6 wśród krajów Unii Europejskiej.  

 

Urodzenia i dzietność kobiet 
 
Z danych GUS wynika, że w 2008 roku zarejestrowano 414 499 urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o ponad 26 tys. w stosunku do roku 2007, ale także jest to o 1/4 urodzeń mniej niż  

w 1990 roku i ponad 40% mniej niż w 1983 r. (który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu 

demograficznego - 724 tys. urodzeń żywych).  

 

                                                 
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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Wyk. 2 Współczynniki dzietności w latach 1990 – 2007 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

W 2008 roku współczynnik urodzeń wyniósł 10,9‰, natomiast w roku 2007 – 10,2‰. 

W latach 1984 – 2003 odnotowywano systematyczny spadek liczby urodzeń – do 351 tys.  

w roku 2003, który był najbardziej niekorzystny dla rozwoju demograficznego kraju. 

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.  

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

prostej zastępowalności pokoleń, nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji 

urodzeniowej.  

 
Umieralność 
 
Według raportów przedstawionych przez GUS, w 2008 roku zarejestrowano 2 338 zgonów 

dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, tj. o 16 zgonów więcej niż w roku 2007. Pozytywny, 

obserwowany nieprzerwanie, trend malejącej umieralności niemowląt potwierdza 

współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt3 na 1000 urodzeń żywych, który  

w minionym roku zmniejszył się (o 0,4 pkt) do poziomu 5,6‰ (w 1990 r. wynosił 19,3‰).  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Niemowlę to dziecko w wieku poniżej 1 roku życia. 
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ROZDZIAŁ ΙI 
Opieka medyczna, socjalna i prawna 

 

2.1. 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 […]”4. 

 

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. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania 

standardu opieki okołoporodowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 90, z późn. zm.) 

powołany został Zespół do spraw opracowania standardu opieki okołoporodowej. 

Opracowanie przez Zespół polskiego standardu opieki okołoporodowej ma na celu prawne 

uregulowanie standardów opieki nad kobietą ciężarną w okresie ciąży, porodu, połogu,  

a także opieki nad noworodkiem.  

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

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

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

kobietą w połogu oraz opieki nad noworodkiem.  

W trakcie opracowywania przedmiotowego sprawozdania Zespół prowadzi końcowe prace 

nad uzgodnieniem tekstu projektu standardu opieki w czasie porodu fizjologicznego. Polski 

standard opieki medycznej w czasie porodu fizjologicznego służyć ma ujednoliceniu praktyk, 

które są użyteczne i powinny być promowane oraz stosowane bez względu na miejsce 

porodu.  

Kluczowym elementem działań związanych z zapewnieniem kobiecie bezpieczeństwa 

podczas porodu jest ocena ryzyka. Ocena ryzyka wystąpienia komplikacji podczas porodu 

determinuje wszelkie decyzje dotyczące porodu, jego miejsca, rodzaju oraz podmiotu 

świadczącego opiekę. Ocena czynników ryzyka rozpoczyna się podczas opieki perinatalnej. 

Może ona być dokonana poprzez określenie wieku kobiety, częstotliwości i liczby porodów, 
                                                 
4 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
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określenia powikłań z historii położniczej, takich jak poród martwego płodu lub cesarskie 

cięcia, a także identyfikacja nieprawidłowości w obecnej ciąży, takich jak stan 

przedrzucawkowy, ciąża mnoga, krwotoki przedporodowe, nieprawidłowe położenie płodu 

lub ciężka anemia.  

Projekt opracowywanego standardu zakłada, że w warunkach polskich, zgodnie  

z obowiązującym ustawodawstwem, opiekę nad kobietami ciężarnymi o prawidłowym 

przebiegu ciąży i podczas porodu fizjologicznego będą sprawowali lekarze ginekolodzy - 

położnicy i/lub położne, ponoszący osobistą odpowiedzialność za wyniki podjętych działań. 
 

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. W roku 2008 tak jak i w latach poprzednich 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 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. Utrzymująca się tendencja 

spadkowa wskaźników umieralności okołoporodowej oraz 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. 
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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 patologią. 
 

2.1.1. Informacje na temat umieralności okołoporodowej płodów  
i noworodków oraz zgonów niemowląt  
 
Współczynnik umieralności okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony noworodków5  

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

w 2008 roku kształtował się na poziomie 7,6‰, dla porównania w roku 2006 współczynnik 

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

Współczynnik ten jest powszechnie stosowanym parametrem oceny jakości opieki 

perinatalnej.  

Tab.1 Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2001-2008 według województw 

Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2000-2008 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 

1 Dolnośląskie 11,1 11,2 9,9 9,5 9,3 9,4 8,8 9,3 
2 Kujawsko-Pomorskie 9,0 9,2 8,5 8,2 7,9 6,2 7,0 7,0 
3 Lubelskie 7,6 7,7 7,8 9,0 7,1 7,3 6,9 7,7 
4 Lubuskie 9,9 8,0 9,5 8,7 7,2 9,2 7,7 7,4 
5 Łódzkie 9,7 8,6 9,1 8,1 7,5 7,9 7,6 7,5 
6 Małopolskie 8,8 8,1 7,2 7,8 8,1 7,7 7,6 6,6 
7 Mazowieckie 9,4 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0 7,2 6,7 
8 Opolskie 8,9 9,3 7,8 8,1 5,7 7,1 7,5 7,5 
9 Podkarpackie 8,8 8,5 8,2 8,7 9,0 9,1 7,9 6,8 

10 Podlaskie 10,9 8,2 8,7 7,0 8,2 7,6 7,3 7,2 
11 Pomorskie 9,3 9,2 8,4 9,3 9,2 8,4 9,2 8,1 
12 Śląskie 10,2 9,6 8,8 9,6 8,6 9,2 8,4 8,5 
13 Świętokrzyskie 10,4 9,4 10,1 9,1 8,8 8,7 8,4 6,5 
14 Warmińsko-Mazurskie 8,9 9,3 9,0 7,2 8,3 8,2 7,5 8,2 
15 Wielkopolskie 8,9 8,0 9,3 8,6 7,5 8,1 8,8 8,2 
16 Zachodnio-Pomorskie 8,9 7,8 8,9 8,4 8,1 7,6 8,3 7,0 

 Polska 9,4 8,7 8,6 8,5 8,0 8,0 7,9 7,6 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
                                                 
5 Noworodkiem jest dziecko do ukończenia 28. dnia życia. 
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Tab. 2 Urodzenia, zgony, współczynnik umieralności okołoporodowej według województw  
w 2008 roku. 

Urodzenia Zgony niemowląt 

w tym WOJEWÓDZTWA 
ogółem 

żywe martwe 
ogółem 

w tym w 
wieku 0-6 

dni 

Współczynnik 
umieralności 

okołoporodowej

OGÓŁEM 416437 414499 1938 2338 1219 7,6 
 Dolnośląskie 29995 29847 148 220 132 9,3 
 Kujawsko-pomorskie  23349 23253 96 136 67 7,0 
 Lubelskie  23109 23009 100 148 77 7,7 
 Lubuskie 11414 11351 63 61 22 7,4 
 Łódzkie  25639 25512 127 135 66 7,5 
 Małopolskie  37018 36852 166 182 79 6,6 
 Mazowieckie  58963 58714 249 285 148 6,7 
 Opolskie 9215 9177 38 54 31 7,5 
 Podkarpackie 22314 22224 90 120 61 6,8 
 Podlaskie  11994 11945 49 63 37 7,2 
 Pomorskie  27556 27430 126 152 98 8,1 
 Śląskie  47247 46994 253 318 150 8,5 
 Świętokrzyskie  12790 12736 54 60 29 6,5 
 Warmińsko-mazurskie  16428 16339 89 83 46 8,2 
 Wielkopolskie  41133 40925 208 228 131 8,2 
 Zachodniopomorskie   18273 18191 82 93 45 7,0 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt ponad 80% umiera przed ukończeniem pierwszego 

miesiąca życia (w okresie noworodkowym), w tym około 2/3 w okresie pierwszego tygodnia 

życia. Przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu 

okołoporodowego, czyli powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych  

6 dni życia noworodka. Kolejną 1/3 zgonów stanowią wady rozwojowe wrodzone,  

a pozostałe są powodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub urazami. 

Najwyższą liczbę zgonów niemowląt odnotowano w województwach: śląskim (318 zgonów), 

mazowieckim (285 zgonów) i wielkopolskim (228 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  

(54 zgonów), świętokrzyskim (60 zgonów) i lubuskim (61 zgonów).  



 
 

Tabela nr 3 Urodzenia według wagi noworodka6 przy urodzeniu oraz wieku matki w roku 2008. 

Wiek matki w latach ukończonych 
19 lat i mniej WAGA NOWORODKA Ogółem 

razem 14 lat
i mniej 15 16 17 18 19 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 lat i 
więcej 

  Urodzenia ogółem        

OGÓŁEM 416437 21305 82 329 1230 3381 6369 9914 94500 152500 105955 35311 6544 320 2 
5000 gram i więcej 685 19 - - 2 3 5 9 126 220 199 89 30 2 - 

4500 - 4999 6117 162 - 2 6 20 51 83 1150 2235 1837 616 113 4 - 
4000 - 4499 40481 1345 2 15 55 190 388 695 8237 15207 11223 3749 687 33 - 
3500 - 3999 130013 5757 17 87 315 877 1718 2743 28647 48758 34205 10758 1804 84 - 
3000 - 3499 154084 8499 33 130 477 1384 2515 3960 36252 56962 37918 12205 2136 110 2 
2500 - 2999 59986 3889 17 63 258 630 1175 1746 14595 21040 14251 5120 1038 53 - 
2000 - 2499 15722 1027 7 21 76 177 323 423 3587 5180 3885 1609 416 18 - 
1500 - 1999 4817 284 3 6 26 46 94 109 967 1498 1293 607 161 7 - 
1000 - 1499 2386 161 2 2 6 26 49 76 466 764 589 308 93 5 - 
600 - 999 1663 124 - 2 8 20 41 53 368 488 437 199 45 2 - 
500 - 599 477 38 1 1 1 8 10 17 104 146 117 50 20 2 - 

  W tym urodzenia żywe        

RAZEM 414499 21207 81 326 1224 3365 6334 9877 94099 151894 105477 35069 6438 313 2 
5000 gram i więcej 674 19 - - 2 3 5 9 125 218 194 88 29 1 - 

4500 - 4999 6109 162 - 2 6 20 51 83 1150 2233 1833 614 113 4 - 
4000 - 4499 40448 1345 2 15 55 190 388 695 8232 15197 11212 3746 683 33 - 
3500 - 3999 129916 5754 17 87 314 877 1718 2741 28631 48717 34175 10753 1802 84 - 
3000 - 3499 153896 8489 33 130 477 1384 2511 3954 36212 56904 37866 12189 2124 110 2 
2500 - 2999 59812 3880 17 63 257 629 1173 1741 14547 20999 14205 5098 1032 51 - 
2000 - 2499 15462 1018 7 19 76 174 320 422 3524 5112 3829 1566 397 16 - 
1500 - 1999 4568 272 3 5 26 46 88 104 917 1416 1235 580 141 7 - 
1000 - 1499 2081 144 2 2 4 22 43 71 413 657 522 262 78 5 - 
600 - 999 1233 98 - 2 6 16 31 43 275 344 338 147 30 1 - 
500 - 599 295 26 - 1 1 4 6 14 72 95 67 25 9 1 - 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

                                                 
6 W podziale według wagi noworodka nie uwzględniono urodzeń o nieustalonej wadze noworodka przy urodzeniu. 



 
 

Tabela nr 3 przedstawia urodzenia według wagi noworodka przy urodzeniu oraz wieku matki 

w roku 2008 r.  

