
                                                                          

                                                        
 
 

SPRAWOZDANIE RADY MINISTRÓW Z WYKONYWANIA 

ORAZ O SKUTKACH STOSOWANIA 

 

W ROKU 2009 

 

 
 
 
 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 2010 

 



1

SPIS TREŚCI 
 
SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................................ 1 
WSTĘP .................................................................................................................................................................. 2 
ROZDZIAŁ Ι PODSTAWOWE INFORMACJE O ROZWOJU DEMOGRAFICZNYM POLSKI ........... 4 
ROZDZIAŁ ΙI OPIEKA MEDYCZNA, SOCJALNA I PRAWNA ................................................................. 7 
2.1. OPIEKA MEDYCZNA NAD PŁODEM I KOBIETĄ W CIĄŻY............................................................................... 7 

2.1.1.     Informacje epidemiologiczne i demograficzne na temat kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu oraz 

noworodków i niemowląt .......................................................................................................................... 9 
2.1.1.1.   Informacje na temat umieralności okołoporodowej płodów  i noworodków oraz zgonów niemowląt ..... 9 
2.1.1.2.   Informacje na temat zgonów matek........................................................................................................ 16 
2.1.1.3.   Informacje na temat noworodków pozostawionych w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne....... 18 
2.1.2. Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).................................................................... 19 
2.1.3. Programy zdrowotne państwa w zakresie planowania rodziny, świadomego macierzyństwa oraz opieki 

medycznej nad kobietą w ciąży ............................................................................................................... 20 
2.1.4. Opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem zakażonym wirusem HIV  i chorymi na AIDS........................ 23 
2.1.5.      Działania podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

kontekście zdrowia kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi ........................................................................ 28 
2.2. POMOC MATERIALNA, SOCJALNA ORAZ PRAWNA..................................................................................... 31 

ROZDZIAŁ III ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ŚWIADOMEGO MACIERZYŃSTWA................. 44 
3.1. DOSTĘP DO METOD I ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH ŚWIADOMEJ PROKREACJI .................................................... 44 

3.2. DOSTĘP DO BADAŃ PRENATALNYCH I RODZINNEGO PORADNICTWA GENETYCZNEGO.............................. 46 

ROZDZIAŁ IV KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY ........................................................... 49 
ROZDZIAŁ V PRZERYWANIE CIĄŻY ........................................................................................................ 55 
5.1. ZABIEGI PRZERYWANIA CIĄŻY................................................................................................................. 55 

5.2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI............................ 57 

ROZDZIAŁ VI INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ REALIZACJI PRZEPISÓW 
USTAWY............................................................................................................................................................. 62 
6.1. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ RZECZNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY I 

OKRĘGOWE SĄDY LEKARSKIE ................................................................................................................................ 63 

STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA.............................................................................................................. 65 
 
 
 
 
 
 
 



2

WSTĘP 
Obowiązek sporządzania Sprawozdania wynika z art. 9 ustawy 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.) - zwanej dalej: „ustawą o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, zgodnie  

z którym, Rada Ministrów jest  zobowiązana do corocznego przedstawiania do dnia 31 lipca 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z wykonywania ustawy oraz skutkach jej 

stosowania. Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje działania podejmowane w danym 

roku przez Radę Ministrów w zakresie realizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  

Wzorem poprzednich lat informacje i dane zawarte w sprawozdaniu zostały 

usystematyzowane według kolejnych artykułów tej ustawy. W sprawozdaniu do zagadnień 

współpracy poszczególnych podmiotów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi odniesiono się bezpośrednio przy omawianiu poszczególnych zagadnień bez 

wydzielania tej kwestii w oddzielny rozdział.  

W przygotowanym Sprawozdaniu pojawiają się dane za rok 2008 r. gdyż w momencie prac 

nad jego sporządzeniem niektóre dane za 2009 r. były niedostępne. Jednocześnie w związku 

z długim trybem opracowywania informacji statystycznych dane za rok 2008 nie były ujęte 

w poprzednim sprawozdaniu. 

Sprawozdanie Rady Ministrów za rok 2009 przygotowano na podstawie informacji, danych 

statycznych i opinii uzyskanych od:  

 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 

 Głównego Urzędu Statystycznego; 

 Kierowników Poradni i Zakładów Genetycznych; 

 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; 
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 Okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów 

lekarskich; 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Rzecznika Praw Pacjenta. 
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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 2009 r. wynosiła ok. 38 167 tys. osób, tj. o ponad 31 tys. więcej 

niż przed rokiem. Tempo przyrostu ludności wynosiło 0,08% (w 2008 r. wyniosło 0,05%). 

Dodatni przyrost rzeczywisty1 jest obserwowany drugi z kolei rok. Przez jedenaście 

wcześniejszych lat liczba mieszkańców Polski zmniejszała się.  

 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Dzięki pozytywnym zmianom w poziomie urodzeń przyrost naturalny2 w 2009 r. był dodatni  

i wynosił ponad 32 tys.; przeciętnie – na każde 10 tys. ludności – przybyło 9 osób. Dodatni 

przyrost naturalny odnotowywany jest czwarty z kolei rok; cztery wcześniejsze lata 

charakteryzowały się ubytkiem naturalnym, największy był w 2003 r. – wynosił minus  

14,1 tys. Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na wsi.  

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

i na 6 w krajach Unii Europejskiej. 

 

 

 
                                                 
1 Przyrost rzeczywisty ludności - suma przyrostu naturalnego ludności oraz salda migracji wewnętrznych  
i zagranicznych (stałych i czasowych). 
2 Przyrost naturalny ludności – różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. 
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Urodzenia i dzietność kobiet 

Z danych GUS wynika, że w 2009 r. zarejestrowano 417,6 tys. urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o ponad 3 tys. w stosunku do roku 2008; współczynnik urodzeń wyniósł 11,0‰. 

Zwiększenie natężenia urodzeń ma miejsce zarówno wśród rodzin zamieszkałych  

w miastach, jak i na wsi; w 2008 r. współczynnik urodzeń w mieście wynosił 10,4‰, a na wsi 

– 11,6‰. 

 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Wzrost liczby urodzeń obserwowany jest już szósty z kolei rok (od 2004 r.) – nie oznacza to 

jednak boomu urodzeniowego (wykres 2). Należy podkreślić, że odnotowana w minionym 

roku liczba urodzeń jest w dalszym ciągu mniejsza o ok. 40% - w stosunku do wielkości 

rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego. W 1983 r. – ostatnim, łącznym  

z boomem urodzeniowym – urodziło się 724 tys. dzieci.  

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 2009 r. zarejestrowano 2,3 tys. zgonów 

dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Pozytywny, obserwowany nieprzerwanie, trend 

malejącej umieralności niemowląt potwierdza współczynnik wyrażający liczbę zgonów 
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niemowląt3 na 1000 urodzeń żywych, który w minionym roku wyniósł 5,57‰ (na początku 

tego wieku ok. 8‰, a 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. 
 
 

Kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu znajdują się w Polsce pod szczególną ochroną 

prawną. Ochronę kobiet w tym okresie zapewnia ustawodawstwo krajowe jak i ratyfikowane 

przez Polskę umowy międzynarodowe. 

W najwyższym akcie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, kobieta w ciąży została objęta szczególną ochroną państwa. Art. 68 ust.  

3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, 

z późn. zm.) stanowi, że: „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej 

opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom 

w podeszłym wieku”.  

Ponadto, akty prawa międzynarodowego, których Polska jest sygnatariuszem nakładają 

na władze publiczne obowiązek specjalnego traktowania kobiet w okresie ciąży, porodu 

i połogu.  

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.), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, 

określono zakres i warunki udzielania świadczeń medycznych oraz zasady i tryb ich 

finansowania ze środków publicznych, a także zadania władz publicznych w zakresie 

zapewnienia równego dostępu do tych świadczeń. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 

1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych, na zasadach i w zakresie 

określonych w ustawie, między innymi: opiekę nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i 

                                                 
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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połogu, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu 

zdrowia i rozwoju niemowlęcia. 

W Polskim ustawodawstwie został zapewniony dostęp dla kobiet w okresie ciąży, porodu 

i połogu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, które 

nie posiadają żadnego tytułu do ubezpieczenia pochodzących ze środków budżetu ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo kobiety w okresie ciąży, 

porodu i połogu. Tym samym kobiety w okresie ciąży, które nie mają żadnego tytułu 

do  ubezpieczenia ze środków pochodzących z budżetu, mają prawo do bezpłatnych 

świadczeń zdrowotnych i jakiekolwiek próby ograniczania przez zakłady opieki zdrowotnej 

oraz innych świadczeniodawców dostępu do świadczeń zdrowotnych są bezprawne.  

W 2008 r. z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń dla osób, które nie ukończyły 18 

roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, przekazano do Narodowego Funduszu 

Zdrowa dotację w wysokości 1 167 398,06 zł, z tego 1 185,63 zł dotyczyło 2007 r. W 2009 r. 

z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, przekazano do Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotację w wysokości 17 056 259,43 zł, z tego 1 731 428,34 zł dotyczyło świadczeń 

udzielonych w 2008 r.  

W polskim ustawodawstwie zapewnione zostały odpowiednie wymagania dla oddziałów 

położniczych i neonatologicznych. Wymagania te zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 187). 

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad sprawowania opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie 

ciąży, porodu i połogu reguluje: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 

w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 

1143, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 

1139 i Nr 211, poz. 1642) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 139, poz. 1142 i Nr 211, poz. 1637 oraz z 2010 r. Nr 120, poz. 808). 

W Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. specjalizację uzyskało 65 442 lekarzy. 
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W zakresie ginekologii i położnictwa specjalizację uzyskało 4982, co oznacza, że na 10 
tysięcy osób przypada 1,3 lekarza. Specjalizację I stopnia posiada 952 lekarzy, 3853 II 
stopnia, a 177 uzyskało specjalizację na nowych zasadach tzw. specjalizację jednostopniową. 
W publicznych zakładach opieki zdrowotnej pracuje 3257 lekarzy. Należy zaznaczyć, że 
w obowiązującym stanie prawnym świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii 
i położnictwa finansowane ze środków publicznych może udzielać lekarz specjalista 
położnictwa i ginekologii, lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz 
lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii. 

W Polsce liczba położnych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 32 770, co daje 

8,6 położnej na 10 tys. osób przy czym największa dostępność położnych występuję 

w województwie śląskim – 12 na 10 tys. osób, a najmniejsza w województwie lubuskim 

(wskaźnik 7,2 na 10 tysięcy). 

W szpitalach publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. liczba łóżek położniczo – 

ginekologicznych wynosiła 17048, co oznacza 4,5 łóżka na 10 tys. osób. Przy czym 

największa dostępność łóżek jest w województwie lubelskim (5,6), a najniższa 

w województwie kujawsko – pomorskim (3,5). Wykorzystanie łóżek na oddziałach 

położniczo – ginekologicznych w publicznych szpitalach wyniosło w dniach 231,7, co daje 

63,5 % wykorzystania. Przeciętny pobyt pacjentki wynosi 3,9 dnia.  

W niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

liczba łóżek położniczo – ginekologicznych wynosiła 19,0 co oznacza 0,5 łóżka na 10 tys. 

osób. Wykorzystanie tych łóżek wyniosło 60%. Przeciętny pobyt pacjentki w szpitalu wyniósł 

3,3 dnia.  

W czasie opracowywania sprawozdania nie były dostępne dane za rok 2009. 

2.1.1. Informacje epidemiologiczne i demograficzne na temat kobiet 
w okresie ciąży, porodu, połogu oraz noworodków i niemowląt 

2.1.1.1. 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) w 2009 r. kształtował się na 

poziomie 7,2 ‰, co przedstawia tabela nr 1. 

