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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.), 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.  

Sprawozdanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej części zostały 

omówione podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski oraz informacje 

epidemiologiczne. W drugiej części zaprezentowane zostały ogólne postanowienia ustawy 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży. W kolejnej części przedstawiono jakie działania w  2010 r. zostały podjęte w celu 

realizacji przedmiotowej ustawy. W ostatniej części podjęto problem respektowania 

przepisów ustawy.   

Sprawozdanie Rady Ministrów za 2010 r. przygotowano na podstawie informacji, danych 

statycznych i opinii uzyskanych od:  

- Ministra Edukacji Narodowej, 

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

- Ministra Zdrowia, 

- Prokuratury Generalnej, 

- Narodowego Funduszu Zdrowia, 

- Naczelnego Sądu Lekarskiego, 

- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Rzecznika Praw Pacjenta, 

- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

- Kierowników Poradni i Zakładów Genetycznych, 

- Krajowego Centrum ds. AIDS. 
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ROZDZIAŁ I  

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski oraz informacje 
epidemiologiczne 

 
 
1.1. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski 
 

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

ludności Polski pod koniec 2010 r. wynosiła ok. 38200 tys. osób, tj. o 33 tys. więcej niż przed 

rokiem. Tempo przyrostu ludności w 2010 r. wyniosło 0,09%. 

 

Wykres nr 1 Ruch naturalny ludności w latach 1990 – 2010 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Dzięki pozytywnym zmianom demograficznym dotyczącym zarówno urodzeń  jak 

i  zgonów przyrost naturalny w 2010 r. był dodatni i wyniósł prawie 35 tys.; przeciętnie - na 

każde 10 tys. ludności - przybyło 9 osób (przed rokiem 8, ale na początku lat 90-tych ubiegłego 

stulecia było to ponad 40 osób). Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 34 

miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. 
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1.2. Urodzenia i dzietność kobiet  
 

W 2010 r. zarejestrowano ponad 413 tys. urodzeń żywych – o ok. 4 tys. mniej niż przed 

rokiem; współczynnik urodzeń wyniósł 10,8‰ - o 1 pkt więcej niż na początku dekady, ale 

o prawie 9 pkt mniej niż w 1983 r.  

Należy podkreślić, że obecnie liczba urodzeń jest w dalszym ciągu niższa - o ok. 40% 

- w stosunku do wielkości rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego, 

np. w 1983 r. - ostatnim, łączonym z boomem urodzeniowym - urodziło się 724 tys. dzieci. 

 

 

Wykres nr 2 Urodzenia żywe w latach 1946-2010 - wyże i niże demograficzne 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

W dalszym ciągu poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności 

pokoleń - nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji urodzeniowej.  

 

1.3. Informacje na temat zgonów niemowląt, umieralności okołoporodowej płodów 

i   noworodków 

W  2010 r. zarejestrowano 2,1 tys. zgonów dzieci w wieku poniżej 1 roku życia 

(o  ok. 100 mniej niż przed rokiem). Pozytywny, obserwowany nieprzerwanie trend 

malejącej umieralności niemowląt potwierdza współczynnik wyrażający liczbę zgonów 
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niemowląt na 1000 urodzeń żywych, który w minionym roku wyniósł 5,0‰ – o 3 pkt 

mniej niż na początku tego wieku oraz o ok. 15 pkt mniej niż notowany przed 20-stu laty 

(wykres 3).  

W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt ponad 70% umiera przed ukończeniem 

pierwszego miesiąca życia (w okresie noworodkowym), w tym ponad połowa w okresie 

pierwszego tygodnia życia. Przyczyną prawie 55% zgonów niemowląt są choroby 

i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie trwania ciąży matki 

i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, kolejne 31% zgonów stanowią wady 

rozwojowe wrodzone, a pozostałe są powodowane chorobami nabytymi w okresie 

niemowlęcym lub urazami. 

Wykres nr 3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 1950-2010 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Tabela nr 1 Zgony Niemowląt według wieku i województw 

Rok: 2010      
 POLSKA      
 Ogółem          

W wieku 
0 - 27 dni Województwa Ogółem 

razem 0 1 - 6 7 - 27 
28 - 364  dni 

POLSKA                    2057 1454 679 408 367 603
Dolnośląskie              181 129 60 37 32 52
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Kujawsko-pomorskie        131 85 43 26 16 46
Lubelskie                 106 71 28 23 20 35
Lubuskie                  59 39 15 11 13 20
Łódzkie                   101 81 45 14 22 20
Małopolskie               168 120 58 32 30 48
Mazowieckie               274 187 100 52 35 87
Opolskie                  48 31 19 5 7 17
Podkarpackie              115 91 36 32 23 24
Podlaskie                 54 35 14 12 9 19
Pomorskie                 122 86 37 24 25 36
Śląskie                   274 190 77 52 61 84
Świętokrzyskie            78 60 29 21 10 18
Warmińsko-mazurskie       75 59 28 11 20 16
Wielkopolskie             180 129 58 36 35 51
Zachodniopomorskie        91 61 32 20 9 30

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

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) nadal wykazuje tendencję spadkową: w 2010 r. 

kształtował się na poziomie ok. 6,8‰, na początku tego stulecia wynosił prawie 10‰, zaś 

na początku lat 90-tych – prawie 20‰. 