 

Tab. 4 Urodzenia żywe według wieku matki w latach 2005-2008 

Urodzenia żywe Wiek matki w latach 
ukończonych 2005 2006 2007 2008 
Ogółem 364 383 374 244 387 873 414 499 
19 lat i mniej 19 295 19 230 19 866 21 207 
20 - 24 95 533 93 569 92 745 94 099 
25 - 29 137 307 139 853 142 112 151 894 
30 - 34 79 152 86 825 95 307 105 477 
35 - 39 26 654 28 487 31 290 35 069 
40 - 44 6 116 5 975 6 244 6 438 
45 lat i więcej 326 305 309 315 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

W 2007 roku współczynnik dzietności wynosił 1,31 co oznacza wzrost  

(o 0,09 pkt) w stosunku do odnotowanego w 2003 r., w którym był najniższy od ponad 50 lat. 

W czasie opracowywania sprawozdania brak jest przedmiotowych danych za rok 2008. 

Należy przypomnieć, że najbardziej korzystną sytuację 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 2008 liczba kobiet w wieku prokreacyjnym7  

(15 – 49 lat) wyniosła 9 619 761 – stan w dniu 31 grudnia 2008. Należy jednocześnie 

zaznaczyć, że kobiety urodzone w latach ostatniego wyżu demograficznego (roczniki 1979 – 

1983, a także 1984 - 1988) znajdują się obecnie w wieku intensywnej, najwyższej płodności – 

stąd rosnąca liczba urodzeń. 

Wynikiem przeobrażeń demograficznych rozpoczętych w latach 90-tych jest między innymi 

przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20 – 24 lata do grupy 25 – 29, 

a także znaczący wzrost płodności kobiet w grupie wieku 30 – 34 lata, który w znacznej 

mierze jest skutkiem realizacji urodzeń wcześniej „odłożonych”. Jest to efekt wyboru, jakiego 

dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu 

wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej 

powiększenie. Konsekwencją zmiany zachowań prorodzinnych jest podwyższenie zarówno 

                                                 
7 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. 



 13

średniego wieku rodzenia dziecka, który w 2007 r. wyniósł 27,9 roku (wobec ok. 26 lat  

w połowie lat 90-tych), jak i średniego wieku urodzenia pierwszego dziecka - 25,8 w 2007 r. 

(ok. 23 lata w latach 90-tych). 

Zmienia się także struktura poziomu wykształcenia matek – w stosunku do początku lat 90-

tych ponad pięciokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształceniem wyższym (z 6 do ok. 32%), 

natomiast istotnie zmniejszył się odsetek kobiet z wykształceniem podstawowym i bez 

wykształcenia (z 18% do ok. 7%). 

Na dzietność kobiet w istotnym stopniu wpływa liczba zawieranych związków małżeńskich. 

Zdecydowana większość dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte 

związki małżeńskie (w 2007 r. – ponad 80%). Jednocześnie od kilku lat systematycznie rośnie 

odsetek urodzeń pozamałżeńskich. 
 

2.1.2. Informacje na temat zgonów matek 
 
Na podstawie informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2007 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 2008. 
 
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. 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób, Rewizja X (O00 – O99), wyróżnia 

następujące grupy schorzeń: 

 O00 – O08 ciąża zakończona poronieniem, 

 O10 – O16 EPH gestoza podczas ciąży, porodu i połogu, 

 O20 – O29 inne zaburzenia u matki głównie związane z ciążą, 

 O30 – O48 opieka położnicza nad kobietą ciężarną dotycząca płodu, jamy owodni  

i możliwych komplikacji porodowych, 

 O60 – O75 powikłania akcji porodowej i porodu, 
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 O80 – O84 sposób rozwiązania i ukończenia porodu, 

 O85 – O92 powikłania związane głównie z połogiem, 

 O95 – O99 inne stany położnicze niesklasyfikowane gdzie indziej. 
 

Tab. 5 Klasyfikacja zgonów matek zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją 
Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja w latach 2006 – 2007. 
Międzynarodowa Statystyczna Kwalifikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych – X Rewizja obowiązująca w Polsce od 1997 r. 

2006 

rok 

2007 

rok 

O00-O99 ciąża, poród i połóg 11 

ogółem 

11 

ogółem

O00.0 ciąża brzuszna 1 0 

O00.1 ciąża jajowodowa 1 0 

O01.9 zaśniad groniasty, nie określony 1 0 

O02.1 poronienie chybione 0 1 

O14.1 ciężki stan przedrzucawkowy 1 0 

O14.9 stan przedrzucawkowy, nie określony 1 0 

O15.9 rzucawka nie określona co do czasu wystąpienia 1 0 

O46.0 krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia 0 1 

O66.9 poród patologiczny, nie określony 1 0 

O71.1 pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej 1 0 

O72.1 inny bezpośredni krwotok poporodowy 0 3 

O72.3 poporodowe zaburzenia krzepnięcia 1 1 

O87.1 zakrzepica żył głębokich w czasie połogu 0 1 

O88.1 zator płynem owodniowym 1 0 

O88.2 zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych 0 1 

O98.9 nie określone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające 
ciążę, poród i połóg 

0 1 

O99.2 choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia 
odżywiania wikłające ciążę, poród i połóg 

0 1 

O99.4 choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg  0 1 

O99.8 inne określone choroby i stany wikłające ciążę, poród i połóg 1 0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

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

analizie przyczyn tych zgonów – główne z nich można określić jako przeważnie możliwe do 

usunięcia. 
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2.1.3. Informacje na temat noworodków pozostawionych w szpitalu ze 
względów innych niż zdrowotne 
 
Tab. 6 Noworodki pozostawione w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne w latach 2003-

2008 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Urodzenia żywe 351 072 356 131 364 383 374 244 387 873 414 499 

Liczba pozostawionych 
noworodków 1 090 1 012 1 013 826 713 

 
775 

 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
 

Tabela nr 6 zawiera dane na temat liczby pozostawionych noworodków ze względów innych 

niż zdrowotne w latach 2003-2008. 

W roku 2008 zarejestrowano 775 takich przypadków. Liczba ta zwiększyła się o 62  

w stosunku do roku 2007, ale jednocześnie jest mniejsza o 315 przypadków w stosunku do 

roku 2003, w którym to odnotowano 1090 przypadków pozostawień. Brakuje natomiast 

informacji o przyczynach pozostawiania noworodków przez matki. 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.  

Analiza dostępnych danych, wskazuje na duże zróżnicowanie terytorialne tego zjawiska.  

Z danych przekazanych przez Centrum Systemów Ochrony Zdrowia wynika, że w roku 2008 

najwięcej pozostawiono noworodków w szpitalu nie ze względów zdrowotnych  

w następujących województwach: śląskim (108 noworodków), mazowieckim  

(91 noworodków) i dolnośląskim (88 noworodków), natomiast najmniej noworodków 

pozostawiono w województwach: podkarpackim (5 noworodków) oraz opolskim  

(12 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. 

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, najczęstszymi przyczynami porzuceń 

dzieci przez matki jest ich niedojrzałość społeczna, dziedziczna niewydolność wychowawcza, 
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warunki materialno – bytowe. Należy także wziąć pod uwagę, że od kilku lat budowana jest 

świadomość społeczna, że pozostawienie dziecka nowonarodzonego w szpitalu (lub innym 

wyznaczonym miejscu) jest dla niego mniejszym złem niż narażenie go na śmierć przez 

pozostawienie bez opieki.  

Mając na uwadze szczególną troskę nad dzieckiem, w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej opracowano założenia do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nad dzieckiem.  
 

2.1.4. Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia (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,  

z późn. zm.), w aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.  

W 2008 roku Narodowy Fundusz Zdrowia finansował procedury związane z opieką nad 

kobietą w ciąży, w szczególności w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS) oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.  

W odniesieniu do rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w połowie roku 2008 wprowadzona 

została zmiana finansowania świadczeń. Rozliczenie świadczeń szpitalnych od dnia  

1 lipca 2008 r. odbywało się w oparciu o jednorodne grupy pacjentów (JGP). Katalog 

świadczeń szpitalnych, który zawierał około 1500 pozycji, zastąpiony został katalogiem grup 

– 500 pozycji. Poszczególne grupy JGP podzielone są pomiędzy kliniczne uwarunkowane 

sekcje (zbiory grup w układzie anatomiczno – fizjologicznym), sekcje powiązane są  

z obszarem klinicznym lub dziedziną medycyny – podział ten ma charakter porządkujący. 

Sekcja N poświęcona jest położnictwu i opiece nad noworodkami. Każda grupa została 

jednoznacznie zdefiniowana przez zbiory kodów ICD – 9 CM (grupy zabiegowe) lub ICD – 

10 (grupy zachowawcze), co opisuje załącznik nr 9 (charakterystyka JPG) do zarządzenia 

Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 

leczenie szpitalne.  

Świadczenia w poradniach specjalistycznych, kwalifikowane są jako porada kompleksowa za 

9 punktów, porada specjalistyczna za 4 punkty, porada receptowa za 2 punkty oraz porada 

zabiegowo-diagnostyczna – zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 80/2008/DSOZ 
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Prezesa NFZ z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania  

i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Porada kompleksowa, 

wykonywana w odniesieniu do świadczeniobiorcy objętego opieką danej poradni 

specjalistycznej nie może być realizowana częściej niż co 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że 

świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa udzielane są kobietom w ciąży, mogą być 

wskazane dodatkowo czterokrotnie w odstępach czasowych wynikających ze wskazań 

klinicznych.  

Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży realizowany był pilotażowo 

w latach 2006 – 2007 w celu zachęcania lekarzy do wykonywania przedmiotowych badań  

u wszystkich kobiet w ciąży, a nie tylko u kobiet z grup ryzyka, jakie określono  

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. Realizacja programu wymagała od świadczeniodawcy mającego umowę  

o udzielanie świadczeń w poradni ginekologiczno – położniczej przystąpienia do 

dodatkowego konkursu. W 2008 roku w celu zwiększenia dostępu do tych badań i możliwości 

ich finansowania u wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie 

położnictwa i ginekologii zmienione zostało finansowanie porad ambulatoryjnych 

(podwyższenie punktowej wyceny porad), a środki finansowe wydatkowane wcześniej na 

program zostały w planie przeniesione do rodzaju AOS. Z uwagi na powyższe dalsza 

realizacja programu stała się bezprzedmiotowa ponieważ stwarzałaby ryzyko podwójnego 

finansowania badań w kierunku HIV. 