 
 

                                                 
5 Noworodkiem jest dziecko do ukończenia 28. dnia życia. 
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Tab.1. Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2001-2009 według województw 
Umieralność okołoporodowa w Polsce w latach 2000-2009 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Województwa 
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 

1 dolnośląskie 11,1 11,2 9,9 9,5 9,3 9,4 8,8 9,3 8,2 
2 kujawsko-pomorskie 9,0 9,2 8,5 8,2 7,9 6,2 7,0 7,0 7,0 
3 lubelskie 7,6 7,7 7,8 9,0 7,1 7,3 6,9 7,7 6,9 
4 lubuskie 9,9 8,0 9,5 8,7 7,2 9,2 7,7 7,4 7,4 
5 łódzkie 9,7 8,6 9,1 8,1 7,5 7,9 7,6 7,5 8,0 
6 małopolskie 8,8 8,1 7,2 7,8 8,1 7,7 7,6 6,6 6,1 
7 mazowieckie 9,4 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0 7,2 6,7 7,5 
8 opolskie 8,9 9,3 7,8 8,1 5,7 7,1 7,5 7,5 6,8 
9 podkarpackie 8,8 8,5 8,2 8,7 9,0 9,1 7,9 6,8 5,9 

10 podlaskie 10,9 8,2 8,7 7,0 8,2 7,6 7,3 7,2 6,9 
11 pomorskie 9,3 9,2 8,4 9,3 9,2 8,4 9,2 8,1 6,4 
12 śląskie 10,2 9,6 8,8 9,6 8,6 9,2 8,4 8,5 8,0 
13 świętokrzyskie 10,4 9,4 10,1 9,1 8,8 8,7 8,4 6,5 8,0 

14 warmińsko-
mazurskie 8,9 9,3 9,0 7,2 8,3 8,2 7,5 8,2 6,5 

15 wielkopolskie 8,9 8,0 9,3 8,6 7,5 8,1 8,8 8,2 6,9 
16 zachodnio-pomorskie 8,9 7,8 8,9 8,4 8,1 7,6 8,3 7,0 8,0 

 Polska 9,4 8,7 8,6 8,5 8,0 8,0 7,9 7,6 7,2 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 
Tab. 2. Urodzenia, zgony, współczynnik umieralności okołoporodowej według województw  
w 2009 r. 

Urodzenia Zgony niemowląt 

w tym WOJEWÓDZTWA 
ogółem 

żywe martwe 
ogółem 

w tym w 
wieku 0-6 

dni 

Współczynnik 
umieralności 

okołoporodowej

 OGÓŁEM 419337 417589 1748 2327 1266 7,2 
 dolnośląskie       29 964 29 826 138 194 107 8,2 
 kujawsko-pomorskie   23 143 23 059 84 147 77 7,0 
 lubelskie            23 065 22 964 101 112 58 6,9 
 lubuskie             11 542 11 499 43 72 42 7,4 
 łódzkie              26 175 26 052 123 141 87 8,0 
 małopolskie          37 424 37 286 138 186 89 6,1 
 mazowieckie          60 106 59 841 265 294 184 7,5 
 opolskie             93 22 9 280 42 46 21 6,8 
 podkarpackie         22 440 22 368 72 122 61 5,9 
 podlaskie            12 257 12 202 55 57 30 6,9 
 pomorskie            27 444 27 343 101 136 76 6,4 
 śląskie              48 071 47 860 211 344 174 8,0 
 świętokrzyskie       12 812 12 741 71 53 31 8,0 
 warmińsko-mazurskie  16 599 16 538 61 83 47 6,5 
 wielkopolskie        41 043 40 882 161 220 121 6,9 
 zachodniopomorskie   17 930 17 848 82 120 61 8,0 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt ponad 70% umiera przez ukończeniem pierwszego 

miesiąca życia (w okresie noworodkowym), w tym około połowa 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.  

Podobnie jak ogólny współczynnik zgonów niemowląt także współczynnik umieralności 

okołoporodowej (urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni na 1000 urodzeń 

żywych i martwych) wykazuje tendencję spadkową; w 2009 r. wynosił 7,2‰, w 2008 r. 

wynosił 7,6‰, zaś na początku tego stulecia wynosił prawie 10‰.  

 

Dążenie do obniżenia umieralności niemowląt jest priorytetowym zadaniem związanym  

z opieką zdrowotną nad matką i dzieckiem. Pomimo szeregu pozytywnych zmian w zakresie 

opieki okołoporodowej nadal istnieją niekorzystne zjawiska wymagające eliminacji. 

Najistotniejsze wydaje się być ograniczenie częstości urodzeń noworodków z małą masą 

urodzeniową oraz częstości występowania wrodzonych wad rozwojowych. Poprawa efektów 

w tym względzie zależy od lepszej organizacji i kontroli opieki zdrowotnej nad kobietami  

w okresie okołoporodowym, aktywnej profilaktyki w grupie kobiet wysokiego ryzyka i ze 

środowisk patologii społecznej, ale także w znacznej mierze zależy od stylu życia młodych 

kobiet. 

 

W roku 2009 Zespół do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej, 

powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2007 r., w sprawie 

powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej (Dz. 

Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 90 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 3), opracował projekt standardu 

opieki okołoporodowej. Następnie dokumentowi temu nadano formę projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowa w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem. Rozporządzenie zostało podpisane dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1259), wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.  

Opracowywany dokument jest polskim standardem opieki okołoporodowej, sprawowanej  

w czasie ciąży, podczas porodu fizjologicznego oraz połogu oraz opieki nad noworodkiem. 
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Został on przygotowany z uwzględnieniem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), medycyny opartej na dowodach naukowych oraz doświadczeń polskich w zakresie 

opieki nad matką i dzieckiem, został też dostosowany do systemu ochrony zdrowia  

i prawodawstwa obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta. 

Jego celem jest poprawa jakości opieki okołoporodowej w Rzeczpospolitej Polskiej, która 

powinna być realizowana przez: 

1) ograniczenie nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego; 

2) przestrzeganie praw pacjenta; 

3) stosowanie zasad trójstopniowej opieki perinatalnej; 

4) zwiększenie satysfakcji pacjenta z opieki; 

5) optymalizację kosztów opieki i adekwatną do potrzeb dystrybucję środków 

finansowych.  

Standard określa poszczególne elementy opieki medycznej podczas porodu fizjologicznego i 

połogu, gdziekolwiek ma on miejsce. Poród fizjologiczny definiowany jest jako spontaniczny 

poród niskiego ryzyka w momencie rozpoczęcia i utrzymujący taki stopień ryzyka przez cały 

czas trwania porodu. Noworodek rodzi się w sposób spontaniczny  

w porodzie główkowym, pomiędzy ukończonym 37 a 42 tygodniem ciąży.  

Celem opieki medycznej w okresie okołoporodowym jest osiągnięcie dobrego stanu zdrowia 

matki i dziecka, przy możliwie jak najniższym poziomie interwencji medycznej,  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo oznacza, że opieka opiera się na 

praktykach, których skuteczność została udowodniona, co zapewnia zmniejszenie ryzyka  

i błędów. Interwencja w naturalny proces porodu musi wiązać się z medycznie uzasadniona 

przesłanką. Uzasadniona konieczność ingerencji w naturalny proces oznacza, iż poród 

wymaga zastosowania szczególnych procedur, wykraczających poza niniejszy standard. 

W związku z tym, że w zakładach opieki zdrowotnej mogą być zarówno szpitale jak również 

zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w standardzie odniesiono się do możliwości 

udzielenia świadczeń zdrowotnych przez zatrudnione w tych zakładach położne, położne 

rodzinne, lekarzy położników oraz w domu pacjenta. Świadczenia zdrowotne w tym zakresie 

realizowane w domu pacjenta mogą być udzielane przede wszystkim przez przychodnie 

podstawowej opieki zdrowotnej (1 755 publicznych i 6 077 niepublicznych) oraz poradnie 

specjalistyczne udzielające świadczeń z zakresu położnictwa.  

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, opiekę nad kobietami ciężarnymi  

o prawidłowym przebiegu ciąży oraz podczas porodu i połogu fizjologicznego mogą 

sprawować lekarze ginekolodzy – położnicy i położne. 
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Opieka ta może być sprawowana w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Osoba 

sprawująca opiekę nad kobietą podczas ciąży i porodu ponosi osobistą odpowiedzialność za 

dokonaną ocenę sytuacji położniczej, prowadzenie i przyjęcie porodu, ocenę stanu matki i jej 

dziecka oraz wyniki działań podjętych na ich rzecz. Odpowiada także za wykonanie 

przyjętych do realizacji zaleceń od innych uprawnionych osób oraz działania zlecane innym 

osobom.  

Przedmiotowa regulacja będzie skutkowała zapewnieniem jednolitej organizacji i zakresu 

opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietami w czasie ciąży, podczas porodu 

fizjologicznego i połogu oraz opieki nad noworodkiem, finansowanej zarówno ze środków 

publicznych, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i innych źródeł  

a udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej. 
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Tab. 3.  urodzenia według wagi noworodka przy urodzeniu oraz wieku matki  w 2009 r.  
URODZENIA WEDŁUG WAGI NOWORODKAa) PRZY URODZENIU ORAZ WIEKU MATKI w 2009 r. 

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 419337 20606 65 341 1313 3151 6293 9443 87416 154653 110920 38622 6791 325 4 
5000 gram i więcej 702 20 - 1 1 1 8 9 123 228 217 92 21 1 - 
4500 - 4999  5709 155 - - 6 23 46 80 1037 2106 1650 651 103 7 - 
4000 - 4499  38997 1264 - 21 81 149 365 648 7400 14552 11208 3876 666 31 - 
3500 - 3999  129454 5506 23 71 342 791 1733 2546 26345 49035 35056 11630 1809 71 2 
3000 - 3499  156643 8234 17 135 514 1298 2493 3777 33750 58186 40478 13479 2406 108 2 
2500 - 2999  62051 3857 13 78 249 634 1177 1706 13670 22055 15434 5874 1102 59 - 
2000 - 2499  16148 998 5 18 73 164 307 431 3277 5437 4230 1778 404 24 - 
1500 - 1999  4850 293 2 9 24 45 81 132 928 1565 1332 599 123 10 - 
1000 - 1499  2383 151 3 7 13 30 40 58 452 738 645 317 72 8 - 
600 - 999  1611 92 2 1 8 13 31 37 298 495 442 228 51 5 - 
poniżej 600 gram   773 34 - - 2 3 10 19 131 252 225 96 34 1 - 
 W tym urodzenia żywe        
RAZEM 417589 20514 63 338 1307 3139 6268 9399 87080 154089 110485 38386 6714 317 4 
5000 gram i więcej 696 20 - 1 1 1 8 9 122 225 217 90 21 1 - 
4500 - 4999  5707 155 - - 6 23 46 80 1036 2106 1650 650 103 7 - 
4000 - 4499  38970 1264 - 21 81 149 365 648 7394 14541 11204 3870 666 31 - 
3500 - 3999  129387 5502 23 71 342 789 1732 2545 26329 49012 35045 11620 1806 71 2 
3000 - 3499  156493 8227 17 135 513 1297 2492 3773 33719 58140 40439 13457 2401 108 2 
2500 - 2999  61881 3849 13 77 249 633 1174 1703 13640 21994 15389 5853 1098 58 - 
2000 - 2499  15968 986 5 17 73 162 305 424 3249 5375 4187 1751 398 22 - 
1500 - 1999  4644 280 2 9 24 43 77 125 886 1498 1291 566 114 9 - 
1000 - 1499  2121 138 2 6 10 29 37 54 396 660 578 283 59 7 - 
600 - 999  1271 75 1 1 6 12 25 30 227 388 346 198 34 3 - 
poniżej 600 gram  445 17 - - 2 1 6 8 80 150 137 47 14 - - 
a)  W podziale według wagi noworodka nie uwzględniono urodzeń o nieustalonej wadze noworodka przy urodzeniu  
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Tab. 4. Urodzenia żywe według wieku matki w latach 2005-2009 

Urodzenia żywe Wiek matki w latach 
ukończonych 2005 2006 2007 2008 2009 
Ogółem 364 383 374 244 387 873 414 499 417 589 
19 lat i mniej 19 295 19 230 19 866 21 207 20 514 
20 - 24 95 533 93 569 92 745 94 099 87 080 
25 - 29 137 307 139 853 142 112 151 894 154 089 
30 - 34 79 152 86 825 95 307 105 477 110 485 
35 - 39 26 654 28 487 31 290 35 069 38 386 
40 - 44 6 116 5 975 6 244 6 438 6 714 
45 lat i więcej 326 305 309 315 421 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

 
Rosnąca obecnie liczba urodzeń jest echem wyżu demograficznego z pierwszej połowy lat 

80-tych i jest determinowana wejściem w wiek najwyższej płodności kobiet urodzonych 

w latach 1979-1985. Dodatkowo na wzrost składa się także bieżąca realizacja planów 

rodzicielskich, które wcześniej były odkładane.  

Zmienia się także struktura poziomu wykształcenia matek. W 2008 r. – w stosunku do 

początku lat 90-tych – odsetek matek z wykształceniem wyższym wzrósł ponad 

sześciokrotnie (z 6% do 34), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek z wykształceniem 

podstawowym i bez wykształcenia (z 18% do niespełna 7%). 

Obserwowane zmiany to efekt wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi decydując się 

najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej,  

a dopiero potem (około 30-tki) na założenie rodziny oraz jej powiększenie.  