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje od 2005 roku program badań prenatalnych 

dla kobiet w okresie ciąży. Szczegółowe informacje na temat ww. programu znajdują się na 

str. 37 sprawozdania w podrozdziale 2.2. Dostęp do badań prenatalnych i rodzinnego 

poradnictwa genetycznego. 
 

2.1.5. Programy zdrowotne państwa w zakresie planowania rodziny, 
świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad kobietą w ciąży 
 
W 2008 roku z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były następujące 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 
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zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008”, zakładał zastosowanie diagnostyki  

i terapii wewnątrzmacicznej, pozwalając ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad 

rozwojowych i chorób płodu, powodując też skrócenie czasu pobytu  

i zmniejszenie kosztów leczenia noworodków w Oddziałach Intensywnej Terapii 

Noworodkowej.  

Głównym celem programu było wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej 

płodu z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie 

modelowego ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju. Ze 

względu na limit środków otrzymywanych corocznie na realizację programów polityki 

zdrowotnej, środki na program ograniczone zostały do 500 000 zł. w każdym roku. Co 

skutkowało brakiem możliwości dokonania doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt  

i aparaturę medyczną (m.in. ultrasonografy, aparaturę monitorującą), niezbędną do realizacji 

zadań programu. 

Pomimo to, dzięki realizacji programu: 

 zastosowano metodę fetoskopii w przypadkach wad  rozwojowych i chorób płodu 

(wykonano 155 badań USG kwalifikujących do wykonania zabiegu in utero, 155 

zabiegów na płodzie). Szacuje się, że liczba koniecznych do przeprowadzenia zabiegów 

wewnątrzmacicznych wynosi ok. 1200, na 400 000 porodów w skali roku.  

 stworzono jednolity model postępowania diagnostyczno - terapeutyczny w wadach 

rozwojowych płodu,  

 opracowano internetowy system przekazu informacji i obrazów dotyczących stwierdzonej 

patologii płodu w całym kraju (www.orpkp.pl) dla gromadzenia, przetwarzania  

i analizowania danych dotyczących kompleksowej diagnostyki i rodzaju podjętej terapii 

płodu, 

 opracowano 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. 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację programu w roku 2008 – 343 771 zł. 
 

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

Celem ogólnym Programu było: 

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

zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu, wynikającemu z tych wad, 
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 wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia chorób wrodzonych objętych badaniem 

przesiewowym, 

 obniżenie kosztów leczenia i opieki nad dziećmi z chorobami wrodzonymi. 

W 2008 roku prowadzone były badania przesiewowe noworodków w kierunku 

fenyloketonurii i hipotyreozy wrodzonej (dla całej populacji) oraz w kierunku 

mukowiscydozy (66% populacji noworodków). W wyniku tych badań stwierdzono 592 

przypadków występowania chorób wrodzonych i zapewniono wczesne leczenie.  

W ramach przyznanych środków na realizację Programu wykonano następujące zadania:  

 objęto badaniami przesiewowymi praktycznie wszystkie noworodki w Polsce, niezależnie 

od miejsca urodzenia i statusu ubezpieczeniowego, co wynika z porównania danych GUS 

i rejestru Instytutu Matki i Dziecka (IMiD), 

 zapewniono pełną dokumentację prowadzonych badań, w tym rejestr numerów PESEL 

matek na nośniku elektronicznym, który jednoznacznie identyfikuje dziecko zanim 

zostanie mu przyznany własny identyfikator,  

 w ramach koordynacji krajowej, którą prowadzi IMiD, opracowano i wdrożono 

standardowe procedury badań w całym kraju, centralny rejestr noworodków objętych 

badaniami przesiewowymi oraz kodowaną elektroniczną transmisję danych  

z zabezpieczeniem danych osobowych, 

 zapewniono ciągłość badań laboratoryjnych, zabezpieczenie logistyczne  

i materiałowe, komunikację elektroniczną, druk etykiet z kodami paskowymi  

i dystrybucję do wszystkich laboratoriów,  

 przeprowadzono szkolenia diagnostów laboratoryjnych, techników oraz lekarzy  

w zakresie wdrażania nowych metod laboratoryjnych oraz rekomendowanych standardów 

postępowania diagnostycznego i leczniczego z noworodkami, które na podstawie badań 

przesiewowych wymagały wezwania na dalszą diagnostykę poprzez organizację 

konferencji roboczych oraz szkoleń w Zakładzie Badań Przesiewowych IMiD. 

W ramach realizacji Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-

2008 w roku 2008 wydatkowana została kwota 11.196.262,59 zł., tj. 95,2% planowanych 

środków w wysokości 11.766.226 zł. 
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3. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007- 

2009”. 

Głównym zadaniem programu było ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS - poprzez 

zapewnienie leczenia antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności,  

u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, poprzez zmniejszenie zapadalności  

i śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich 

zakaźności dla populacji osób zdrowych w Polsce. Leczeniem objęte zostały osób spełniające 

kryteria medyczne, jak również kontynuowano terapię antyretrowirusową u pacjentów 

leczonych w roku poprzednim.  

Cele szczegółowe to m.in.: zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych  

w profilaktyce zakażeń wertykalnych; zakup testów do diagnostyki zakażeń wertykalnych 

dzieci urodzonych przez matki HIV+; zakup szczepionek. 

Ze względu na ograniczenia finansowe przyjęto, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi  

w Polsce wytycznymi, z programu finansowane będzie wykonywanie testów 

diagnostycznych: po dwa oznaczenia na jeden rok dla każdego leczonego antyretrowirusowo 

pacjenta (wiremii HIV RNA i liczby limfocytów CD4/CD8) oraz oznaczenia dla leczonych 

ARV dzieci do 18 roku życia i kobiet ciężarnych – w zależności od potrzeb klinicznych. 

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia był zakup leków 

antyretrowirusowych, testów i szczepionek dla dzieci urodzonych z matek zakażonych 

wirusem HIV. 

Leczenie antyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także noworodków 

i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV (profilaktyka zakażenia wertykalnego  

u noworodka – syrop RETROVIR), jest prowadzone według wskazań klinicznych bez 

ograniczeń. Poza lekami antyretrowirusowymi, wszystkie wymienione powyżej dzieci 

otrzymały w 2008 r. bezpłatnie szczepionki, według specjalnego kalendarza szczepień, 

opracowanego na potrzeby dzieci przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 

Akademii Medycznej w Warszawie - zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo 

Zdrowia w ramach programu. 

W roku 2008 w ramach programu leczono ARV 117 dzieci zakażonych HIV i chorych na 

AIDS. Na realizację programu ogółem (dorośli i dzieci) w roku 2008 wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 159 633 949 zł. 
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4. „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. Głównymi działaniami 

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. Dotychczasowa realizacja Programu przyniosła następujące rezultaty: 

1) zlikwidowanie wola endemicznego w najmłodszej grupie dzieci, zmniejszenie 

częstości wola w starszych grupach wieku dzieci szkolnych i w populacji dorosłych, 

zwłaszcza kobiet w ciąży; 

2) istotny spadek częstości przejściowej hipotyreozy noworodków.  

Koszt programu ogółem 500 000 PLN. 

 

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: 

 dążenie do samowystarczalności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych,  

 zwiększenie ilości dotacji krwi i osocza,  

 wprowadzenie nowych technologii w preparacie krwi.  

Realizatorami programu było 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

Wysokość środków finansowych wydatkowanych na zakup pojemników z tworzyw 

sztucznych do pobierania i preparatyki krwi w 2008 roku wyniosła: 4 872 637,43 zł. 

Wysokość środków finansowych wydatkowanych na zakup testów wirusologicznych w 2008 

roku wyniosła 7 549 452, 14 zł.  

Ponadto, w 2008 r. kontynuowane było monitorowanie zaopatrzenia oraz rozliczenie zużycia 

immunoglobuliny anty – D z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

które zostało rozpoczęte w roku 2007 r.  
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2.1.6. 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 2008 zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego Centrum do spraw AIDS (Dz. Urz. Min. 

Zdrow. Nr 9, poz. 45). Tak więc, zgodnie z kompetencjami, Krajowe Centrum ds. AIDS 

realizowało i finansowało między innymi następujące działania: 

1. Kontynuacja kampanii z 2007 r. skierowanych do kobiet w ciąży lub planujących ciążę. 

Krajowe Centrum ds. AIDS w roku 2008 kontynuowało kampanię społeczną skierowaną do 

kobiet w ciąży lub planujących ciążę „DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU. NIE DAJ 

SZANSY AIDS!”. 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 Narodowego Funduszu Zdrowia nr 21/2006  

z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznego programu 

zdrowotnego dotyczącego wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży, kobiety 

mogą wykonać test nieodpłatnie u ginekologa.  

W działaniach prowadzonych w ramach kampanii z Krajowym Centrum ds. AIDS 

współpracowały Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działania te polegały głównie na 

dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych (plakatów, ulotek) w zakładach opieki 

zdrowotnej, w tym: gabinetach ginekologicznych, Poradniach K, oddziałach położniczych, 

przychodniach, aptekach oraz aktywnej współpracy z mediami (audycje radiowe, artykuły 

wywiady), które  miały  na celu informować kobiety w wieku prokreacyjnym, planujących 

ciąże bądź będących w ciąży do bezpłatnego i anonimowego wykonywania testu w kierunku 

HIV, aby zwiększyć odsetek urodzeń dzieci zdrowych przez matki zakażone wirusem HIV. 

Spot telewizyjny emitowany był przez stacje telewizyjne oraz za pośrednictwem Telewizji 

Aptecznej na terenie całego kraju. W 2008 r. dodrukowano ze środków Krajowego Centrum 

ds. AIDS 3 000 plakatów i 180 000 ulotek. Ponadto, materiały były dodrukowywane przez 

władze samorządowe.  

 
2. Szkolenia dla pracowników medycznych: 

Krajowe Centrum ds. AIDS współorganizowało i finansowało szkolenia: 
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 lekarzy ginekologów w zakresie podstawowej wiedzy na temat HIV i AIDS  

i prowadzenia poradnictwa przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV (liczba szkoleń – 1, 

przeszkolono 48 osób), 

 pielęgniarek i położnych – etap podstawowy  (liczba szkoleń – 13,  łącznie przeszkolono 

448 osób). 

Szkolenia dla pracowników medycznych prowadzone były również przez Organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2008 roku łącznie odbyły się 74 szkolenia dla 

pracowników opieki zdrowotnej. W szkoleniach uczestniczyły 1554 osoby, (pielęgniarki 

szkolne, pielęgniarki lecznictwa otwartego, pielęgniarki środowiskowe oraz lekarze 

ginekolodzy i położne). 
 
3. Portal internetowy http://www.hiv-aids.edu.pl. 

W roku 2008 działał, stworzony przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w ramach rozwoju bazy 

szkoleniowo-edukacyjnej, portal edukacyjny dla lekarzy (przede wszystkim lekarzy 

ginekologów) oraz studentów medycyny zainteresowanych problematyką HIV/AIDS.  

W serwisie znalazły się multimedialne materiały edukacyjne oraz test sprawdzający wiedzę. 

Po pozytywnym rozwiązaniu testu lekarze otrzymują 10 punktów edukacyjnych oraz 

certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

Z platformy e-learningowej mogą korzystać lekarze, którzy po zalogowaniu wpiszą swój 

numer prawa wykonywania zawodu. 
 
4.  Programy profilaktyczne skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich. 

W roku 2008 Krajowe Centrum ds. AIDS dofinansowało programy skierowane do osób 

żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich. Na szczególną uwagę w aspekcie zdrowia 

prokreacyjnego zasługują programy „Kobieta a AIDS” oraz „Razem być i wytrwać – 

działania skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS żyjących w związkach, ich partnerów  

i dzieci”.  

Celem pierwszego programu pod hasłem Kobieta a AIDS była edukacja kobiet żyjących  

z HIV/AIDS w zakresie higieny, diety, zasad bezpiecznej inicjacji seksualnej, zintegrowanie 

środowiska kobiet żyjących z HIV/AIDS i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczkami. 

Drugi program realizowany był przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS 

„Bądź z nami” pod nazwą „Razem być i wytrwać – działania skierowane do osób żyjących  

z HIV/AIDS żyjących w związkach, ich partnerów i dzieci” w swoim programie corocznie 

podejmuje tematykę zdrowia prokreacyjnego.  
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6. Funkcjonowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych anonimowego bezpłatnego 

testowania w kierunku HIV (pkd). 

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 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.  

W naszym kraju funkcjonuje sieć punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe a koordynowanych i finansowanych przez Krajowe Centrum 

ds. AIDS.  

Niektóre punkty korzystają z pomocy Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, 

które bezpłatnie użyczają pomieszczeń dla funkcjonowania działających punktów w ramach 

współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS. 

Podstawowym zadaniem realizowanym w punktach jest wykonywanie testów na obecność 

wirusa HIV bezpłatnie i anonimowo. Zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi  

w punktach prowadzone jest poradnictwo przed testem i po nim oraz poradnictwo w zakresie 

bezpieczniejszych zachowań seksualnych i udzielanie innych porad wynikających z sytuacji 

pacjenta. Dzięki poradnictwu możliwe jest uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji 

dotyczących swojego statusu serologicznego, a także adresów instytucji i organizacji 

zajmujących się medyczną i socjalną pomocą osobom zakażonym. Każdy test jest 

poprzedzany rozmową z doradcą – doświadczonym lekarzem lub psychologiem.  

W 2008 roku na działalność 26 punktów konsultacyjno–diagnostycznych wykonujących 

anonimowo i bezpłatnie badanie w kierunku HIV, połączonych z poradnictwem przed testem  

i po nim zawarto 21 umów na łączną kwotę 1 052 216,00 zł., z czego wykorzystano 

1 020 892,84 zł.: 

 233 274,38 zł. finansowane było z §2810 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, 

 787 618,46 zł. z §2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

Realizatorzy tych zadań wyłonieni zostali w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
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Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku badania w nich wykonało 20 438 osób,  

z których 20 192 otrzymało wyniki ujemne a 246 okazały się zakażone HIV. Dodatkowo 

zostało przyjętych 717 osób, które z różnych powodów nie zostały skierowane na test,  

a otrzymały jedynie stosowne porady. Zgodnie z przedstawionymi przez KC ds. AIDS 

informacjami zakażenia w przedziale wiekowym obejmującym wiek prokreacyjny (20-39 lat) 

stanowią ok. 76% wszystkich wykrytych zakażeń.  

 
7. Profilaktyka ARV zakażeń wertykalnych (matka – dziecko). 
 
W 2008 roku objęto profilaktyką zakażeń wertykalnych 70 kobiet żyjących z HIV, z czego 

porodem w 2008 r. zakończyło się 69 ciąż. Leki antyretrowirusowe otrzymało również 69 

noworodków. U kobiet, które były leczone antyretrowirusowo przed zajściem w ciążę, 

leczenie to 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 koszt profilaktyki zakażeń wertykalnych (porody) składają się następujące części: 

1) szacunkowy koszt leczenia matki:  

 ciąże zakończone porodem - 9 mies. x 3700,00 zł. x 70 kobiet = 2 331 000,00 zł., 

 ciąże w trakcie - 5 mies. x 3700,00 zł. x 1 = 18 500,00 zł., 

2) zestaw leków dożylnych do porodu: 235,00 zł. x 69 porodów = 16 215,00 zł., 

3) leki dla dzieci urodzonych przez matki żyjące z HIV = 100,00 zł. x 2 x 69 dzieci = 

13 800,00 zł. 

W sumie na profilaktykę wertykalną w  2008 r. wydatkowano kwotę około 2 379 515,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2008 roku antyretrowirusowo było leczonych 117 dzieci. 
 

Koszt leczenia od 1 stycznia do 31 grudnia2008 r. wyniósł 3 466 710,00 zł. (średni koszt 

leków antyretrowirusowych na dwanaście miesięcy - w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 

około 29 630,00 zł.). Wszystkie wymienione koszty leczenia dzieci nie zawierają wcześniej 

rozliczonego kosztu profilaktyki wertykalnej u noworodków urodzonych przez matki 

zakażone HIV. 
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2.1.7  Działania podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w kontekście zdrowia kobiet w ciąży oraz 
matek z dziećmi 
 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w 2008 roku 

realizowała następujące działania: 

 kontynuowano ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”. 

Celem kampanii było uświadomienie kobietom w ciąży negatywnego wpływu alkoholu na 

płód. Kampania objęta została patronatem: Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Patroni medialni to: 

Agora S.A., RMF FM, Multikino, Mamo to ja, Będę mamą. Partnerami  

w kampanii edukacyjnej był: Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), 

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja Daj Szansę. W działania pod hasłem 

Ciąża bez alkoholu aktywnie włączyło się ponad 700 samorządów lokalnych (w tym gminne  

i wojewódzkie); 

 w dniu 4 czerwca 2008 r. we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka PARPA 

zorganizowała seminarium dla środowiska medycznego: „Płodowy Zespół Alkoholowy – od 

diagnozy do terapii”. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób: pediatrów, neurologów, 

położników, pielęgniarek, położnych, psychologów itp. Celem spotkania było przekazanie 

najnowszej wiedzy o możliwościach diagnozy i terapii Płodowego Zespołu Alkoholowego 

(Fetal Alcohol Syndrome – FAS) przedstawicielom środowiska medycznego, bezpośrednio 

mającymi kontakt z matką i dzieckiem; 

 ponadto, w dniu 6 września 2008 r. wraz z Urzędem Miasta Krakowa PARPA 

współorganizowała piknik rodzinny na Rynku Głównym, który był okazją do edukacji 

mieszkańców Krakowa na temat FAS i wpływu alkoholu na ciążę. Podczas imprezy 

dystrybuowane były ulotki, broszury, plakaty dotyczące ww. tematu, eksperci z różnych 

dziedzin udzielali konsultacji; 

 w dniu 8 września 2008 r. w Warszawie zorganizowano konferencję prasową  

z udziałem profesora Andrzeja Urbanika, na której przedstawione były wyniki badań mózgów 

dzieci z FAS. Z badań tych wynika, że biochemicznie mózgi uszkodzone w życiu płodowym 

przez alkohol znacznie się różnią od mózgów osób zdrowych;  

 w ramach obchodów Światowego Dnia FAS przedstawiciele PARPA wzięli udział  

w konferencji zorganizowanej przez EUROCARE w Parlamencie Europejskim w dniu 

09.09.2008 r., na której zaprezentowano różnorodne działania podejmowane przez kraje 
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członkowskie w zakresie profilaktyki picia alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym polską 

kampanię „Ciąża bez alkoholu”; 

 ponadto, uruchomiono kolejną edycję szkoleń dotyczących pracy z dziećmi  

z Alkoholowym Zespołem Płodowym FAS/FAE; 

 PARPA współorganizowała z organizacjami pozarządowymi w kontekście Zdrowia 

kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi; 

 w ramach kontynuacji działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki picia alkoholu 

przez kobiety w ciąży podjęto współpracę z Wydawnictwem Edukacyjnym PARPAMEDIA 

przy opracowaniu scenariusza programu profilaktycznego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjum. Agencja zakupiła 4 tys. programu „Biorę 

odpowiedzialność”, który zostanie przesłany do gmin biorących udział w kampanii „Ciąża 

bez alkoholu” i ambasadorów kampanii, do realizacji w szkołach; 

 PARPA objęła swoim patronatem oraz wspierała merytorycznie różnego rodzaju 

konferencje i szkolenia organizowane przez inne instytucje, w tym m.in.: w seminarium 

„Nauczanie i wychowanie dziecka z FAS”, które zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę 

Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy w dn. 6 czerwca, konferencję organizowaną w Krakowie 

przez Papieską Akademię Teologiczną. 
 

2.2. 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, na zasadach określonych w  ustawie 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”.8 
 

                                                 
8  Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. 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.), w roku 2008 

funkcjonowały 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. 

W roku 2008 wypłacono 412,5 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 

(tj. o 8,5% więcej niż w 2007 r.) na kwotę 412 440 tys. zł. 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 zł. na dziecko. Według Głównego Urzędu Statystycznego,  

w 2008 r. odnotowano 415,5 tys. urodzeń żywych (tj. o 6,8% więcej niż w roku 2007), co 

oznacza, że zapomogi wypłacono na 99,5% ogółu urodzonych dzieci. 

W roku 2008 przyznano 859,5 zasiłków rodzinnych na dzieci w wieku 0 – 5 lat co stanowi 

ponad 22% wszystkich dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny. Wydatki budżetu państwa na 

zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 0 – 5 lat w 2008 r. wyniosły 494 907 tys. zł.  

Ponadto ze środków budżetu państwa wypłacono 213,5 tys. zł. dodatków z tytułu urodzenia 

dziecka (tj. mniej o 5,6% niż w 2007 r.) na kwotę 213 530 tys. zł. oraz przyznano przeciętnie 

miesięcznie 125,1 tys. dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego (tj. o 0,9% mniej niż w 2007 r.), co kosztowało budżet państwa 573 352 tys. 

zł. Równocześnie, w 2008 r., tak jak w roku poprzednim, fakultatywnie przyznawane przez 

gminy, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłaciło 46 gmin. Wypłaciły one 18, 3 tys. 

zapomóg (tj. o 6,4% więcej niż w 2007 roku) na kwotę 15 691 tys. zł. Przeciętna wysokość 

zapomogi wyniosła 855,99 zł., tj. o 1% mniej niż w 2007 r. (864,58 zł.). Najniższe 

świadczenie wypłacono w województwie warmińsko-mazurskim – średnio 212, a najwyższe 

w województwie łódzkim – średnio 1,2 tys. zł. Tak jak w roku ubiegłym, zapomóg nie 

wypłacono w województwach: lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim.  