W 2008 r. współczynnik dzietności wynosił 1,39, co oznacza wzrost o 0,17 pkt w stosunku do 

odnotowanego w 2003 r., w którym był najniższy od ponad 50 lat. W czasie opracowywania 

sprawozdania brak było przedmiotowych danych za rok 2009. Należy przypomnieć, że 

najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa współczynnik kształtujący się na 

poziomie 2,1 – 2,15 tj., gdy w danym roku na 10 kobiet w wieku 15 – 49 lat przypada średnio 

21 urodzonych dzieci. W roku 2009 liczba kobiet w wieku prokreacyjnym6 (15 – 49 lat) 

wyniosła 9 540 434 – stan w dniu 31 grudnia 2009 r.  

Dzietność kobiet w istotnym stopniu determinuje liczba zawieranych związków małżeńskich. 

Obecnie ponad 80% dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki 

                                                 
6 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. 
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małżeńskie, przy czym prawie połowa dzieci rodzi się w okresie pierwszych trzech lat trwania 

małżeństwa rodziców. Jednocześnie od kilkunastu lat systematycznie rośnie odsetek urodzeń 

pozamałżeńskich. Na początku lat 90-tych ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok.  

6-7% dzieci, zaś w ostatnich latach ok. 20%. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy  

w miastach – w 2008 r. wynosił prawie 23%, na wsi – prawie 16%. 
 

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

zarejestrowano 19 zgonów kobiet w wyniku bezpośrednich lub pośrednich powikłań ciąży, 

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

za rok 2009. 
 
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; 
 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 – 2008 

Międzynarodowa Statystyczna Kwalifikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych - X Rewizja obowiązująca w Polsce od 1997 r.     

O00-
O99 ciąża, poród i połóg  2006 2007 2008 
O00.0 ciąża brzuszna 1 0 0 
O00.1 ciąża jajowodowa 1 0 2 
O01.9 zaśniad groniasty, nie określony 1 0 0 
O02.1 poronienie chybione 0 1 0 
O03.0 poronienie samoistne 0 0 1 

O03.5 poronienie samoistne, zupełne lub nie określone, powikłane 
zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej  0 0 1 

O03.6 poronienie samoistne, zupełne lub nie określone, powikłane 
długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem 0 0 1 

O14.1 ciężki stan przedrzucawkowy 1 0 1 

O14.9 stan przedrzucawkowy nieokreślony 1 0 0 

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

O15.1 rzucawka w przebiegu ciąży 0 0 2 

O15.9 rzucawka nie określona co do czasu wystąpienia 1 0 1 
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O46.0 krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia 0 1 0 

O46.9 krwawienie przedporodowe, nie określone 0 0 1 

O66.9 poród patologiczny, nie określony 1 0 0 

O67.0 krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia  0 0 1 

O71.1 pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej 1 0 0 

O72.1 inny bezpośredni krwotok poporodowy 0 3 2 

O72.3 poporodowe zaburzenia krzepnięcia 1 1 1 

O75.1 wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i 
porodu 0 0 1 

O87.1 zakrzepica żył głębokich w czasie połogu  0 1 0 

O88.1 zator płynem owodniowym 1 0 1 

O88.2 zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych  0 1 0 

O98.9 nie określone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające 
ciążę, poród i połóg 0 1 0 

O99.1 
inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne 
zaburzenia mechanizmów odpornościowych wikłających ciążę, 
poród i połóg 

0 0 1 

O99.2 choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia 
odżywienia wikłające  ciążę, poród i połóg 0 1 0 

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

O99.8 inne określone choroby i stany  wikłające ciążę, poród i połóg 1 0 1 
ogółem  11 11 19 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Współczynniki zgonów matek w okresie ciąży, porodu i połogu (obok współczynników 

umieralności okołoporodowej) należą do głównych wskaźników poziomu rozwoju 

cywilizacyjnego i kulturowego społeczeństwa, w tym jakości opieki perinatalnej. 

Współczynnik zgonów matek jest też jednym z głównych wskaźników stanu zdrowia 

społeczeństwa.  

W Polsce wśród głównych przyczyn zgonów dominują: krwotoki (29,1% przyczyn zgonów), 

zakażenia (21,3% przyczyn zgonów), zatory (18% przyczyn zgonów), gestozy (15% przyczyn 

zgonów).  

W Polsce od wczesnych lat powojennych wprowadzono obowiązek meldowania i rejestracji 

każdego zgonu kobiety w związku z ciążą, porodem i połogiem – niezależnie od miejsca 

zgonu, w ciągu pierwszej doby po zgonie. Obecnie, każdy zgon matki w okresie ciąży, 

porodu i połogu (do 42 dnia od daty ukończenia ciąży) podlega zgłoszeniu do konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz do instytucji, które przejęły 

działania wojewódzkich centrów zdrowia publicznego. Na podstawie danych zebranych  

w ciągu ostatnich 15 lat, można mówić o znacznym spadku współczynników zgonów matek, 

a tym samym o coraz lepszym poziomie opieki perinatalnej.   
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W ciągu ostatnich 15 lat – w I pięcioleciu współczynnik ten wynosił średnio 12,4 ‰,  

w II średnio 8,2 ‰, w III średnio 7 ‰.  

Tab. 6. Liczba urodzeń żywych oraz liczba zgonów matek 

Rok 2006  2007  2008  
Liczba urodzeń 
żywych 

374 244 387 873 414 499 

Liczba zgonów 
matek 

11 11 19 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Mimo wyraźnego zmniejszenia liczby zgonów matek w ostatnich latach, stanowią one nadal 

poważny problem położniczy. Przyjętym sposobem działania w przypadku zgonu kobiety po 

porodzie jest szczegółowa analiza każdego przypadku. Celem analizy jest ustalenie sygnałów, 

które mają wskazywać na pojawienie się powikłań, tak aby w przyszłości skutecznie 

zapobiegać ich występowaniu lub przyspieszyć i poprawić efektywność działań 

interwencyjnych. 

 

2.1.1.3. Informacje na temat noworodków pozostawionych w szpitalu ze 
względów innych niż zdrowotne 
 
Tab. 7. Noworodki pozostawione w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne w latach 2003-
2009 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Urodzenia żywe 351 072 356 131 364 383 374 244 387 873 414 499 417 589 

Liczba pozostawionych 
noworodków 1 090 1 012 1 013 826 713 775 708 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
 
W roku 2009 zarejestrowano 708 przypadków noworodków pozostawionych w szpitalu ze 

względów innych niż zdrowotne. Liczba ta zmniejszyła  się o  67 w stosunku do roku 2008 

oraz o 382 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.  
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2.1.2. Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
 
Finansowanie świadczeń z zakresu opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu 

odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. W myśl art. 15 ust.1 tej ustawy świadczeniobiorcy mają prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie 

chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie 

niepełnosprawności i jej ograniczenie. Obejmuje to w szczególności: opiekę nad kobietą  

w ciąży, w okresie porodu i połogu, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem 

oraz wstępną ocenę stanu zdrowia rozwoju niemowlęcia.  

Kwestie dotyczące świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, postępowania w sprawie 

zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także warunki 

wymagane od świadczeniodawców regulują zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  

− podstawowa opieka zdrowotna (POZ); 

− ambulatoryjna opieka specjalistyczna;  

− leczenie szpitalne.  

Zgodnie z danymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, wartość środków wydatkowanych  

w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne,  

w zakresie świadczeń położnictwo i ginekologia realizowanych u kobiet w ciąży, w roku 

2009 wyniosła 1 076 208 521 zł.  

W roku 2009 – 130 583 porody zakończyły się cięciem cesarskim. Dla porównania w 1999 r. 

- na 379 tys. porodów – 68,9 tys. porodów (18,1%) odbyło się drogą cięcia cesarskiego. 

Natomiast w 2008 r. – na 407 185 porodów wykonano 124 209 cięć cesarskich, co stanowi 

30,5 %, a więc prawie 1/3 dzieci urodzonych w 2008 r. przyszła na świat drogą operacji cięcia 

cesarskiego. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia najwyższą liczbę cięć 

cesarskich odnotowano w województwach: mazowieckim 18 796, śląskim 15 395, 

małopolskim 11 467, wielkopolskim 11 165, dolnośląskim 11 112. Natomiast najmniejszą 

liczbę cięć cesarskich odnotowano w województwach: opolskim 3 115, lubuskim 3 452, 

świętokrzyskim 4 171, podlaskim 4 369 i warmińsko-mazurskim 4 972.  

Świadczenia w poradniach specjalistycznych, kwalifikowane są jako: porada kompleksowa za 

9 punktów, porada specjalistyczna za 4 punkty, porada recepturowa za 2 punkty oraz porada 
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zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 80/2008/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 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 rozliczana częściej niż co 12 miesięcy,  

z zastrzeżeniem, że świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa udzielane kobietom  

w ciąży, mogą być wykazane dodatkowo czterokrotnie w odstępach czasowych wynikających 

ze wskazań klinicznych. 

 

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje od 2005 r. program badań prenatalnych dla 

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

w podrozdziale 3.2. Dostęp do badań prenatalnych i rodzinnego poradnictwa genetycznego. 
 

 

2.1.3. Programy zdrowotne państwa w zakresie planowania rodziny, 
świadomego macierzyństwa oraz opieki medycznej nad kobietą w ciąży 
 
W 2009 r. z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były następujące programy polityki 

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

 

1. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014”. 

Celem ogólnym Programu było: 

 obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu 

oraz zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu, wynikającemu z tych wad, 

 wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia chorób wrodzonych objętych badaniem 

przesiewowym, 

  obniżenie kosztów leczenia i opieki nad dziećmi z chorobami wrodzonymi 

W 2009 r. badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy wykonano w całym kraju dla 

450 000 noworodków, powtórne badanie z drugiej próby krwi wykonano u 476 dzieci, do 

poradni endokrynologicznych na badania wezwano 120 dzieci. W kierunku fenyloketonurii 

wykonano badania dla 465 000 noworodków. Do specjalistycznych klinik i poradni wezwano 

142 dzieci. Fenyloketonurię potwierdzono u 58 dzieci, a 6 było w trakcie diagnostyki. 

Badanie przesiewowe w kierunku mukowiscydozy w 2009 r. wykonano dla 360 000 
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noworodków (w tym od 1 lipca 2009 r. objęto badaniami przesiewowymi całą populację 

noworodków w Polsce). Mukowiscydozę potwierdzono u 63 dzieci, a 8 było w trakcie 

diagnostyki). 

W kolejnej edycji tego programu, przewidziano obok prowadzenia badań przesiewowych 

noworodków w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii dla całej populacji noworodków, 

również badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy.  

W ramach przyznanych środków na realizację programu wykonano w roku 2009 następujące 

zadania:  

 badania przesiewowe noworodków w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii  

i mukowiscydozy, 

  zakup materiałów diagnostycznych do badań przesiewowych noworodków w Polsce, 

  monitorowanie i koordynację programu 

Na realizację programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 16 891 000 zł, w tym 

na zobowiązania z 2008 r. w wysokości 554 000 zł. 

2. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007- 

2009”. 

Celem tego programu w roku 2009, tak jak w poprzednich latach, było ograniczenie skutków 

epidemii HIV/AIDS - poprzez zapewnienie leczenia antyretrowirusowego, wraz  

z monitorowaniem jego skuteczności, u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, 

powodujące zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób 

żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla populacji osób zdrowych w Polsce.  

Cel ten realizowany był głównie poprzez objęcie leczeniem osób spełniających kryteria 

medyczne i kontynuację terapii antyretrowirusowej u pacjentów leczonych  

w roku poprzednim.  

Cele szczegółowe w odniesieniu do dzieci to przede wszystkim: 

 zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń 

wertykalnych (dziecka od matki); 

 zakup testów do diagnostyki zakażeń wertykalnych dzieci urodzonych przez matki 

zakażone HIV+; 

 zakup szczepionek - indywidualny kalendarz szczepień dla dzieci urodzonych przez 

matki zakażone HIV+. 



22

Ze względu na ograniczenia finansowe przyjęto, że zgodnie  z  obowiązującymi  

w Polsce wytycznymi, z programu finansowane było 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 przez matki zakażone 

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) było prowadzone według wskazań 

klinicznych bez ograniczeń. Poza podawaniem leków antyretrowirusowych, wszystkie 

wymienione powyżej dzieci otrzymały w 2009 r. bezpłatnie szczepionki, według specjalnego 

kalendarza szczepień, opracowanego przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 

Akademii Medycznej w Warszawie - zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo 

Zdrowia w ramach programu. 

W roku 2009 w ramach programu leczono ARV 134 dzieci zakażonych HIV i chorych na 

AIDS. W sumie na profilaktykę zakażeń wertykalnych (porody) w 2009 r. wydatkowano  

2 593 115 zł, natomiast nakłady finansowe poniesione na leczenie dzieci zakażonych HIV  

i chorych na AIDS wyniosły 4 083 624,54 zł (średni koszt leków antyretrowirusowych na 

dwanaście miesięcy - w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi około 30 474,81 zł). Wszystkie 

wymienione koszty leczenia dzieci nie zawierają wyżej wskazanego kosztu profilaktyki 

wertykalnej u noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV. 