 

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

w trudnej sytuacji materialnej, podobnie jak inne osoby mogą ubiegać się o przyznanie 
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pomocy świadczonej w formie finansowej, rzeczowej, niematerialnej i instytucjonalnej, 

realizowanej w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
 

Pomoc finansowa - jeżeli dochód kobiet w ciąży nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł., zaś dla osoby w rodzinie 351 zł., 

mogły 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, mogły 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 mogły 

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, określonego w ustawie. 
 

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. 
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W uzasadnionych przypadkach osoby lub rodziny o dochodach przekraczających kryteria 

dochodowe mogły ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny, który nie podlega zwrotowi oraz zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 

rzeczowa, 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 2008 roku udzielono pomocy z tytułu 

potrzeby ochrony macierzyństwa 37 017 rodzinom w mieście i 62 321 rodzinom ze środowisk 

wiejskich, w tym z uwagi na wielodzietność pomoc otrzymało 17 131 rodzin w mieście  

i 43 863 rodziny na wsi. W porównaniu do 2007 r. liczba rodzin, którym udzielono pomocy  

z tego tutułu wzrosła o 29 481.  

Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2008 r. 259 385 rodzin, w tym na wsi 

115 499 rodzin. W porównaniu do 2007 r. liczba rodzin, które otrzymały pomoc z tego 

powodu, spadła o 38 898. 
 

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. 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), 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 
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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 

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 2008 r. udzielono pomocy w formie: 

 pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 5 osobom;  

 pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 5 osobom;  

 uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych – 5 osobom; 

 pomocy  w formie rzeczowej – 1 osobie; 

 pracy socjalnej – 5 osobom. 

W 2008 r. w Polsce funkcjonowały 2 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży o zasięgu ponadgminnym prowadzone przez powiat. Dysponowały one 16 miejscami 

wykorzystanymi w ciągu roku przez 27 osób. Funkcjonowało również 10 domów 

prowadzonych przez inne podmioty (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kościelne  

i inne) z 276 miejscami, z których skorzystało w ciągu roku 697 osób. W porównaniu do  

2007 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 2007 r. 

wynosiła 428, natomiast w 2008 r. 724, czyli o 296 osób więcej niż w roku poprzednim. 
 

Pomoc społeczna podejmuje również działania interwencyjne na rzecz osób i rodzin, w tym 

dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji. 

Zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy o pomocy społecznej w 2005 r. „interwencja 

kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób  

i rodzin będących w stanie kryzysu.” Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej, bez względu na posiadany  dochód, 

udziela się poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego całą dobę.  

W 2008 r. ogółem działały 238 ośrodki interwencji kryzysowej. Prowadzenie ośrodka 

interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu, jednakże  zadanie to realizowane jest 

również przez gminy. W 2008 r. powiaty prowadziły 148 ośrodki, w których pomoc znalazło 

47 509 osób, natomiast podmioty niepubliczne prowadziły 39 takich ośrodków, udzielając 

pomocy 12 517 osobom. Gminy prowadziły 32 ośrodków tego typu, w których pomoc 
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uzyskało 10 432 osoby, podmioty niepubliczne prowadziły 19 ośrodków, gdzie pomoc 

znalazło 3 261 osób.  

Tak więc z pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej skorzystało w 2008 r. łącznie 73 719 

osób z czego w powiatach 60 026, a w gminach 13 693. W porównaniu z rokiem 2007 liczba 

osób, którym udzielono pomocy w ramach interwencji kryzysowej wzrosła o 10 642.  
 

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). 

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: systematyczne diagnozowanie 

zjawiska przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej 

wobec przemocy w rodzinie, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie, działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy 

osobom dotkniętym przemocą poprzez działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc poprzez realizację 

programów korekcyjno - edukacyjnych. 

W roku 2008 w ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania: 

a) uruchomiano środki na utworzenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie w wys. 12 743 000,00 zł.; 

b) uruchomiano środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców  

w wys. 4 244 000,00 zł.; 

c)  zgodnie z zarządzeniem Nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. został 

utworzony Zespół Monitorujący, którego najważniejsze działania dotyczą: 

 powołania Grupy Roboczej Zespołu Monitorującego Realizację Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Grupy Roboczej weszli 

przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

 prace Grupy Roboczej w 2008 r. dotyczyły głównie opracowania zmian do ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw; 
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d) przekazania Marszałkom Województw środków na dofinansowanie szkoleń  

w wysokości po 15 000 zł. – łączna kwota 231 000,00 zł.; 

e) zrealizowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiej kampanii 

społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci „Kocham Reaguję”; 

f) przeprowadzenia przez firmę TNS OBOP diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie wobec 

dzieci. Raporty zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej; 

g) opracowania Raportu pn. „Krzywdzenie dzieci w Polsce”; 

h) zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Przemoc w Rodzinie – Zareaguj nie bądź 

obojętny”; 

i) przygotowania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. które zostało przyjęte przez 

Radę Ministrów 15 lipca 2008 r. i skierowane pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Przedmiotowy program zakłada również bardzo konkretne zadania dla wojewody, marszałka 

województwa, samorządów powiatowych i samorządów gminnych. Zgodnie z zapisami 

Programu samorząd terytorialny będzie mógł wykonywać te zadania samodzielnie lub we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Jednym z tych zadań jest tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie. Standard usług świadczonych przez te jednostki oraz szczegółowe 

kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy 

określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 890). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem tworzone są specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie oraz do uruchomienia środków finansowych. Ośrodki te mają udzielać 

profesjonalnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego.  

W roku 2008 zostały utworzone 3 nowe specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie. W związku z powyższym na terenie kraju funkcjonuje 36 specjalistycznych 

ośrodków wsparcia. Zgodnie z obowiązującymi standardami ośrodki te zapewniają 

całodobowy okresowy pobyt, każdy dla nie więcej niż 30 osób. 
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Poradnictwo rodzinne  

Poradnictwo specjalistyczne w 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 pomocy społecznej to procesy diagnozowania, profilaktyki  

i terapii. Natomiast poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy 

funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych  

i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.  
 

Poradnictwo rodzinne na poziomie gmin 

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej poprzez wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania osób i rodzin dokonuje rozpoznania potrzeb w zakresie poradnictwa 

rodzinnego. Gdy zajdzie taka potrzeba rodziny otrzymują 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 2008 r. w gminach udzielono porad specjalistycznych 7 030 osobom w 18 ośrodkach 

prowadzonych przez gminy i 1 982 osobom w 2 ośrodkach niepublicznych. W porównaniu do 

2007 r. liczba ośrodków tego typu zwiększyła się o 2 prowadzone 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 2008 jednostki specjalistycznego poradnictwa 

finansowane były przez powiaty ze środków na pomoc społeczną.  

W powiatach funkcjonowało 35 jednostek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  

o zasięgu ponadgminnym, prowadzonych przez powiat oraz 20 poradni prowadzonych  

w powiecie przez podmioty niepubliczne. Z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego skorzystało 39 734 osób.  



 35

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 jest dofinansowanie samorządów  

w tworzeniu zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Na poziomie 

samorządu lokalnego w systemie pomocy społecznej powinna znaleźć się szeroka oferta 

działań profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, dostosowanych 

do występujących problemów i sytuacji demograficznej, ekonomicznej, socjalnej 

mieszkańców. 

W 2008 r. w budżecie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Część 44 - Zabezpieczenie 

społeczne, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na Program 

Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki 

nad Dzieckiem i Rodziną zaplanowano kwotę 7 800 000 zł. (z tego: 7 684 000 zł. na 

dofinansowanie projektów, 116 000 zł – na nagrody dla 3 najlepszych projektów). 

Ostatecznie na realizację Programu w 2008 r. wydatkowana została kwota 7 684 071 zł.,  

z czego: 3 520 582 zł. – dotacje dla 139 projektów gminnych, 4 163 489 zł. – dotacje dla 183 

programów powiatowych. 

W 2008 r. w ramach programu opieki nad dzieckiem dofinansowano następujące zadania: 

1) rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości  

wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom 

i rodzinie – 2 068 705 zł., 

2) promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych, 

dofinansowanie dodatkowych szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych dla działających już niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin 

zastępczych, tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych 

(dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) –  

1 651 700 zł., 

3) środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych 

wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 1 141 911 zł., 

4) tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze – 1 119 642 zł., 

5) rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem 

dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych – 869 052 zł., 
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6) prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych – 166 920 zł., 

7) tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie  

w środowisku – 114 400 zł., 

8) realizacja kilku ww. celów jednocześnie – 551 670 zł. 
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ROZDZIAŁ III 
Zapewnienie warunków do świadomego macierzyństwa 

 

 3.1. 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”.9 

  

W Polsce zarejestrowane są obecnie i dostępne nowoczesne środki antykoncepcyjne będące 

produktami leczniczymi bądź wyrobami medycznymi oraz leki 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 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 rozwoju10, w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zwiększył się wybór oraz 

dostęp do nowoczesnych metod zapobiegania ciąży. Wprowadzono niskodawkowe, doustne 

środki antykoncepcyjne oraz opracowano nowe progestageny. Wdrożono również 

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

                                                 
9 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
10Zdrowie 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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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.  
 

Co do zasady dostępne w Polsce leki antykoncepcyjne nie są finansowane ze środków 

publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że w roku 2008 na wykazach leków refundowanych 

znalazły się preparaty lecznicze z grupy anatomiczno- terapeutyczno – chemicznej G03AA07: 

Antykoncepcja – gestageny z estrogenami: 

 Microgynon 21 (Schering AG), 

 Rigevidon (Jenapharm), 

 Stedril 30 (Wyeth) 

Produkty te znalazły się na listach refundacyjnych ze względu na zastosowane w leczeniu 

czynnościowych zaburzeń miesiączkowania i bolesnym miesiączkowaniu, jednak mają 

również działanie antykoncepcyjne. Preparaty dostępne są za odpłatnością 30% limitu ceny 

plus dopłata powyżej limitu w sytuacjach w których wskazaniem do ich stosowania jest 

leczenie zaburzeń miesiączkowania a nie działanie antykoncepcyjne.  
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3.2. 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”.11 
 

Zakres 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. 

Zgodnie, z tym aktem prawnym badania prenatalne wykonywane są u kobiet  

o podwyższonym, w stopniu do populacyjnego, ryzyku wystąpienia choroby lub wady, 

zgodnie z obowiązującymi w genetyce klinicznej wskazaniami. Do wskazań tych należą: 

 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. 
 

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. 
 

                                                 
11 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
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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.  

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.  
 

Narodowy Fundusz Zdrowia od 2005 roku finansował program badań prenatalnych dla 

kobiet, u których stwierdzono co najmniej jedno z następujących kryteriów: wiek matki 

powyżej 35 lat, wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowych płodu lub 

dziecka, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub 

u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego 

chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, stwierdzenie w czasie ciąży 

nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na 

zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.  

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje  

o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi 

wynikami badań potwierdzających zasadność skierowania do programu, wystawione przez 

lekarza prowadzącego ciążę.  