Ogółem w roku 2009 na realizację programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących  

z wirusem HIV w Polsce w latach 2007-2009” wydatkowano środki w wysokości   

143 566 000 zł. 

3. „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 2009-2013”.  

W 2009 r. program zakładał zastosowanie diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej, 

pozwalające na ograniczenie liczby powikłań i następstw wad rozwojowych i chorób płodu, 

powodujące również skrócenie czasu pobytu i zmniejszenie kosztów leczenia noworodków 

w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej.  
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Celem głównym 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.  

W ramach realizacji programu w roku 2009: 

 wykonano: 102 badania USG kwalifikujące do zabiegu i 102 zabiegi 

wewnątrzmaciczne na płodzie w 15 rozpoznawanych patologiach, 138 badań Echo 

płodu;  

 realizowano zadanie związane z prowadzeniem internetowej bazy danych, dotyczącej 

aktualizacji systemu informatycznego dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania 

danych z zakresu kompleksowej diagnostyki i rodzaju podjętej terapii płodu;  

 dokonano zakupu następującej aparatury medycznej: aparat do znieczulenia, lampa 

operacyjna, stół operacyjny, ultrasonograf zabiegowy i sprzęt endoskopowy – za łączną 

kwotę 1 000 000 zł. 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację programu w roku 2009 – wyniosła  
2 523 036 zł. 
 
 

2.1.4. Opieka nad kobietą ciężarną i dzieckiem zakażonym wirusem HIV  
i chorymi na AIDS 
 
Zgodnie z kompetencjami Krajowe Centrum ds. AIDS w roku 2009 realizowało zadania  

z zakresu zapobiegania i zwalczania zakażeniom HIV/AIDS. Działania Krajowego Centrum 

ds. AIDS miały na celu: ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnianie 

odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, 

poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin  

i bliskich, poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi 

z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV, ograniczenie zakażeń HIV wśród 

dzieci. 

Podstawą prawną działań Krajowego Centrum ds. AIDS jest m. in. rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS 

 i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz. 1590). Zadania realizowane są zgodnie 

z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 

Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007-2011, zaakceptowanym przez Radę Ministrów 

na posiedzeniu w dniu 31 października 2006 r. 
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Krajowe Centrum ds. AIDS w roku 2009 realizowało następujące zadania: 

1) Kontynuacja kampanii skierowanej do kobiet w ciąży; 

W 2009 r. Krajowe Centrum ds. AIDS kontynuowało kampanię społeczną skierowaną do 

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

SZANSY AIDS!”. Głównym celem kampanii było wzmocnienie „Programu wczesnego 

wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży” i zachęcenie kobiet oczekujących dziecka do 

wykonania testu w kierunku HIV. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia nr 21/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

profilaktycznych programów zdrowotnych, kobiety mogły wykonać test nieodpłatnie  

u ginekologa. Mimo, że program ten nie jest już realizowany przez NFZ, kampania 

Krajowego Centrum ds. AIDS była i jest kontynuowana, aby uświadomić kobietom, że nawet 

jeśli lekarz nie zaproponuje wykonania testu w kierunku HIV, one same mogą, a nawet 

powinny o to poprosić. Ponadto, w 2009 r. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opracowało 

rekomendacje, wg których lekarz ma obowiązek proponować kobietom w ciąży wykonanie 

testu w kierunku HIV.  

W ramach tej kampanii w 2009 r. emitowane był spoty telewizyjne m.in. w stacjach 

telewizyjnych grupy TVN i w kinach sieci Cinema City w całym kraju oraz w dalszym ciągu 

dystrybuowane były plakaty i ulotki.  

2) Udział w XV konferencji szkoleniowej "Holistyczne położnictwo - nowe wyzwania  

w opiece nad matką i dzieckiem", organizowanej przez Fundację "Rodzić po Ludzku";  

3) Prowadzenie szkoleń dla pracowników medycznych, w tym lekarzy ginekologów,  

w zakresie podstawowej wiedzy na temat HIV i AIDS oraz prowadzenia poradnictwa 

przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV; 

Przeprowadzono 11 szkoleń, przeszkolono 400 osób. 

4) Prowadzenie portalu internetowego  http://www.hiv-aids.edu.pl; 

W ramach rozwoju bazy szkoleniowo-edukacyjnej Krajowe Centrum ds. AIDS stworzyło 

platformę edukacyjną. Portal edukacyjny skierowany był głównie do lekarzy ginekologów, 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz studentów medycyny. W serwisie internetowym 

znalazły się multimedialne materiały edukacyjne oraz testy sprawdzające wiedzę. Po 

pozytywnym rozwiązaniu testów lekarze otrzymywali 10 punktów edukacyjnych oraz 

certyfikat potwierdzający ukończenie bezpłatnego szkolenia. Każdy uczestnik programu ma 
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własne konto edukacyjne, na którym znajdzie informacje dotyczące przebiegu szkolenia. Do 

końca roku 2009 szkolenie przeszło 367 osób. 

5) Broszura on-line  

Broszura on-line to serwis internetowy, który ma na celu dotarcie z materiałami 

edukacyjnymi Krajowego Centrum ds. AIDS bezpośrednio do lekarzy, którzy następnie 

przekażą je swoim pacjentom;  

6) Wydanie, w nakładzie 3 000 sztuk, publikacji „Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia 

zakażeń HIV/AIDS - współczesne możliwości i problemy”, autorstwa prof. dr hab. Andrzeja 

Gładysza i dr hab. n. med. Brygidy Knysz;  

7) Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do osób żyjących z HIV/AIDS  

i ich bliskich; 

Na szczególną uwagę w aspekcie zdrowia prokreacyjnego zasługują następujące programy: 

 „Razem być i wytrwać” realizowany przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS 

„Bądź z Nami”. Główne cele programu to: ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV drogą 

seksualną; ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia drogą odmatczyną; poprawa 

jakości życia rodzin dotkniętych HIV/AIDS; poprawa jakości i dostępności do świadczeń 

medycznych i socjalnych dla rodzin żyjących z HIV/AIDS; 

 „Turnus rehabilitacyjno–edukacyjny dla dzieci dotkniętych HIV/AIDS” realizowany 

przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Dzieci „Mały Książe”. Główne cele 

programu to: aktywny wypoczynek oraz edukacja i rehabilitacja dzieci dotkniętych 

HIV/AIDS; edukacja w zakresie bezpieczniejszych zachowań oraz dbanie o higienę  

i przygotowanie dzieci do okresu dojrzewania; 

 „W trosce o przyszłość” realizowany przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz 

Dzieci „Mały Książe”. Główne cele programu to: przygotowanie rodziców do wspierania 

i edukacji dzieci w zakresie HIV/AIDS, okresu dojrzewania, bezpieczniejszych zachowań; 

wyposażenie rodziców w niezbędną wiedzę psychologiczną, medyczną i prawną; poprawa 

relacji lekarz–rodzic–dziecko; 

 „Kobieta a AIDS” realizowany przez Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”. Główne 

cele programu: poprawa jakości życia kobiet i ich rodzin dotkniętych problematyką 

HIV/AIDS; poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych, socjalnych, prawnych; 

ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych, 

odmatczynych, droga krwi; edukacja kobiet żyjących z HIV/AIDS w zakresie higieny, 

diety, relaksu, zasad bezpieczniejszego seksu, komunikacji, dostarczenie informacji na 
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temat pomocy społecznej, przepisów prawa; aktywizacja zawodowa i społeczna; dotarcie  

i objęcie opieką psychoterapeutyczną około 36 kobiet żyjących z HIV/AIDS. 

8) Finansowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych anonimowego i bezpłatnego 

testowania w kierunku HIV (PKD); 

Wykonywanie testów na obecność wirusa HIV połączone z poradnictwem, zwłaszcza, jeżeli 

związane z nim testy wykonywane są anonimowo i bezpłatnie jest niezmiernie istotnym 

działaniem 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.  

Krajowe Centrum ds. AIDS, w 2009 r. na działalność 28 punktów konsultacyjno–

diagnostycznych (PKD), zawarło 22 umowy na łączną kwotę 1 105 882,00 zł, z czego 

wykorzystano 1 105 018,00 zł: 

-  262 146,00 zł finansowane było z § 2810 ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 10 poz. 58 oraz Nr 128 poz. 1057) – dotacje celowe z budżetu 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, 

-  842 872,00 zł finansowane było z § 2820 ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 10 poz. 58 oraz Nr 128 poz. 1057) – 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 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).  

W 2009 r. Krajowe Centrum ds. AIDS zaobserwowało znaczny wzrost liczby osób 

zgłaszających się na wykonanie testu w kierunku HIV połączonego z poradnictwem 

okołotestowym oraz wzrost liczby wykrytych zakażeń HIV. W 2008 r. punkty konsultacyjno 

– diagnostyczne odwiedziło 21 155 osób, u 246 osób wykryto zakażenie HIV, natomiast  

w 2009 r. PKD odwiedziło 26 253 osoby, z których 321 miało wyniki dodatnie testów.  

Podstawowym zadaniem realizowanym w punktach jest wykonywanie bezpłatnie  

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

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

udzielanie porad w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych i innych porad 

wynikających z sytuacji pacjenta. Dzięki poradnictwu możliwe jest uzyskanie niezbędnych 

informacji dotyczących statusu serologicznego, a także adresów instytucji i organizacji 
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zajmujących się medyczną i socjalną pomocą osobom zakażonym. Każdy test jest 

poprzedzany rozmową z doradcą. Podczas rozmowy szacuje się ryzyko zakażenia HIV  

w odniesieniu do indywidualnych zachowań osoby zgłaszającej się na test. Jeżeli wynik testu 

okazuje się ujemny, doradca przypomina, jakich sytuacji należy unikać, aby w przyszłości nie 

zakazić się wirusem. Natomiast jeśli wynik jest dodatni, doradca rozmawia o możliwościach 

leczenia i pomocy. 

9) Profilaktyka ARV zakażeń wertykalnych matka – dziecko; 

W roku 2009, w ramach Programu profilaktyki zakażeń wertykalnych, leczeniem ARV 

zostało objętych 81 kobiet ciężarnych zakażonych HIV. Cztery ciąże zakończyły się 

poronieniem, osiem kobiet jest nadal w ciąży (poród w 2010 r.).   

Odbyło się 69 porodów kobiet zakażonych HIV. Leki antyretrowirusowe otrzymało  

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 HIV w grupie 

noworodków zmniejszył się z 23% przed rokiem 1989 do < 1,0 % zakażeń (według prof.  

Tomasza Niemca). 

Na koszt profilaktyki zakażeń wertykalnych składają się następujące części: 

a. szacunkowy koszt leczenia matki:  

-  ciąże zakończone porodem: 9 mies. x 3700,00 zł x 69 kobiet = 2 297 700,00 zł; 

-  pozostałe ciąże: średnio 5 mies. x 3700,00 zł  x  12 kobiet  =  222 000,00 zł; 

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

c. leki dla dzieci urodzonych przez matki z HIV:  830,00 zł x 69 dzieci = 57 200,00 zł; 

W sumie na profilaktykę wertykalną w 2009 r. wydatkowano 2 593 115,00 zł. 

10) Leczenie  antyretrowirusowe dzieci; 

W roku 2009, w ramach Programu, na dzień 31 grudnia 2009 r. leczeniem ARV objęto 134 

dzieci  zakażonych HIV i chorych na AIDS . 

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

noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV (profilaktyka zakażenia 

wertykalnego u noworodka) jest prowadzone według wskazań klinicznych, bez ograniczeń.  

U 20% dzieci zakażonych HIV i nieleczonych antyretrowirusowo dochodzi do gwałtownego 

postępu choroby, objawy choroby średnio pojawiają się w 8 miesiącu życia. 80% dzieci ma 

objawy do 2 roku życia. Średnie przeżycie wynosi 22-38 miesięcy. U 25 % dzieci bez 

leczenia rozwija się pełnoobjawowy AIDS przed ukończeniem pierwszego roku życia. 
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Poza lekami antyretrowirusowymi wszystkie wymienione powyżej dzieci otrzymały w 2009 r. 

bezpłatnie szczepionki, według specjalnego kalendarza szczepień, opracowanego na potrzeby 

dzieci przez Klinikę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie - 

zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach programu polityki 

zdrowotnej.  

Nakłady finansowe poniesione na leczenie dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS  

Koszt leczenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wyniósł 4 083 624,54 zł (średni koszt 

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

około 30 474,81 zł). Wszystkie wymienione koszty leczenia dzieci nie zawierają wcześniej 

rozliczonego kosztu profilaktyki wertykalnej u noworodków urodzonych przez matki 

zakażone HIV. Zadania te finansowane były z budżetu Ministra Zdrowia będącego  

w dyspozycji Krajowego Centrum ds. AIDS w 2009 r. 