W ramach programu wykonywane są następujące procedury: badanie USG płodu wykonane 

zgodnie ze standardami Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego; badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi PAPP-A – osoczowe 

białko ciążowe A, B-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta), AFP – 

alfa fetoproteina, Estrol – wolny estrol), komputerowa ocena ryzyka choroby płodu; porada 

genetyczna, w przypadku wskazań medycznych badania inwazyjne – pobranie materiału do 

badań genetycznych w drodze aminipunkcji /biopsji trofoblastu/ kordocentezy i badanie 

genetyczne materiału płodowego.  

Powyższe wytyczne programu zawarte są w stosownych zarządzeniach Prezesa NFZ, w tym 

na rok 2008 w załączniku nr 5 zarządzenia Nr 66/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
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Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż program jest przedmiotem odrębnego kontraktowania w 

rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, co oznacza, iż wykonane badania w ramach 

tego programu są oddzielnie finansowane.  

W tabeli nr 8 przedstawiono dane dotyczące liczby wykonanych badań PAPP-A – osoczowe 

białko ciążowe A (jednego z grupy badań biochemicznych realizowanych w ramach 

Programu badań prenatalnych) w poszczególnych latach. 
 

Tab. Nr 8 Program badań prenatalnych – liczba wykonanych PAPP-A i kwota refundacji 
Program badań prenatalnych – liczba wykonanych PAPP-A i kwota refundacji 
rok Kwota refundacji Liczba wykonanych PAPP-A 
2005 223 296,00 zł 1 713
2006 547 352,00zł 4 164
2007 861 731,00zł. 6 573
2008 1 386 296,00zł. 10 284
Źródło: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia 
 

Waga punktowa usługi szczegółowej: PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A wynosi  

16 punktów, średnia wartość punktu w kraju w przedmiotowym programie w roku 2008 

stanowiła ok. 9 zł., zatem za ww. badanie świadczeniodawca realizujący wspomniany 

program otrzyma średnio ok. 144 zł.  
 

Tab.9 Program badań prenatalnych (10.445.159.02)  

Nazwa Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

Wartość 
wykonywanych 
świadczeń 

Liczba kobiet 
objętych opieką 

Liczba świadczeniodawców 
udzielających świadczeń 

Dolnośląski 826 863 1 065 2 

Kujawsko-Pomorski 1 332 162 1 948 2 

Lubelski 44 160 24 1 

Lubuski 194 535 347 1 

Łódzki 1 361 340 2 473 8 

Małopolski 279 488 468 2 

Mazowiecki 1 640 283 2 411 9 

Opolski 431 519 485 1 

Podkarpacki 0 0 0 

Podlaski 781 038 767 2 

Pomorski 1 139 093 1 821 4 

Śląski 3 626 624 7 557 15 

Świętokrzyski 211 932 342 1 
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Warmińsko-Mazurski 679 099 1 651 1 

Wielkopolski 587 516 1 706 5 

Zachodniopomorski 919 016 1 480 1 

razem 14 054 667 24 545 55 

Źródło: Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia  
 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie województwa 

podkarpackiego nie prowadzi się programu badań prenatalnych z uwagi na fakt, że żaden ze 

świadczeniodawców nie spełnia wymogów niezbędnych do realizacji programu, określonych 

w ww. zarządzeniu. Świadczeniodawcy część zadań związanych z programem badań 

prenatalnych w województwie podkarpackim, realizują w ramach świadczeń ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Ponadto poniższa tabela zawiera informacje 

na temat liczby kobiet zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które brały 

udział w Programie badań prenatalnych w 2008 r. w podziale na województwa. 
 

Tab. 10 Liczba osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które brały 
udział w programie badań prenatalnych, w podziale na województwa. 
ROK 2008  
10.4450.159.02 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 

OW ROZLICZAJĄCY LICZBA OSÓB 
DOLNOŚLĄSKI 1 
KUJAWSKO-POMORSKI 2 
LUBELSKI 1 
ŁÓDZKI 22 
MAŁOPOLSKI 6 
MAZOWIECKI 48 
PODLASKI 2 
POMORSKI 1 
ŚLĄSKI 35 
ŚWIĄTOKRZYSKI 2 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 2 
ZACHODNIOPOMORSKI 2 
Suma końcowa 124 
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 

W 2008 roku udzielono 25 396 porad genetycznych (tab. 10), wykonano 4 197 inwazyjnych 

badań prenatalnych, w rezultacie których stwierdzono 554 patologii płodu. Należy 

przypomnieć, że na szeroką skalę u kobiet będących w ciąży stosuje się nieinwazyjne badania 

prenatalne, tj. USG, test potrójny (AFP, HCG, E3), PAPP-A . 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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Tab. 11 Liczba udzielonych porad genetycznych, badań inwazyjnych i stwierdzonych patologii 
2008 roku  

Region i nazwa instytucji 
liczba 
udzielonych 
porad 
genetycznych 

liczba 
inwazyjnych 
badań 
prenatalnych 

liczba 
stwierdzonych 
przypadków 
patologii 
płodu 

Białystok 
AM Zakład Genetyki Klinicznej 8 181 26 
Bydgoszcz 
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medium im. 
Ludwika Rydygiera 

1 122 202 18 

Gdańsk 
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Collegium Biomedicum 1 306 565 51 
Katowice 
Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki 
ŚAM 

1 143 328 63 

Kraków 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 155 120 18 
Lublin 
Katedra Genetyki Medycznej, UM w Lublinie 25 25 5 

Łódź 
Województwo łódzkie 6720 532 59 

Poznań 
Centrum Genetyki Medycznej 4 069 brak danych brak danych 

Poznań 
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu 430 430 54 

Szczecin 1 984 113 55 
Warszawa 
Zakład Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii 2 673 1 215 158 
Wrocław 
Katedra Patofizjologii Zakład Genetyki, Akademia Medyczna 
we Wrocławiu 

2 769 397 36 

Województwo Lubuskie 
Poradnia Genetyki w Zielonej Górze oraz Poradnia Genetyki w 
Gorzowie Wielkopolskim 

1 058 brak danych brak danych 

Województwo Opolskie 967 89 11 
Województwo Podkarpackie 967 0 0 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych uzyskanych od zakładów genetyki oraz 
Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego 
 

Podstawą monitorowania wad wrodzonych w populacji, identyfikacji czynników ryzyka, 

działań profilaktycznych oraz działań zmierzających do poprawy opieki medycznej są rejestry 

wad wrodzonych. W Polsce prowadzony jest Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych 

(PRWWR). Do PRWWR zgłaszane są dzieci, u których w okresie od urodzenia do 

ukończenia 2 roku życia rozpoznano wadę rozwojową, a także dzieci z wadą 

rozwojową/wadami martwo urodzone i niezdolne do życia oraz te, u których wadę 

rozpoznano prenatalnie.  
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Poniższa tabela przedstawia częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na terenie 

województw objętych PRWWR: dolnośląskie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, lubuskie, 

łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko- mazurskie, 

wielkopolskie i zachodniopomorskie w latach 2005 – 2006 (na 10 000 urodzeń). Od roku 

2007 Rejestrem objęty został cały kraj.  

Z uwagi na to, że Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych prowadzony jest do 2 roku życia 

dziecka, dysponujemy jedynie danymi tymczasowymi z Rejestru za lata 2005 – 2006. Dane 

za rok 2008 aktualnie są kompletowane i weryfikowane. 
 

Tab. 12 Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na terenie województw 
objętych PRWWR w latach 2005 -2006 (na 10 000 urodzeń). 
Lata L. dzieci z wadami Urodzenia żywe i 

urodzenia martwe 
Częstość 

2005 5 565 310 859 179,0 

2006 5 224 320 717 162,9 

2005-2006 10 789 631 576 170,8 

Dane tymczasowe, przekazane przez Krajowy Zespół ds. Programu Monitorowania i Poprawy 
Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce 
 
Powyższa tabela przedstawia częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych na 

terenie województw objętych Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych: 

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie  

i zachodniopomorskie w latach 2005-2006 (na 10 000urodzeń).  

W roku 2005 odnotowano 5 565 urodzeń dzieci z wadami, natomiast w roku 2006 liczba ta 

wyniosła 5 224, tj., mniej o 341 takich przypadków.   

 

PRWWR gromadzi dane dotyczące częstości i rodzajów wad wrodzonych na terenie Polski,  

w tym zespoły należące do rzadkich chorób, identyfikuje różnice regionalne, wskazuje 

powiaty o statystycznie istotnej wysokości częstości występowania określonych wad 

wrodzonych, poszukuje ew. czynników mutagennych i teratogennych, dostarcza danych  

o wadach dla organizatorów opieki medycznej w kraju umożliwiając ocenę zapotrzebowania 

na diagnostykę, terapię i rehabilitację dla dzieci z wadami, w tym zespołami należącymi do 

rzadkich chorób, umożliwia badania dotyczące etiologii wad wrodzonych. PRWWR prowadzi 

działania na rzecz poprawy opieki genetycznej nad rodzinami, w których urodziło się dziecko 

z wadami, w tym poprawę opieki medycznej nad dziećmi z niektórymi zespołami 
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genetycznymi. PRWWR monitoruje stan diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych i stan 

pierwotnej profilaktyki wad wrodzonych kwasem foliowym. Rejestr jest częścią 

europejskiego i światowego systemu monitorowania wad wrodzonych.  
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ROZDZIAŁ IV 
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”.12 
 

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, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 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 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.  
 

W 2008 roku została opracowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, której realizację zaplanowano  

w klasie I szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010, a od 

roku szkolnego 2012/2013 w klasach IV szkoły podstawowej oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół – (Dz. U. z  2009 r. Nr 4, poz. 17).  

Nowa podstawa programowa realizuje postanowienia ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
                                                 
12 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
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ciąży. Zaplanowane treści nauczania dotyczące wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach 

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

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji pozwolą uczniom poznać i zrozumieć 

złożoność problematyki nie tylko w aspekcie naukowym, lecz również społecznym, 

kulturowym i etycznym.  

Treści nauczania z tego zakresu umieszczone zostały w nowej podstawie programowej  

w wielu obszarach kształcenia, oprócz „Wychowania do życia w rodzinie” również  

w przedmiotach: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne i etyka. Duży nacisk został 

położony na edukację prozdrowotną. 

Nowa podstawa programowa napisana została językiem wymagań, które wraz z zakresem 

wiedzy dostosowano do percepcji ucznia na każdym etapie edukacyjnym. W wyniku jej 

realizacji uczniowie będą przygotowani do życia we współczesnym społeczeństwie.  

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.). 
 

W związku z nową podstawa programową kształcenia ogólnego przygotowano projekt zmian 

przepisów tego rozporządzenia od roku szkolnego 2009/2010.”. 
 
Tab. 13. Realizacja przez uczniów wszystkich typów szkół zajęć edukacyjnych Wychowanie do 
życia w rodzinie w roku 2008 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach Typ szkoły 
Liczba %  

Szkoła Podstawowa 526 809 64,7 
Gimnazjum 904 621 65,4 
Liceum ogólnokształcące 258 373 37,7 
Liceum profilowane   31 679 43,7 
Technikum 220 696 50,5 
Zasadnicza szkoła zawodowa 104 632 43,7 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (wg stanu na 30 września 2008 r.) 

Według dotychczasowego stanu prawnego, udział uczniów w zajęciach nie był obowiązkowy, 

a warunkiem uczestnictwa było uzyskanie pisemnej zgody rodziców uczniów niepełnoletnich 

bądź samych uczniów pełnoletnich. Minister Edukacji Narodowej w trosce o zapewnienie 



 48

uczniom edukacji w zakresie realizacji treści programowych ww. zajęć, podjął działania 

zmieniające do zwiększenia liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.  

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

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  

o wartościach 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.) wprowadza zapisy inaczej określające warunki uczestnictwa uczniów  

w zajęciach.  

Od dnia 1 września 2009 r., uczniowie zostają zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, jeśli ich rodzice (prawni opiekunowie) albo 

sami pełnoletni uczniowie nie zgłoszą w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnacji  

z udziału w zajęciach.  

W ten sposób zachowano prawo rodziców i pełnoletnich uczniów do odmowy uczestnictwa  

w zajęciach, przy jednoczesnym wyeliminowaniu sytuacji, w których uczniowie nie 

uczęszczali na zajęcia na skutek niedopełnienia formalności.  
 

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).  
 

Obowiązujące od dnia 1 września 2009 r. nowe rozporządzenie 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, nie wprowadza zmian w zakresie wymagań kwalifikacyjnych  

w stosunku do nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia 

 w rodzinie”. 
 

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

kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia wyższe na kierunku 

nauki 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 tych 
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zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych. 

W pozostałych typach szkół 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.  
 
Studia drugiego stopnia i jednolite magisterskie na kierunku „nauki o rodzinie” o specjalności 

wychowanie do życia w rodzinie realizowane były przez Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie wychowania 

do życia w rodzinie realizowane były przez szkoły wyższe: Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wyższą Szkołę 

Humanistyczną w Lesznie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Szkołę 

Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarskich w Poznaniu, Wyższą Szkołę 

Humanistyczno – Przyrodniczą Generale Sandomiriense w Sandomierzu, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum, Wyższą Szkołę 

Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Szkołę Wyższą Przymierza 

Rodzin w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.  
 

W roku szkolnym 2008/2009 kursy nadające kwalifikacje do prowadzenie zajęć wychowania 

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

Białej, Chełmie, Ciechanowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Koszalinie, Legnicy, Lublinie, 

Łomży, Ostrołęce, Pile, Radomiu, Siedlcach, Sieradzu, Tarnowie, Warszawie, Wałbrzychu, 

Włocławku, Zamościu. 
 

Poniższa tabela przedstawia realizację przez nauczycieli zajęć edukacyjnych „Wychowanie do 

życia w rodzinie” w poszczególnych typach szkół (na podstawie danych zebranych  

w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008 r.). 
 

Tab. 14 Realizacja przez nauczycieli zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie 

Typ szkoły Liczba etatów nauczycieli  

Szkoła Podstawowa 805,95 
Gimnazjum 474,12 
Liceum ogólnokształcące 193,49 
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Liceum profilowane    31,08 
Technikum 190,83 
Zasadnicza szkoła zawodowa   94,29 
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało także w roku 2008 obowiązki wynikające  

z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, poprzez udzielanie, zgodnie  

z właściwościami, szczegółowych informacji dotyczących uprawnień przysługujących 

kobietom w ciąży zatrudnionym na stanowisku nauczyciela, wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647  

z późn. zm.), w związku z pytaniami zgłaszanymi przez nauczycielki, organy prowadzące 

szkoły i sprawujące nadzór pedagogiczny. 
 

Minister Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień w art. 3 ust. 1 sprawozdawanej 

ustawy, realizuje zadania wynikające z przepisów § 4ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 5 października 1993 r. 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.), stanowiącym iż osobie uprawnionej 

wychowującej dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletniości, niezależnie od 

wysokości dochodu, przysługuje nieodpłatnie poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne 

i pedagogiczne w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia. System edukacji obejmuje 

również system pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Tworzą go publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne (560 poradni) i niepubliczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne (75 poradni), a także specjaliści (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej, psycholodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej) zatrudnieni w przedszkolach, 

szkołach i placówkach. Stąd też uczennice w ciąży mogą otrzymać bezpośrednią pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną na teranie swojej szkoły. Specjalistycznej pomocy udzielają 

poradnie psychologiczno- pedagogiczne w formie indywidualnego wsparcia skierowanego do 

uczennicy i jej rodziny. Organizowane są dla nich również różne formy zajęć  

terapeutycznych a w razie potrzeby, w sytuacjach kryzysowych, prowadzone są mediacje.  
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ROZDZIAŁ V 
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”.13 

 

5.1. 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.  

                                                 
13 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
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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 

osobom wykonującym czynności wynikające z ustawy, zachowanie w tajemnicy na temat 

wszystkiego, o czym powzięły wiadomości.  

 

W roku 2008 zarejestrowano 499 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 177 zabiegów więcej 

niż w roku 2007 i jednocześnie o 159 więcej niż przed dwoma laty. W związku z zagrożeniem 

życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 32 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast  

w wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu wykonano 467 zabiegów. Nie odnotowano żadnego 

przypadku przerwania ciąży wskazującego, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 

 
Tab. 15 Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002-2008, 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 

2008 499 32 467 0 

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

Powyższe dane przedstawione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
nie obejmują danych resortowych poza Ministerstwem Zdrowia (czyli MON, MSWiA, MS). 
 

5.2. 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 
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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. 

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. 16 Przestępstwa przeciw życiu - dzieciobójstwo i porzucenie w latach 2003-2008. 

Rok Dzieciobójstwo 
Art. 149 k.k. 

Porzucenie 
Art. 210 § 1 k.k. 

Porzucenie ze skutkiem 
śmiertelnym 

Art. 210 § 2 k.k. 
2003 25 86 0 
2004 19 58 1 
2005 12 70 2 
2006 10 94 1 
2007 13 78 1 
2008 13 46 0 

Źródło: Komenda Główna Policji 

 

 

Art. 152 k.k. 

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

pozbawienia wolności do lat 3, 
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§ 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. 17 Przestępstwa przeciw życiu - przerywanie ciąży za zgodą kobiety w latach 2003-2008. 
Rok Art. 152 § 1-2 Art. 152 § 3 
2003 38 0 
2004 26 0 
2005 56 0 
2006 47 2 
2007 45 2 
2008 188 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. 18 Przestępstwa przeciw życiu - przerywanie ciąży bez zgody kobiety w latach 2003-
2008. 

Rok Art. 153 § 1 Art. 153 § 2 
2003 4 0 
2004 5 0 
2005 4 0 
2006 2 1 
2007 2 0 
2008 5 0 

Źródło: Komenda Główna Policji 

 

 

Tab. 19 Przestępstwa przeciw życiu - śmierć kobiety jako następstwo aborcji latach 2003-
2008. 

Rok Art. 154 § 1 i 2 
2003 0 
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2004 0 
2005 0 
2006 0 
2007 0 
2008 0 

Źródło: Komenda Główna Policji 

 

 

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”. 

 

W roku 2008 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały działania 

zmierzające do realizacji przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania, w aspekcie 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa stypizowane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny. 

W 2008 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 

262 sprawy o przestępstwa objęte zakresem regulacji cytowanej ustawy, a dotyczące: 

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

 przerwania lub doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży w wyniku stosowania 

przemocy lub w inny sposób bez jej zgody (art. 153 k.k.), 

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

 spowodowania śmierci dziecka przez matkę w okresie porodu i pod jego wpływem  

(art. 149 k.k.), 

 uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu (art. 

157 k.k.). 

Przedstawione przez prokuratury apelacyjne dane wskazują na wzrost liczby postępowań 

przygotowawczych prowadzonych o przestępstwa objęte zakresem regulacji przepisów 

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
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odpuszczalności przerywania ciąży, i to wzrost znaczący - w porównaniu z rokiem 2007 

liczba tych postępowań wzrosła o 107( 68 %). 

W dalszym ciągu, najwięcej spraw stanowiły postępowania prowadzone w kierunku art.  

152 k.k. (łącznie 208 spraw), w tym o czyny z art. 152 § 1 k.k. prowadzono ich 134, 

natomiast o czyny z art. 152 § 2 k.k. - 74, stanowiły one zatem 79 % ogółu zarejestrowanych 

w 2008 r. spraw. 

Odnotowano 11 przypadków wszczęcia postępowania o przestępstwo z art. 157a § 1 k.k., tj. 

w sprawie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego 

życiu, nie wszczęto natomiast żadnego postępowania przygotowawczego w kierunku art. 154 

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

przepisów ustawy. 
 

Z podanej liczby 262 zarejestrowanych w minionym roku spraw: 

 w  221 z nich - wszczęto postępowania przygotowawcze, z uwagi na uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstwa, 

 w 41 sprawach - podjęto na podstawie art. 307 § 1 k.p.k. czynności mające na celu 

sprawdzenie faktów podanych w zawiadomieniach o przestępstwie, bądź też - na zasadzie art. 

308 § 1 k.p.k. 

  czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w wyniku których - odpowiednio 

odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego lub wydano decyzję o umorzeniu 

postępowania przed jego wszczęciem. 

W 2008 r. powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zakończyły 214 postępowania 

przygotowawcze toczące się w sprawach o wymienione wyżej przestępstwa, przy czym: 

 w 31 z nich skierowano akty oskarżenia do sądów - łącznie przeciwko 47 oskarżonym, 

 w 144 sprawach postępowania przygotowawcze umorzono, w zdecydowanej większości 

wobec niepopełnienia czynu lub braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 

popełnienia, względnie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu 

zabronionego (art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k.). 
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Podkreślenia wymaga, iż w trakcie przeprowadzania badań aktowych omawianej kategorii 

spraw, w ramach nadzoru służbowego, ocenie poddawano prawidłowość decyzji o umorzeniu 

postępowania. Decyzje te zapadały, w zdecydowanej większości spraw, po wszechstronnym 

wyjaśnieniu przez organ procesowy okoliczności zaistnienia zdarzeń będących przedmiotem 

postępowań. Miały one w tych sprawach postać samoistnych poronień, obumarcia płodu, 

powikłań związanych z przebiegiem ciąży, stanem zdrowia dziecka poczętego lub stanem 

zdrowia kobiety ciężarnej i innymi okolicznościami związanymi z poczęciem dziecka, które 

nie dawały podstaw do uznania, że zaistniałe zdarzenia nastąpiły na skutek popełnienia 

przestępstwa. 

Wyjaśnienie okoliczności ich zaistnienia miało formę procesową i polegało na zebraniu 

i utrwaleniu dowodów na miejscu zdarzenia lub odnalezienia płodu, zabezpieczeniu 

niezbędnej w wymienionych sprawach dokumentacji lekarskiej, wykonaniu badań 

laboratoryjnych i ekspertyz, zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy z zakresu ginekologii  

i położnictwa oraz biegłych innych specjalności, a także na przesłuchaniu pokrzywdzonych  

i ustalonych świadków zdarzeń. 