2.1.5. 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 2009 r. 

realizowała następujące działania: 

 
1. W dniu 7 września 2009 r. w Poznaniu, z okazji Światowego Dnia FAS, we 

współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 

zorganizowano „Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Wpływ alkoholu na rozwój dziecka 

- obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym 

(FAS). Celem sympozjum była popularyzacja wiedzy o zagrożeniach wynikających ze 

spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz wdrożenie działań profilaktycznych w tym 

zakresie, a także wczesnego diagnozowania dzieci cierpiących na Spektrum Poalkoholowych 

Uszkodzeń Płodu (FASD). Aktualną na świecie wiedzę z zakresu FASD przedstawili 

światowi badacze. Uczestnikami konferencji byli: ginekolodzy, pediatrzy oraz lekarze innych 

specjalności, a także inni specjaliści pracujący z dziećmi z FASD (pedagodzy, psychologowie 

oraz rodzice zastępczy itd.). 

2. Zrealizowano szkolenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w zakresie 

pracy z dzieckiem z FASD. Celem organizowanych od kilku lat szkoleń jest upowszechnienie 

wiedzy w zakresie pomocy dzieciom z FASD (spektrum poalkoholowych zaburzeń 
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płodowych) oraz pracy z rodzinami. Szkolenie objęło łącznie 48 godz. zajęć warsztatowych. 

W szkoleniu uczestniczyło 19 osób – wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, domów 

dziecka i innych placówek udzielających pomocy dzieciom. Uczestnicy, w ramach szkolenia, 

otrzymali także pakiety materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki FASD oraz 

pracy z dziećmi ze specyficznymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). 

3. W ramach obchodów światowego dnia FAS w dniu 9 września 2009 r. we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa odział Śląski w Lędzinach, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Lędzinach oraz Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach odbyła 

się konferencja naukowa pod hasłem „FASD jako wyzwanie dla rodziny, profesjonalistów, 

społeczeństwa”. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładów 

dotyczących zaburzeń depresyjnych i okaleczenia, problemów przywiązania u dzieci z FAS, 

funkcjonowania dziecka z FASD w rodzinie zastępczej i adopcyjnej, problemów 

diagnostycznych, zaburzeń odruchowości. PARPA przekazała uczestnikom konferencji 

materiały edukacyjne wydawnictwa PARPAMEDIA dotyczące FAS. 

4. W dniu 12 września 2009 r. w Centrum Handlowym Silesia City Center, odbył się 

zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa oddział 

Śląski w Lędzinach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach festyn 

edukacyjny „Fascynujące dzieci”, którego celem było propagowanie wiedzy związanej  

z zachęceniem do zachowania abstynencji w okresie ciąży oraz pomocy dzieciom z FASD.  

W ramach festynu dystrybuowano materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki FASD,  

a także odbyły się koncerty oraz zajęcia dla dzieci i rodzin. Rodzice wraz z dziećmi 

uczestniczący w wydarzeniu mieli okazję skorzystania z konsultacji prowadzonych przez 

ekspertów z zakresu FAS. W trakcie festynu prezentowana była należąca do PARPA wystawa 

„Fascynujące dzieci”. 

5. We współpracy z Fundacją Mederi, Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 

(CZD) oraz Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowano konferencję 

„Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania 

seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE”. Konferencja odbyła się w dniu 5 grudnia 

2009 r. w CZD w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 250 osób – pracowników ochrony 

zdrowia, w tym lekarzy i pielęgniarek. Uczestnicy konferencji zostali wyposażeni w materiały 

edukacyjne. 

6. Praca Zespołu PARPA ds. Strategii zapobiegania szkodom wynikającym z picia 

alkoholu przez kobiety w okresie ciąży w roku 2009 koncentrowała się głównie na 

opracowaniu koncepcji szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki  
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i diagnostyki FAS (lekarze) oraz pracy z dziećmi z FASD (pedagodzy, psycholodzy). Ponadto 

Zespół opracował wstępne założenia do projektu badawczego dotyczącego diagnozy 

medyczno-psychologicznej dzieci z FASD, przy współpracy naukowców ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej.  
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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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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”.7 

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

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

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

w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362, z poźń. zm.) – zwanej dalej: „ustawą 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 o pomocy społecznej, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi  

477 zł, zaś dla osoby w rodzinie 351 zł, mogą one ubiegać się o przyznanie zasiłku 

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

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 

Ponadto, jeśli osoby te są pozbawione schronienia, posiłku i ubrania, mogą wystąpić o ich 

przyznanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.  

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

korzystać z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych. 

 

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

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między 

                                                 
7  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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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. 

Udzielanie tego świadczenia należy do zadań własnych 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. 

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

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

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

podlegać zwrotowi. 

W uzasadnionych przypadkach nieprzewidzianych ustawą, uzasadniających przyznanie 

pomocy społecznej osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryteria dochodowe 

może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega 

zwrotowi. Może też być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, 

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 2009 r. udzielono pomocy z tytułu 

potrzeby ochrony macierzyństwa 110 336 rodzinom w mieście i 67 835 rodzinom ze 

środowisk wiejskich, w tym z uwagi na wielodzietność pomoc otrzymało 66 549 rodzin  

w mieście i 47 113 rodziny na wsi. W porównaniu do 2008 r. liczba rodzin, którym udzielono 

pomocy z tego powodu wzrosła o 78 833.  
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Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2009 r. 255 656 rodzin, w tym na wsi 

112 353 rodzin. W porównaniu do 2008 r. liczba rodzin, które otrzymały pomoc z tego 

powodu, spadła o 6 875. 

 

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 dnia 30 kwietnia 2004 r. 

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

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

społecznej prowadzonych przez samorząd powiatowy. Na mocy ustawy o pomocy społecznej 

zostało wydane rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418), które 

określa standardy podstawowych usług świadczonych przez te placówki. Gwarantuje ono nie 

tylko godne warunki bytowe w postaci: odrębnych sypialni i wspólnych pomieszczeń dla 

mieszkańców z dziećmi, pokoi dla kobiet w ciąży, łazienek dostosowanych zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci, kuchni, pralni i suszarni oraz opieki lekarskiej, ale także zadbanie  

o ich potrzeby psychiczne i duchowe poprzez: podmiotowe traktowanie, uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb mieszkańców, pomoc w usamodzielnieniu, zapobieganiu 

marginalizacji społecznej i sieroctwu społecznemu. Schronienia w takim domu może szukać 

kobieta w ciąży, kobieta lub mężczyzna z małoletnimi dziećmi, która/y doznał(a) przemocy 

lub znajduje się w sytuacji kryzysowej. Możliwe jest przyjęcie bez skierowania w razie 

zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa, ale o jej dalszym pobycie decyduje starosta na 

podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opinii ośrodka pomocy społecznej 

uzasadniającej pobyt w domu. Okres pobytu kończy się z dniem wskazanym w decyzji lub  

z dniem ustania przyczyny uzasadniającej skierowanie do domu, nie dłużej niż rok  

z możliwością przedłużenia w przypadku kontynuowania nauki, zdobywania kwalifikacji 

zawodowych, zdarzeń losowych, aż do momentu usamodzielnienia. Po opuszczeniu placówki 

jej „byli” mieszkańcy mogą dalej liczyć na wsparcie ze strony powiatowych centrów pomocy 

rodzinie w formie. W 2009 r. udzielono : 

 pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 2 osobom; 

 pomoc pieniężnej na kontynuowanie nauki – 7 osobom;  

 uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych –2 osobom; 
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 pomocy  w formie rzeczowej – 2 osobom; 

 pracy socjalnej – 6 osobom. 

W 2009 r. w Polsce funkcjonowały 2 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży o zasięgu ponadgminnym prowadzone przez powiat. Dysponowały one 17 miejscami 

wykorzystanymi w ciągu roku przez 16 osób. Funkcjonowało również 8 domów 

prowadzonych przez inne podmioty (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kościelne  

i inne) z 181 miejscami, z których skorzystało w ciągu roku 375 osób. W porównaniu do 2008 

r. liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zmniejszyła się o 2 domy 

prowadzone przez podmiot niepubliczny. Liczba osób korzystających w 2008 r. wynosiła 724  

natomiast w 2009 r. 391, czyli o 333 osób mniej 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 art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „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 2009 r. ogółem działały 228 ośrodki interwencji kryzysowej. Prowadzenie ośrodka 

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

również przez gminy. W 2009 r. powiaty prowadziły 149 ośrodki, w których pomoc znalazło 

52.409 osób, natomiast podmioty niepubliczne prowadziły 40 takich ośrodków, udzielając 

pomocy 12.017 osobom. Gminy prowadziły 28 ośrodków tego typu, w których pomoc 

uzyskało 6.637 osoby, podmioty niepubliczne prowadziły 11 ośrodków, gdzie pomoc znalazło 

4.045 osób.  

Tak więc z pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej skorzystało w 2009 r. w powiatach 

64 426 osoby, a w gminach 10 682, co daje łącznie 75 108 osób. W porównaniu z rokiem 

2008 liczba osób, którym udzielono pomocy w ramach interwencji kryzysowej wzrosła  

o 1 389.  
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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, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Ustawa określa działania wobec różnych grup 

dotkniętych przemocą w rodzinie, do których należą: kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze. 

Na podstawie art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Ministrów 

przyjęła uchwałę Nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r., Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie.  

W ramach realizacji Programu wyznaczono pięć priorytetów: 

1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie; 

3) szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

4) działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom; 

dotkniętym przemocą poprzez działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie; 

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

edukacyjnych. 

W roku 2009 w ramach programu zostały  zrealizowane następujące zadania: 

1) uruchomienie środków na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie; 

2) uruchomienie środków na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla 

sprawców; 

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

obradował Zespół Monitorujący, którego najważniejsze działania dotyczą: 

 inicjowania i wspierania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie; 

 wyrażania opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz inicjowanie zmian przepisów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 przygotowywania ekspertyz dotyczących wybranych aspektów zjawiska przemocy 

w rodzinie; 

4) przekazanie Marszałkom Województw środków finansowych na dofinansowanie 

szkoleń.  
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Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników „Pierwszego 

kontaktu” prowadzone w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie realizowane były w 16 województwach przez Marszałków Województw. Łącznie 

zostało przeszkolonych 1 872 pracowników pierwszego kontaktu. W szkoleniach brali udział 

między innymi: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi - społeczni i zawodowi, pedagodzy 

szkolni, przedstawiciele ochrony zdrowia, członkowie gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo 

– wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, pracownicy organizacji 

pozarządowych, psycholodzy, urzędów  miast i gmin oraz powiatów koordynujący tematykę 

związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dziennikarze radiowi, koordynatorzy 

wojewódzkich programów profilaktycznych, terapeuci z ośrodków uzależnień. Szkolenia  

w większości województw dotyczyły głównie budowania lokalnych systemów 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o współpracę zespołów 

interdyscyplinarnych. Województwa poszerzyły tematykę szkoleń o moduły dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 

Ponadto, przeprowadzono również szkolenia tematyczne dla poszczególnych grup 

zawodowych między innymi w województwie zachodniopomorskim pn. „Służba zdrowia  

w obszarze zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Rola  

i działanie kuratorów sądowych wobec osób stosujących przemoc”. W województwie 

podkarpackim jedno ze szkoleń zostało poświęcone grupie zawodowej pedagogów oraz 

psychologów. Miało ono na celu poznanie specyfiki funkcjonowania i problemów dziecka  

z rodziny z problemem alkoholowym”. W województwie łódzkim  szkolenia zostały 

skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu województwa itp. 

5) zrealizowanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiej kampanii 

społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych  

i niepełnosprawnych – wyprodukowanie i dystrybucja do 16 Marszałków Województw 

plakatów i ulotek; 

6) przeprowadzenie przez Polską Akademię Nauk Instytut Psychologii diagnozy zjawiska 

przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raporty zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 

7) zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Przemoc w Rodzinie – Nie Zwlekaj 

Reaguj Pomagaj”; 
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8) przygotowanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które zostało 

przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Program ten zakłada również bardzo konkretne zadania dla wojewody, marszałka 

województwa, samorządów powiatowych i samorządów gminnych, które mogą być 

realizowane 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. Nr 127, poz. 890). 

W specjalistycznych ośrodkach wsparcia, obok zapewnienia podstawowych potrzeb, ofiary 

przemocy w rodzinie otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne, socjalne, psychologiczne  

i prawne. W specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2009 r. 

udzielono różnorodnych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 14 097 osobom w tym: 

10 156 kobietom, 1 337 mężczyznom, 2 604 dzieciom oraz 344 osobom starszym w tym: 247 

kobietom 97 mężczyznom, a także 729 osobom niepełnosprawnym w tym: 424 kobietom, 124 

mężczyznom i 181 dzieciom. 

Pomocy całodobowej udzielono 2 330 ofiarom przemocy w rodzinie. Natomiast pomocy 

doraźnej udzielono 13 990 osobom wymagającym wsparcia.    

W ramach działań wynikających z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie realizowane są również programy korekcyjno – edukacyjne dla 

sprawców przemocy w rodzinie.   

Liczba osób które przystąpiły do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie w 2009 r. wyniosła 4 403. Natomiast ogółem ukończyło 

programy korekcyjno – edukacyjne 3 411 osób w tym:  2 978 mężczyzn oraz 433 kobiety. 

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 
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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 osoba niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.  

Poradnictwo rodzinne na poziomie gmin 

Rozpoznania potrzeb w zakresie poradnictwa rodzinnego dokonuje przede wszystkim 

pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej poprzez wywiad środowiskowy w miejscu 

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

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

funkcjonują zespoły konsultantów, które przejmują pieczę nad rodziną wskazaną przez 

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

społecznymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością na 

rzecz rodzin i dzieci. Ogółem w 2009 r. w gminach udzielono porad specjalistycznych 8 730 

osobom w 20 ośrodkach prowadzonych przez gminy i 3 039 osobom w 4 ośrodkach 

niepublicznych. W porównaniu do 2008 r. liczba ośrodków tego typu zwiększyła się  

o 2 prowadzone przez gminę i 2 prowadzone przez podmioty niepubliczne.  

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 2009 jednostki specjalistycznego poradnictwa 

finansowane były przez powiaty ze środków na pomoc społeczną.  

W powiatach funkcjonowało 41 jednostek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  

o zasięgu ponadgminnym, prowadzonych przez powiat oraz 30 poradni prowadzonych  

w powiecie przez podmioty niepubliczne. Z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego skorzystało 41 101 osób.  

Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego 

Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
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Przedmiotem Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu 

Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest dofinansowanie samorządów  

w tworzeniu lokalnego, zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W budżecie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2009 r. (część 44 - Zabezpieczenie Społeczne, dział 

852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) na realizację tego programu 

zaplanowano kwotę 7 800 tys. zł.  W 2009 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

zawarło porozumienia ze 195 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 315 

wniosków dotyczących programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, wyłonionych  

w drodze konkursu, z tego: 159 powiatów realizowało 260 programów, 35 gmin realizowało 

54 programy, 1 województwo realizowało 1 program. Ponadto 21 z tych jednostek samorządu 

terytorialnego przyznano nagrody za najlepsze programy z nadesłanych na konkurs.  

W ramach konkursu w 2009 r. jako – zgodnie z uchwałą Sejmu RP - Roku Rodzinnych Form 

Opieki Zastępczej, dofinansowywano projekty realizujące następujące cele: 

a) działania promocyjne i edukacyjne w zakresie pieczy zastępczej; 

b) szkolenia i wsparcie dla już istniejących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka; 

c) szkolenia i wsparcie nowopowstających rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka; 

d) tworzenie nowych rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka wspieranie finansowe 

nowopowstałych rodzin i rodzinnych domów dziecka; 

e) tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych 

(dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wparcia rodzin 

zastępczych), w tym tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwo dla rodzin 

adopcyjnych i zastępczych; 

f) poradnictwo dla rodzin naturalnych, zapobieganie umieszczaniu w pieczy zastępczej. 

 

Zatem, należy zauważyć, że wyżej wymienione cele programu w 2009 r. były ukierunkowane 

głównie na promocję i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, a co za tym idzie nie były  

bezpośrednio związane z macierzyństwem. 

 

System świadczeń rodzinnych 

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.), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach rodzinnych”, w 2009 r. funkcjonowały następujące formy pomocy 

materialnej związane ściśle z macierzyństwem: 

a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1 000 zł jednorazowo);  
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b) zasiłek rodzinny (na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 48 zł miesięcznie  

do 31 października 2009 r. i 68 zł miesięcznie od 1 listopada 2009 r., w związku  

z ustawową weryfikacją kwot świadczeń rodzinnych); 

c) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł jednorazowo); 

d) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie w okresie urlopu wychowawczego); 

e) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych gminy oraz 

podwyższenie ustawowej kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

finansowane ze środków własnych gminy (kwoty zależnie od uchwały rady gminy).  

 

W 2009 r. wypłacono ze środków budżetu państwa: 

 413,9 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę  413 827 

tys. zł;  

 przeciętnie miesięcznie 807,9 tys. zasiłków rodzinnych na dzieci w wieku do 

ukończenia 5 roku życia; 

 195,4 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka na kwotę  

195 390 tys. zł; 

 przeciętnie miesięcznie 121,2 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 561 045 tys. zł. 

 

Ponadto w 2009 r. gminy wypłacały świadczenia związane z urodzeniem dziecka, 

finansowane ze środków własnych. I tak wypłacono: 

 18 585 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka finansowanych ze środków własnych gminy  

na kwotę 15 851 tys. zł; 

 2 551 podwyższonych kwot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  

na kwotę 1 212 tys. zł. 

Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowane ze środków własnych wypłacało  

44 gmin, zaś podwyższone kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  

8 gmin. Przeciętna wysokość zapomogi wyniosła 852,92 zł, natomiast przeciętna wysokość 

podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 475,07 zł. 

Najniższą zapomogę wypłacono w województwie warmińsko-mazurskim - średnio 207 zł, zaś 

najwyższą w województwie łódzkim -  1 258 zł. Zapomóg nie wypłacano w województwach: 

lubuskim i zachodniopomorskim. Podwyższone kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
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urodzenia dziecka wypłacano w 6 województwach: lubelskim, małopolskim, opolskim, 

podlaskim, śląskim i wielkopolskim, a jego wysokość wahała się od 300 zł do 1 000 zł. 

 

Z dniem 1 listopada 2009 r. weszło w życie rozporządzenie w związku ze zmianą z dnia  

6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

237, poz.1654), uzależniające prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka oraz prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 

pozostawania przez kobietę w ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 

ciąży do dnia porodu i potwierdzenia tego stosowym zaświadczeniem lekarskim. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki 

medycznej sprawowanej nad kobietą w ciąży (Dz. U. Nr 163, poz. 1305), obowiązujące  

w 2009 r., stanowiło wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 8 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia, do 

określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, formy opieki medycznej sprawowanej nad kobietą w ciąży oraz 

wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego sprawowanie tej opieki.  

Zasadniczym celem wprowadzenia tego przepisu było zmotywowanie kobiet zachodzących  

w ciążę do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do lekarza lub położnej, a w następnej 

kolejności - systematycznego zgłaszania się na kolejne badania kontrolne. Dane na temat 

liczby porad udzielonych kobietom w ciąży do 10 tygodnia ciąży, do 14 tygodnia ciąży oraz 

powyżej 14 tygodnia ciąży wskazują, że tzw. „wczesna zgłaszalność” (w pierwszym 

trymestrze ciąży) kształtuje się na poziomie 40-60 % - w zależności od regionu.  

Oczekuje się, że wprowadzona regulacja prawna, uzależniająca uzyskanie dodatku z tytułu 

urodzenia dziecka od jak najwcześniej podjętej profilaktyki, przyczyni się do zwiększenia 

świadomości zdrowotnej kobiet, pozwoli na prawidłowy monitoring ciąży i na szybkie 

podjęcie działań profilaktycznych bądź leczniczych w przypadkach występowania powikłań 

lub zagrożeń we wczesnej ciąży. Oczekuje się także, że spowoduje to ograniczenie liczby 

zgonów okołoporodowych, zmniejszenie odsetka wcześniactwa oraz noworodków 

urodzonych z niską masą urodzeniową. Kobieta po urodzeniu dziecka lub w czasie ostatniej 

wizyty przed porodem, powinna poprosić o wystawienie przedmiotowego zaświadczenia 

lekarza, który odbierał poród, bądź lekarza sprawującego opiekę nad kobietą w ciąży.   

Przedmiotowe zaświadczenie otrzymuje od lekarza bezpłatnie, a obowiązkiem lekarza (na 

podstawie dostępnej dokumentacji dotyczącej faktu pozostawania kobiety w czasie ciąży pod 

opieką lekarską) jest wystawienie takiego zaświadczenia. 
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Należy zaznaczyć, że przepisy te w pierwszym kwartale 2010 roku uległy zmianie w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Zmiana ustawy spowodowała konieczność uchylenia 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki 

medycznej nad kobietą w ciąży uprawnionej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. 

Nr 163, poz. 1305). Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez pielęgniarkę, potwierdzającego co 

najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Od dnia 1 stycznia 2012 r. oba świadczenia 

będą wypłacane po przedstawieniu zaświadczenia o pozostawaniu kobiety pod opieką 

medyczną od 10 tygodnia ciąży, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej  nad kobietą w ciąży, 

uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia 

potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234), wchodzi ono w 

życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planują kampanię 

informacyjną w mediach i instytucjach pożytku publicznego, by przygotować kobiety do 

zmian w przepisach, a jednocześnie przypomnieć, jak ważne dla zdrowia matki i dziecka są 

wczesne i częste badania lekarskie w okresie ciąży. 

 

Inne działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pośrednio związane  

z macierzyństwem: 

 w dniu 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort pracy  

i polityki społecznej projekt założeń do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, na podstawie których Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oprócz upowszechnienia rodzinnych form 

pieczy zastępczej, w tym zwłaszcza zawodowej pieczy zastępczej i zmiany standardów  

w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, projektowane rozwiązanie zakłada 

również profilaktykę i intensywną pracę z rodziną biologiczną m.in. dzieci zagrożonych 

umieszczeniem w pieczy zastępczej (powołanie gminnych asystentów rodzinnych, gminnych 

zespołów interdyscyplinarnych). Dnia 23 września 2010 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się 
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pierwsze czytanie Rządowego  projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

 w 2009 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt założeń do 

ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem strategicznym projektowanej 

regulacji jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi 

dziećmi (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania) i poprawa standardów 

funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodziców, zarówno 

w planach prokreacyjnych, jak i w procesie wychowywania dzieci. Proponowane rozwiązania 

mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności 

zawodowej. Zakłada się, iż realizacja powyższych celów przyczyni się do wzrostu liczby 

urodzeń. Projektowane rozwiązania z jednej strony racjonalizują zasady tworzenia  

i funkcjonowania żłobków, z drugiej natomiast określają ramy i standardy tworzenia  

i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co zagwarantuje dostęp 

do zróżnicowanej opieki znacznie większej liczbie rodzin, podnosząc jednocześnie jakość 

oferowanych usług. Dnia 23 września 2010 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze 

czytanie Rządowego  projektu ustawy o opiece nad  dziećmi w wieku do lat 3. 
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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”.8 
  
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 sprawozdawanym okresie nie były przeprowadzane badania, które oceniałyby dostępność 

do metod i środków służących 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 rozwoju9, 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 
                                                 
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.). 
9Zdrowie 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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nowoczesne rodzaje terapii, tj. implanty progestagenne, domaciczne wkładki zawierające 

gestageny oraz pierwsze transdermalne czy dopochwowe systemy antykoncepcyjne  

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

do antykoncepcji wykazują, że pierwszoplanowe uwarunkowania w wyborze metody to 

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

korzyści wynikające z jej stosowania.  

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

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

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

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

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

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

w następnej kolejności na bezpieczeństwo oraz inne dodatkowe korzyści wynikające  

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

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

płodności korzystają one z mniej efektywnych metod antykoncepcyjnych o dużym stopniu 

akceptacji.  

 

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

publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że w roku 2009 na wykazach leków refundowanych 

(w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie 

limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanym świadczeniobiorcom bezpłatnie, za 

opłatą ryczałtową lub częściowa odpłatnością), znalazły się preparaty lecznicze z grupy 

anatomiczno- terapeutyczno – chemicznej G03AA07: Antykoncepcja – gestageny  

z estrogenami: 

 Microgynon 21 (Schering AG); 

 Rigevidon (Jenapharm); 

 Stediril 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”.10 
 
Badania prenatalne są w polskim systemie prawnym uregulowane ustawą  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W sierpniu  

2009 r., aby ułatwić dostęp do badań prenatalnych, zmienione zostały kryteria kwalifikacji 

badań. Badania prenatalne wykonywane są w przypadku zwiększonego ryzyka, zgodnie  

z obowiązującymi w genetyce klinicznej wskazaniami. 