W toku badań zespoły kontrolujące zakwestionowały łącznie 10 decyzji kończących 

postępowanie, w szczególności z uwagi na przedwczesne jego zakończenie, bez wyczerpania 

wszystkich dostępnych środków dowodowych. W każdym przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowej decyzji polecono wykonanie czynności w trybie art. 327 § 1 k.p.k. lub 328 § 

1 k.p.k., zmierzających do podjęcia decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia 

umorzonego postępowania. 
 

Sądy powszechne rozpoznały w 2008 r. sprawy skierowane przez prokuratorów z aktem 

oskarżenia (zarówno w minionym roku, jak i w okresie poprzedzającym) przeciwko 30 

sprawcom przestępstw naruszających wymogi cytowanej ustawy. 

Wobec 21 oskarżonych sądy orzekły kary od 3 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby od 2 do 5 lat, a ponadto kary 

grzywny od 30 do 250 stawek dziennych po 10-100 zł. każda. 

Wobec 4 oskarżonych lekarzy ginekologów orzeczono również dodatkowo środek karny - 

zakaz wykonywania zawodu lekarza na okres od 1 roku do 10 lat. 
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Wobec 1 sprawcy czynu z art. 152 § 2 k.k. sąd warunkowo umorzył postępowanie okres 

próby 1 roku, zasądzając świadczenie pieniężne w wysokości 2 000 na określony cel 

społeczny. 

Wobec 6 oskarżonych sądy orzekły bezwzględne kary pozbawienia wolności na okres od 

8 miesięcy do 7 lat. 

Łączna kara 7 lat pozbawienia wolności wymierzona została przez Sąd Okręgowy w Toruniu 

oskarżonemu, który na terenie kilku miast Polski bez wymaganego zezwolenia rozprowadzał 

tabletki o działaniu poronnym, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu,  

a zmierzając do udzielenia kilkunastu kobietom pomocy w przerwaniu ciąży wbrew 

przepisom ustawy, naraził je na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu, tj. sprawcy czynu z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 152 § 2 k.k. i z art. 160 § 1 k.k.  

w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k. W dwóch kolejnych przypadkach kobiety po zażyciu 

podanych środków farmakologicznych zawierających substancje czynne wywołujące 

poronienie doznały rozstroju zdrowia trwającego ponad 7 dni w postaci krwotoku, gorączki 

oraz ciężkiego zakażenia macicy, natomiast w jednym przypadku kobieta, po zażyciu w/w 

środków, zmarła w wyniku niewydolności wielonarządowej w przebiegu zakażenia 

septycznego. Sąd uznając oskarżonego winnym popełnienia przestępstwa z art. 154 § 1 k.k.  

i z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 i art. 65 § 1 k.k. zaliczył sprawcy na poczet kary 7 lat 

pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania, zasądził nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonej w kwocie 1 000 zł oraz orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 12 

830 zł tytułem równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw. Wyrok jest 

prawomocny. 

Sądy uniewinniły dwie osoby od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 152 § 2 k.k. (w tym 

jednego w formie usiłowania), a wobec jednego z oskarżonych sąd umorzył postępowanie na 

podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. 
 

Podkreślenia wymaga fakt, iż specyfika spraw tego rodzaju, a zwłaszcza charakter zdarzeń 

i okoliczności, w jakich dochodziło do samoistnych poronień czy powikłań związanych  

z ciążą i jej przebiegiem (ujawnionych w niektórych przypadkach dopiero na etapie 

specjalistycznych badań lekarskich, przeprowadzonych w toku postępowań 

przygotowawczych), niejednokrotnie nie pozwalały na jednoznaczne określenie czasu, 
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miejsca i przyczyn ich zaistnienia oraz na ustalenie ewentualnego przyczynienia się osób 

trzecich do takich zdarzeń. Z podanych powyżej względów znaczącą liczbę spraw stanowią 

postępowania zakończone ich umorzeniem. 

W reasumpcji należy stwierdzić, że przedstawione w niniejszej informacji dane dotyczące 

liczby spraw zarejestrowanych w prokuraturach, rodzaju podjętych końcowych decyzji 

merytorycznych oraz treści zapadłych wyroków sądowych nie pozwalają na sformułowanie 

jednoznacznych ocen zarówno co do skali zjawiska, jak i wniosków w zakresie skuteczności 

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży oraz uregulowań zawartych w obowiązującym kodeksie 

karnym w ograniczaniu rozmiarów nielegalnej aborcji i jej skutków społecznych. 

Tym niemniej cykliczne przeprowadzanie badań akt, wskazanej powyżej kategorii spraw, 

pozwala na eliminację najczęściej występujących w toku postępowań przygotowawczych 

nieprawidłowości i w efekcie sprzyja poprawie ich poziomu. 
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ROZDZIAŁ VI 
Inne działania podejmowane na rzecz realizacji przepisów 

ustawy 

 

6.1. 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. 

 

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. 

 
Tab.20 Postępowania prowadzone w latach 2002–2008 przez okręgowe sądy lekarskie.  

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2008 przez okręgowe sądy lekarskie: 
lata opieka nad 

ciężarną 
opieka 

okołoporodowa 
badań 

genetycznych 
płodu 

przerwania ciąży 

     
2002 3 15 0 4 
2003 15 16 0 2 
2004 16 16 0 0 
2005 3 10 0 2 
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2006 6 14 0 4 
2007 1 14 0 1 
2008 11 7 0 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od okręgowych sądów 
lekarskich. 
 

W tabeli nr 19 zaprezentowano dane na temat spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy 

lekarskie w związku z: opieką nad kobietą ciężarną, opieką okołoporodową, badaniami 

genetycznymi płodu, zabiegami przerywania ciąży.  

 

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi 

postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W tabeli nr 20 

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. 

 
Tab.21 Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2008 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2008 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej dotyczących: 

lata opieka nad 
ciężarną 

opieka 
okołoporodowa 

badań 
genetycznych 

płodu 

przerwania ciąży 

2002 41 84 3 3 
2003 58 126 0 6 
2004 23 39 0 0 
2005 45 94 0 6 
2006 29 54 0 8 
2007 39 102 0 14 
2008 38 76 1 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej.  
 
 

6.2.  Działania podejmowane przez Biuro Praw Pacjenta przy 
Ministrze Zdrowia 
 

W roku 2008 Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (BPP) zarejestrowało 67 spraw 

pisemnych oraz 204 rozmowy telefoniczne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz wpisujących 

się w zakres ww. tematyki. Przedmiotowe sprawy w większości dotyczyły skarg na brak 
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poszanowania godności i intymności pacjentek w związku z prowadzeniem ciąży oraz samym 

porodem. W sprawie dostępności do świadczeń Biuro otrzymało informacje, iż w jednym  

z szpitali brak jest immunoglobuliny, która należy podać do 72 godzin po porodzie, sprawa 

została wyjaśniona i na skutek interwencji preparat został dostarczony do szpitala. 

Bardzo duża ilość ww. spraw dotyczyła tzw. uszkodzeń okołoporodowych u dzieci oraz matek  

i związanych z nimi pytań nt. dochodzenia roszczeń. 

Część z pytań w przedmiotowym zakresie dotyczyła kwestii formy i sposobu wypełniania 

„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). 

Ponadto niewielki odsetek stanowiły pytania o kwestię zasady 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. Nr 276, poz. 2740) pn.: „Zakres profilaktycznych świadczeń opieki 

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

Biuro zarejestrowało także 8 pytań (anonimowych, za pośrednictwem infolinii) o kwestie 

normatywnych warunków dopuszczalności przerywania ciąży zgodnie z przepisami 

sprawozdawanej ustawy.  

 

Część z pytań dotyczyła kwestii znieczulania przy porodzie w sytuacji, gdy pacjentka 

zwracała się do lekarza prowadzącego z prośbą o zastosowanie rzeczowego znieczulenia,  

a lekarz nie potwierdził wskazań medycznych. 

Biuro zarejestrowało również zapytania o odpłatności za tzw. porody rodzinne i dodatkową 

opiekę, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej.  
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STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA 
 
Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2008 ustawy z dnia  

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

dopuszczalności przerywania ciąży, zawiera podsumowanie kolejnego roku jej stosowania.  

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 danych GUS wynika, że w 2008 roku zarejestrowano 414 499 urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o ponad 26 tys. w stosunku do roku 2007, ale także jest to o 1/4 urodzeń mniej niż  

w 1990 roku i ponad 40% mniej niż w 1983 r. (który był szczytowym rokiem ostatniego wyżu 

demograficznego - 724 tys. urodzeń żywych).  

 

Według raportów przedstawionych przez GUS, w 2008 roku zarejestrowano 2 338 zgonów 

dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, tj. o 16 zgonów więcej niż w roku 2007. Pozytywny, 

obserwowany nieprzerwanie, trend malejącej umieralności niemowląt potwierdza 

współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, który  

w minionym roku zmniejszył się (o 0,4 pkt) do poziomu 5,6‰ (w 1990 r. wynosił 19,3‰). 

 

Na podstawie informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2007 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 2008. 

W roku 2008 zarejestrowano 775 przypadków pozostawień noworodków w szpitalu ze 

względów innych niż zdrowotne.  

 

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, 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. 
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W 2008 roku Narodowy Fundusz Zdrowia finansował procedury związane z opieką nad 

kobietą w ciąży w szczególności w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS) oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. . 

 
W 2008 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. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007- 

2009, 

3. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008, 

4. Program eliminacji niedoboru jodu na lata 2006-2008 

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.  

Minister Edukacji Narodowej stosownie do ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zapewnił 

warunki realizacji w szkołach 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. 

 
W roku 2008 zarejestrowano 499 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 177 zabiegów więcej 

niż w roku 2007 i jednocześnie o 159 więcej niż przed dwoma laty. W związku z zagrożeniem 

życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 32 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast  

w wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu wykonano 467 zabiegów. Nie odnotowano żadnego 

przypadku przerwania ciąży wskazującego, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 
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W roku 2008 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały działania 

zmierzające do realizacji przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania, w aspekcie 

odpowiedzialności karnej za przestępstwa stypizowane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny. 

W 2008 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 

262 sprawy o przestępstwa objęte zakresem regulacji cytowanej ustawy, a dotyczące: 

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

doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży w wyniku stosowania przemocy lub  

w inny sposób bez jej zgody (art. 153 k.k.); spowodowania śmierci kobiety ciężarnej  

w następstwie przerwania ciąży (art. 154 k.k.); spowodowania śmierci dziecka przez matkę  

w okresie porodu i pod jego wpływem (art. 149 k.k.); uszkodzenia ciała dziecka poczętego 

lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu (art. 157 k.k.). 

W roku 2008 Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia zarejestrowało 67 spraw 

pisemnych oraz 204 rozmowy telefoniczne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz 

wpisujących się w zakres ww. tematyki. Przedmiotowe sprawy w większości dotyczyły skarg 

na brak poszanowania godności i intymności pacjentek w związku z prowadzeniem ciąży oraz 

samym porodem. 
 
 