Świadczenia zdrowotne obejmujące badania prenatalne, zarówno nieinwazyjne jak  

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

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

ultrasonograficzne) stanowią obecnie element standardu postępowania medycznego w opiece 

nad kobietą ciężarną. Badania inwazyjne (metodą amniopunkcji i kardocentezy) są 

wykonywane na zlecenie lekarza ginekologa, w przypadku podejrzenia wystąpienia ryzyka 

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

życiu. Jeśli standardowo wykonywane badania wykażą nieprawidłowość, kobiety kierowane 

są do specjalistycznych ośrodków, gdzie wykonuje się bardziej szczegółowe inwazyjne 

badania prenatalne. 

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 o planowaniu 

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

decyzję o przerwaniu ciąży.  

                                                 
10 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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Z danych otrzymywanych z zakładów i poradni genetycznych z całego kraju wynika, że 

udzielono 35 839 porad genetycznych, wykonano 5 795 inwazyjnych badań prenatalnych,  

w rezultacie których stwierdzono 750 patologii płodu.  

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowo finansuje od 2005 r., program badań 

prenatalnych dla kobiet spełniających co najmniej jedno z następujących kryteriów: wiek 

matki powyżej 35 lat, wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej 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 potwierdzającymi 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,  Β-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta), AFP – 

alfa fetoproteina, Estriol – wolny estriol), komputerowa ocena ryzyka choroby płodu; porada 

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

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

genetyczne materiału płodowego. 

Tab. 8. Dane dotyczące realizacji programu badań prenatalnych w roku 2009 

Program badań prenatalnych 

L.P. Nazwa Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ Wartość 

kontraktów 

Wartość 
wykonanych 

świadczeń (w zł) 

Liczba kobiet 
objętych opieką 

1 DOLNOŚLĄSKI 1 168 303 1 103 425 1 295 
2 KUJAWSKO-POMORSKI 2 277 812 2 275 051 2 314 
3 LUBELSKI 212 500 71 730 123 
4 LUBUSKI 289 170 288 590 463 
5 ŁÓDZKI 2 814 175 2 770 398 3 200 
6 MAŁOPOLSKI 465 191 461 311 566 
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7 MAZOWIECKI 2 775 324 2 701 336 3 480 
8 OPOLSKI 628 276 628 254 657 
9 PODLASKI 854 669 854 597 1 093 

10 POMORSKI 2 028 993 2 019 663 2 350 
11 ŚLĄSKI 5 502 411 5 570 163 9 410 
12 ŚWIĘTOKRZYSKI 317 020 316 470 510 
13 WARMIŃSKO-MAZURSKI 765 400 764 703 1 860 
14 WIELKOPOLSKI 1 297 830 1 267 530 2 915 
15 ZACHODNIOPOMORSKI 1 261 201 1 260 358 1 694 

 razem 22 658 276 22 353 581 31 930 
Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia  
 

Tab. 9. Liczba wykonanych procedur oraz ich wartość 

L.p. Nazwa procedury Liczba wykonanych 
procedur 

Wartość wykonanych 
procedur (w zł) 

1 BADANIA BIOCHEMICZNE - PAPP-A 15 177 2 392 074

2 
BADANIA GENTYCZNE OBEJMUJĄCE 
MOLEKULARNĄ I BIOCHEMICZNĄ 
OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO  

4 024 4 904 980

3 BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP 3 131 229 032
4 BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG 17 003 839 848
5 KORDOCENTEZA  285 96 300
6 BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL 2 459 127 658
7 BIOPSJA TROFOBLASTU  300 95 973
8 PORADA GENETYCZNA  17 943 720 663
9 AMNIOPUNKCJA  4 184 1 290 635

10 BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE 40 028 11 656 420
Źródło: Centrala Narodowego Funduszu 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 zarządzeniu Nr 81/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  

14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  

w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.  

Świadczeniodawcy część zadań związanych z programem badań prenatalnych  

w województwie podkarpackim, realizują w ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.  
 



49

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”.11 
 
 
Stosownie do art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, Minister Edukacji Narodowej 

zorganizował warunki realizacji w szkołach zajęć edukacyjnych: Wychowanie do życia w 

rodzinie. 

Podstawa programowa Wychowania do życia w rodzinie, która od roku szkolnego 2009/2010 

jest stopniowo wprowadzana do kolejnych klas poszczególnych typów szkół, określona 

została w rozporządzeniu 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).  

Realizacja treści programowych przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie stanowi spójną 

całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi prowadzonymi przez 

szkoły, w szczególności dotyczącymi wspierania wychowawczej roli rodziny, promowania 

integralnego ujęcia ludzkiej seksualności, kształtowania postaw prorodzinnych, 

prozdrowotnych i prospołecznych.  

Zawarte w podstawie programowej tego przedmiotu treści nauczania gwarantują pluralizm 

opinii, szanują różnice światopoglądowe, są rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy.  

Zaplanowane treści nauczania dotyczące wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego 

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

o metodach i środkach świadomej prokreacji pozwolą uczniom poznać i zrozumieć złożoność 

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

i etycznym.  

Podstawa programowa zajęć Wychowanie do życia w rodzinie określa szeroko rozumianą 

edukację prorodzinną, obejmując także tematykę dotyczącą nowoczesnych metod planowania 

rodziny (w tym środków zapobiegania ciąży) oraz chorób przenoszonych drogą płciową  

(w tym HIV/AIDS), jak też sposobów zabezpieczania się przed nimi.  

                                                 
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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Treści nauczania z tego zakresu umieszczone zostały w nowej podstawie programowej  

w wielu obszarach kształcenia, oprócz przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie również 

w przedmiotach: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne i etyka. Duże znaczenie ma 

edukacja prozdrowotna. 

Nauczyciele prowadzący w poszczególnych typach szkół  zajęcia z zakresu wychowania do 

życia w rodzinie, przekazują pełną i rzetelną wiedzę, dostosowując ją do poziomu rozwoju 

ucznia i integrując działania szkoły i rodziców.  

Programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły muszą 

być zgodne z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

 

Sposób realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie 

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 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.). Rozporządzenie to zostało 

znowelizowane 10 sierpnia 2009 r. , a zmiany weszły w życie w dniu 1 września 2009 r. 

Wprowadzone w wyżej wymienionym rozporządzeniu zmiany wynikają z konieczności 

dostosowania przepisów do zmienionej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół oraz uzyskania optymalnej frekwencji uczniów na zajęciach.  

Zachowane zostaje prawo rodziców i pełnoletnich uczniów do niewyrażenia zgody na udział 

w zajęciach. Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne Wychowanie do 

życia w rodzinie, jeżeli ich rodzice, opiekunowie prawni bądź sami pełnoletni uczniowie nie 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach.  

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba godzin zajęć 

edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie nie może być mniejsza niż w szkole 

publicznej danego typu.  

Realizacja treści programowych zajęć Wychowanie do życia w rodzinie w połączeniu  

z działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły zmierza do jak najlepszego 

przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego życia oraz podejmowania w przyszłości  ról 

małżeńskich i rodzicielskich.  
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Nadrzędnym celem zajęć Wychowanie do życia w rodzinie jest stworzenie uczniom 

warunków sprzyjających poznaniu siebie, wzmocnieniu poczucia własnej wartości oraz 

zdobyciu rzetelnej wiedzy.  

Realizacja zajęć Wychowanie do życia w rodzinie w poszczególnych typach szkół kształtuje 

się w następujący sposób:  

SZKOŁA PODSTAWOWA  

• kl. V i VI – 14 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

Zajęcia organizowane są z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. 

GIMNAZJUM 

• W każdej klasie – 14 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt 

chłopców. Zajęcia organizowane są z godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu 

Wiedza o społeczeństwie, od 1 września 2009 r. w klasach pierwszych gimnazjum –  

z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.  

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

• w każdej klasie – 14 godzin, w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt 

i chłopców. Zajęcia organizowane są z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.  

 

Tab. 10. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie (dane 
SIO na rok szkolny 2009/2010 – stan na dzień 30 września 2009 r.)  

Typ szkoły Liczba uczniów 
uczęszczających na zajęcia 

Liczba uczniów 
ogółem 

% uczniów 
uczęszczających na 

zajęcia 
Szkoła podstawowa 639 366 779 506 69,19% 
Gimnazjum 892 238 1 321 087 67,54% 
Zasadnicza szkoła 
zawodowa 

112 598 235 676 57,78% 

Liceum 
ogólnokształcące 

260 785 655 865 39,76% 

Liceum profilowane 22 895 47 300 48,40% 
Technikum 226 134 433 879 52,12% 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej  

 

Stanowione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania prawo umożliwia 

uczennicom w okresie ciąży, porodu, połogu i po połogu korzystanie z następujących form 

pomocy:  

1. Indywidualnego nauczania  
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Podstawę do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania stanowi wniosek 

złożony przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniej uczennicy do zespołu 

orzekającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej znajdującej się w rejonie 

szkoły, do której uczęszcza uczennica.  

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uczennicy, w którym 

lekarz określa czy stan zdrowia uczennicy uniemożliwia, czy tylko znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, określa w nim również okres, na który ma być orzeczone 

indywidualne nauczanie.  

Podstawę prawną do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania stanowi 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu 

 i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) 

oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).  

 

2. Spełniania odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą  

Uczennica może skorzystać z możliwości spełniania odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą, zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepis ten stanowi iż, 

„na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie 

których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko 

uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając 

odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły 

na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki”.  

Taki sposób spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nie wyklucza prawa 

do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

3. Indywidualnego programu lub toku nauki  
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Korzystanie uczennic w ciąży z indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na 

podstawie rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28). 

Z wnioskiem do dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok 

nauki mogą wystąpić:  

  1)  uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów; 

  2)  rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia; 

  3)  wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek - za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia. 

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne 

do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części 

we własnym zakresie. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany 

na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.  

 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

Wszyscy potrzebujący uczniowie, a uczennice w ciąży w szczególności, powinni otrzymać 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub w poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Zasady i formy tej pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 

U. Nr 11, poz. 114) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46). 

 

Z Ministerstwem Edukacji Narodowej  na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci  

i młodzieży w polskich szkołach współpracują:  

• Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; 

• Fundacja Dzieci Niczyje; 

• Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego; 

• Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”; 

• Polskie Towarzystwo Seksuologiczne; 
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• Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”; 

• Towarzystwo Rozwoju Rodziny; 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego.  

 

W roku 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomendowało Program Edukacyjno-

Profilaktyczno-Treningowy pn. „Dobra mama”, którego celem jest przygotowanie 

wychowanek specjalnych ośrodków wychowawczych do macierzyństwa przez wykształcenie 

podstawowych kompetencji do opieki i wychowania małego dziecka, zapewnienie mu 

bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.  
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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”.12 
 

5.1. Zabiegi przerywania ciąży 
 
 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonywane 

wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 

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

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; 

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

 

W przypadkach określonych w art. 4a ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, przerwanie 

ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia 

poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w art. 4a ust. 1 pkt  

3 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.  

W przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy, 

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 jej zgoda. 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 jej pisemna zgoda, chyba że na 

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

przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. 

Ponadto, ustawa stanowi, że osobom objętym ubezpieczeniem społecznym  

i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej 

przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki 

zdrowotnej. 

Z roku na rok obserwuje się w Polsce wzrost liczby zabiegów przerywania ciąży, w roku 

2009 zarejestrowano 538 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 39 zabiegów więcej niż w roku 

2008 i jednocześnie o 379 więcej niż w roku 2002. W związku z zagrożeniem życia lub 

zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 27 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast w wyniku 

przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo 

ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 

życiu wykonano 510 zabiegów. Odnotowano 1 przypadek przerwania ciąży wskazującego, że 

ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 

 
Tab. 11. Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002-2009, 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 
2009 538 27 510 1 

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 Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa 

Sprawiedliwości). 

 

Należy również zaznaczyć, że niektóre obywatelki naszego kraju korzystają z zabiegów 

przerywania ciąży poza granicami kraju – przede wszystkim w innych krajach Unii 
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Europejskiej, korzystając ze swobody przepływu osób. Zabiegi te przeprowadzane są również 

w sytuacjach, w których przerwanie ciąży nie jest możliwe zgodnie z polskim prawem, a jest 

dopuszczalne w świetle prawa kraju, w którym do zabiegu dochodzi. Organizacje 

pozarządowe wskazują, że Polki korzystają z takich zabiegów przede wszystkim 

w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Liczba przeprowadzanych w ten sposób aborcji nie 

jest znana.  

 
 
 
 
 
 

5.2. Działania podejmowane przez organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 
 
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. 12. Postępowania wszczęte w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz 
przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – 2003-2009 

Rok Dzieciobójstwo 
Art. 149 k.k. 

Przerwanie ciąży za 
zgodą kobiety art. 

152 k.k. 

Przerywanie ciąży 
bez zgody kobiety 

art. 153 k.k. 

Śmierć kobiety 
jako następstwo 
aborcji art. 154 
k.k.  

            
Porzucenie 
małoletniego 
poniżej 15 lat 
albo osoby 
nieporadnej 
art. 210 k.k. 

2003 41 38 5 1 120 
2004 61 26 12 0 140 
2005 41 56 8 1 113 
2006 42 49 17 0 165 
2007 34 47 16 2 149 
2008 33 190 12 0 127 
2009 28 108 14 0 106 
Źródło: Komenda Główna Policji, www.policja.pl  
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Art. 152 k.k. 
„§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży  
z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność 
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 
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”.  
 
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”. 
 

Wzorem lat ubiegłych powszechne jednostki organizacyjne prokuratury kontynuowały  

w 2009 r. działania zmierzające do realizacji przepisów ustawy o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach odpuszczalności przerywania ciąży, w aspekcie 

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

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) zwanej dalej „k.k.”. 

Na polecenie Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego w okręgach wszystkich prokuratur 

apelacyjnych w kraju przeprowadzono badania akt postępowań przygotowawczych 

prowadzonych w 2009 r. o czyny z art. 152 § 1-3 k.k., 153 § 1–2 k.k., 154 § 1-2 k.k., art. 149 

k.k. oraz art. 157a § 1-3 k.k. Analiza sprawozdań przekazanych przez prokuratury apelacyjne 

pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

W 2009 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 

283 sprawy o przestępstwa objęte zakresem regulacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 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.); 
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 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. 157a k.k.). 

Liczba postępowań przygotowawczych prowadzonych o przestępstwa objęte zakresem 

regulacji przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

odpuszczalności przerywania ciąży, kształtuje się na poziomie analogicznym do roku 

ubiegłego – w porównaniu z rokiem 2008 liczba tych postępowań wzrosła o 11. 

Największą kategorię spraw w dalszym ciągu stanowiły postępowania prowadzone  

w związku z przestępstwami z art. 152 k.k. (łącznie 163 sprawy), co stanowiło 58 % ogółu 

prowadzonych w 2009 r. 

Z podanej liczby 283 zarejestrowanych w minionym roku spraw, toczących się w sprawach  

o wymienione wyżej przestępstwa, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 

zakończyły 231, przy czym: 

- w 55 z nich odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego po wykonaniu  

w trybie art. 307 § 1 k.p.k. czynności mających na celu sprawdzenie faktów podanych  

w zawiadomieniach o przestępstwie; 

-   w 25 z nich skierowano akty oskarżenia do sądów;  

-  w 151 sprawach postępowanie 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.). 

 

Podkreślenia wymaga, iż w trakcie przeprowadzania badań zawartości akt postępowań 

przygotowawczych w omawianej kategorii spraw, w ramach nadzoru służbowego, ocenie 

poddawano prawidłowość decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzje te zapadały, co do 

zasady, po wszechstronnym wyjaśnieniu przez organ procesowy okoliczności zaistnienia 

zdarzeń będących przedmiotem postępowań. Przybierały one 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 tych zdarzeń polegało na 

zebraniu i utrwaleniu dowodów na miejscu zdarzenia lub odnalezieniu płodu, zabezpieczeniu 

niezbędnej w wymienionych sprawach dokumentacji lekarskiej, wykonaniu badań 
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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 11 sprawach zespoły kontrolujące zakwestionowały w toku badań decyzje kończące 

postępowanie, z uwagi na przedwczesne ich zakończenie, polecając 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. W 2 sprawach 

zakończonych odmową wszczęcia postępowania polecono zweryfikowanie okoliczności 

zawartych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa.  

  

Sądy powszechne rozpoznały w 2009 r. sprawy skierowane przez prokuratorów z aktem 

oskarżenia (zarówno w minionym roku, jak i w okresie poprzedzającym) przeciwko 32 

sprawcom przestępstw naruszających przepisy k.k. w omawianym zakresie.  

Wobec 15 oskarżonych sądy orzekły kary od 10 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności  

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

grzywny od 60 do 300 stawek dziennych po 10-50 zł  każda. Wobec 3 oskarżonych orzeczono 

również dodatkowo środek karny – zakaz wykonywania zawodu lekarza, ratownika 

medycznego albo prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej w zakresie ginekologii  

i położnictwa  na okres od 1 roku do 6 lat. Wobec 1 sprawcy czynu z art. 152 § 3 k.k. sąd 

warunkowo umorzył postępowanie okres próby na 1 rok, zasądzając świadczenie pieniężne w 

wysokości 200 zł na określony cel społeczny. Wobec 4 oskarżonych sądy orzekły 

bezwzględne kary pozbawienia wolności  na okres od 1 roku i 6 miesięcy do 15 lat.  

2 oskarżonych zostało uniewinnionych od zarzutu popełnienia czynów z art. 152 § 2 k.k., 

jednakże orzeczenia sądowe zostały ocenione przez prokuratora jako niesłuszne i zaskarżone 

apelacją. Wobec 10 osób oskarżonych o popełnienie czynów z art. 18 § 1 lub 3 k.k. w zw.  

z art. 152 § 1 k.k. oraz art. 152 § 1 k.k. sąd umorzył postępowanie. Postanowienia sądowe 

uznano za zasadne. 

Łączna kara 15 lat pozbawienia wolności wymierzona została przez Sąd Okręgowy  

w Poznaniu oskarżonemu, który działając z zamiarem pozbawienia życia będącej  

w 8 miesiącu ciąży kobiety zadał jej 6 ran kłutych powłok brzucha, które stanowiły realne 

zagrożenie dla jej życia i zarazem stosując przemoc usiłował przerwać jej ciążę, w której płód 

osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki, lecz powziętego zamiaru 

nie osiągnął wskutek udzielenia pomocy medycznej pokrzywdzonej, tj. sprawcy czynu z art. 

13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i art. 153 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 
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2 k.k. Wskutek wywiedzionej przez prokuratora i obrońcę oskarżonego apelacji zmieniono 

zaskarżony wyrok poprzez orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu 

kontaktowania się z pokrzywdzoną na okres 10 lat, w pozostałym zakresie wyrok utrzymując 

w mocy. 

Należy stwierdzić, że przedstawione przez prokuratorów apelacyjnych dane sprowadzające 

się do przedstawienia liczby spraw zarejestrowanych w prokuraturach, opisu ich stanów 

faktycznych, 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 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 
 
 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, który rozpatrywał sprawę wywodzącą się ze skargi nr 

5410/03, wniesionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie art. 34 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez polską obywatelkę, 

zwrócił uwagę na brak przepisów odwoławczych od decyzji lekarza oraz prawa do aborcji 

zgodnie z przepisami prawa krajowego. Wydany w dniu 20 marca 2007 r.  

i utrzymany w mocy wyrok Trybunału zobowiązał Rząd Polski do wprowadzenia do 

krajowych przepisów procedury odwoławczej, w razie odmowy lekarza dokonania aborcji  

z przyczyn przewidzianych w prawie polskim.  

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu wykonanie wyroku Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. W tym celu, wprowadzono przepisy umożliwiające zastosowanie 

procedury odwoławczej do przepisów określających prawa pacjenta. Zapisy w sprawie 

procedury odwoławczej wynikającej z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w sprawie Tysiąc p. Polsce, uwzględniono w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 

2010 r. Nr 96, poz. 620), zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta”. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozdziale 8 wprowadziła nowe 

prawo pacjenta – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Prawo 

to przysługuje pacjentowi, a w jego imieniu także przedstawicielowi ustawowemu. Polega 

ono na możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia wydanego przez 

lekarza lub lekarza dentystę, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki 

pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw można wnieść do Komisji Lekarskiej 

działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta,  

w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie 

zdrowia pacjenta. Zadaniem Komisji Lekarskiej jest merytoryczne zbadanie sprzeciwu pod 

kontem jego zasadności. Swoje stanowisko Komisja wyrazi w formie orzeczenia, które wyda 

na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania 

pacjenta.  
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Jak wynika z informacji Rzecznika Praw Pacjenta przekazanej do Sprawozdania  

z wykonywania w roku 2009 ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego  

i warunków dopuszczalności przerywania ciąży, do Rzecznika Praw Pacjenta w roku 2009 nie 

wpłynął żaden sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza w trybie art. 31 ustawy  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

 

6.1. Działania podejmowane przez rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy i okręgowe sądy lekarskie 
 

W 2009 r. odpowiedzialność zawodową lekarzy regulowały przepisy ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.). Zgodnie z nią 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.  

 
Tab.13. Postępowania prowadzone w latach 2002–2009 przez okręgowe sądy lekarskie  

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2009 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 
2006 6 14 0 4 
2007 1 14 0 1 
2008 11 7 0 9 
2009 11 7 0 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od okręgowych sądów 
lekarskich 
 
W powyższej tabeli 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 wyżej wskazanej ustawy, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.  

W poniższej tabeli zaprezentowano dane na temat spraw rozpatrywanych w związku z: opieką 

nad kobietą ciężarną, opieką okołoporodową, badaniami genetycznymi płodu, zabiegami 
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przerywania ciąży. Dane (na potrzeby sprawozdania) przekazali okręgowi rzecznicy 

odpowiedzialności zawodowej. 

Tab.14 Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2009 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej 
 

Liczba spraw rozpatrywanych w latach 2002-2009 przez okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej  

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 
2009 46 68 0 8 

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

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w celu wypełnienia obowiązku wynikającego  

z art. 9 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży, zgodnie z którym, Rada Ministrów jest  zobowiązana do corocznego 

przedstawiania do dnia 31 lipca Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania  

z wykonywania ustawy oraz o skutkach jej stosowania. 

Z danych GUS wynika, że w 2009 r. zarejestrowano 417,6 tys. urodzeń żywych, co oznacza 

wzrost o ponad 3 tys. w stosunku do roku 2008; współczynnik urodzeń wyniósł 11,0‰. 

Zwiększenie natężenia urodzeń ma miejsce zarówno wśród rodzin zamieszkałych w miastach, 

jak i na wsi; w 2008 r. współczynnik urodzeń w mieście wynosił 10,4‰, a na wsi – 11,6‰, 

zarejestrowano 2,3 tys. zgonów dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Pozytywny, 

obserwowany nieprzerwanie, trend malejącej umieralności niemowląt potwierdza 

współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, który  

w minionym roku wyniósł 5,57‰ (na początku tego wieku ok. 8‰, a w 1990 r. wynosił 

19,3‰). 

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

określono zakres i warunki udzielania świadczeń medycznych oraz zasady i tryb finansowania 

ze środków publicznych, a także zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego 

dostępu do tych świadczeń. Zgodnie z art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, 

świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie 

określonych w ustawie między innymi: opiekę nad kobietą w ciąży, w okresie porodu  

i połogu, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu 

zdrowia i rozwoju niemowlęcia. 

W roku 2009 Zespół do spraw opracowania standardu opieki okołoporodowej, powołany 

zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2007 r., przedstawił projekt standardu 

opieki okołoporodowej. Następnie dokumentowi temu nadano formę projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowa w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem. Rozporządzenie zostało podpisane dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1259), wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.  
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Opracowywany dokument jest polskim standardem opieki okołoporodowej, sprawowanej  

w czasie ciąży, podczas porodu fizjologicznego oraz połogu oraz opieki nad noworodkiem. 

Został on przygotowany z uwzględnieniem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), medycyny opartej na dowodach naukowych oraz doświadczeń polskich w zakresie 

opieki nad matką i dzieckiem, został też dostosowany do systemu ochrony zdrowia  

i prawodawstwa obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta. 

 

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 o pomocy społecznej. W 2009 r. w ramach systemu świadczeń rodzinnych 

wypłacono ze środków budżetu państwa: 

 413,9 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę  413 827 

tys. zł;  

 przeciętnie miesięcznie 807,9 tys. zasiłków rodzinnych na dzieci w wieku do 

ukończenia 5 roku życia; 

 195,4 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka na kwotę  

195 390 tys. zł; 

Przeciętnie miesięcznie 121.2 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 561 045 tys. zł. 

W myśl postanowienia zawartego w art. 4 ust. 1 sprawozdawanej ustawy, który stanowi, że: 

„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”, Minister Edukacji Narodowej 

zapewnił warunki realizacji w szkołach tych treści przez organizację zajęć edukacyjnych 

Wychowanie do życia w rodzinie.  

Z roku na rok obserwuje się w Polsce wzrost liczby zabiegów przerywania ciąży, w roku 

2009 zarejestrowano 538 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 39 zabiegów więcej niż w roku 

2008 i jednocześnie o 379 więcej niż w roku 2002. W związku z zagrożeniem życia lub 

zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 27 zabiegi przerwania ciąży. Natomiast w wyniku 

przeprowadzonego badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo 

ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 

życiu wykonano 510 zabiegów. Odnotowano 1 przypadek przerwania ciąży wskazujący, że 

ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 