Tabela nr 2 Umieralność okołoporodowa w 2010 r. według województw 

    Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 
ROK             

WOJEWÓDZTWA    współczynniki umieralności 
  w liczbach bezwzględnycha okołoporodowejb 

P O L S K A   2010 2817 1621 1196 6,8 6,7 6,9
              
Dolnośląskie   211 139 72 7,1 6,9 7,6
Kujawsko-pomorskie 159 91 68 7,0 7,1 6,9
Lubelskie   141 71 70 6,2 6,9 5,6
Lubuskie   75 46 29 6,8 6,9 6,7
Łódzkie   158 99 59 6,2 6,3 6,0
Małopolskie   249 114 135 6,7 6,7 6,7
Mazowieckie   420 239 181 6,9 6,1 8,3
Opolskie   56 23 33 6,1 4,8 7,5
Podkarpackie   162 74 88 7,3 8,6 6,5
Podlaskie   70 37 33 5,8 5,2 6,9
Pomorskie   177 117 60 6,6 7,2 5,6
Śląskie   327 254 73 6,8 6,9 6,6
Świętokrzyskie   113 37 76 9,0 6,9 10,6
Warmińsko-mazurskie 107 64 43 6,8 7,3 6,0
Wielkopolskie   267 137 130 6,5 6,3 6,7
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Zachodniopomorskie 125 79 46 7,2 7,0 7,4
a Urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni. 
b Urodzenia martwe i zgony niemowląt w wieku 0-6 dni na 1000 urodzeń żywych i martwych  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

1.4. Informacje na temat noworodków pozostawionych w szpitalu ze względów innych 
niż zdrowotne 
 

 
Tabela nr 3 Noworodki pozostawione w szpitalu ze względów innych niż zdrowotne w 

latach 2004-2010 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba 
pozostawionych 

noworodków 
1 012 1 013 826 713 775 708 798 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 
W 2010 r. zarejestrowano 798 przypadków noworodków pozostawionych w szpitalu 

ze  względów innych niż zdrowotne. Liczba ta zwiększyła się  się o  90 w stosunku do 2009 r. 

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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ROZDZIAŁ II 
OGÓLNE POSTANOWIENIA USTAWY 

 
 
2.1. Kształcenie i wychowanie młodzieży  
 

Zgodnie z art. 4 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.) w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

wprowadzone są treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

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

oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji. Treści te realizowane są w klasach V-VI 

szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), gimnazjum (III etap edukacyjny) i w szkołach 

ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny).   

Od roku szkolnego 2009/2010, począwszy od klas pierwszych szkoły podstawowej 

i klas pierwszych gimnazjów, realizowana jest nowa podstawa programowa kształcenia 

ogólnego określona rozporządzeniem 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), która przewiduje odrębny 

przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (w miejsce dotychczasowych modułów).  

W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2009/2010 była realizowana dotychczasowa podstawa programowa określona 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w   poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), która również zawiera 

treści zajęć wychowania do życia w rodzinie. Wdrażanie nowej podstawy programowej na 

drugim i czwartym etapie edukacyjnym rozpocznie się od roku szkolnego 2012/2013. 

Zadaniem przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości 

rodziny w  życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia 

i  akceptacji przemian okresu dojrzewania.  

Zadaniem szkół jest m.in.: 

− pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości, 

− informowanie o systemie poradnictwa dla dzieci  i młodzieży. 

Zadaniem szkoły podstawowej w klasach IV-VI (II etap edukacyjny)  jest 

integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych 
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relacji dziecka z   rodziną, a także pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do 

płciowości. 

Treści nauczania realizowane w klasach IV-VI obejmują, m.in. : 

- więź rodzinną, związki uczuciowe w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie, 

- aktywny udział w życiu rodziny, 

- macierzyństwo i ojcostwo, 

- ciążę, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny, 

- fazy rozwojowe człowieka, 

- różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami, identyfikacja z własną płcią, 

akceptacja i szacunek dla ciała, 

- budowanie prawidłowych relacji międzyosobowych, 

- podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowości –  

kobiecość i męskość, 

- planowanie rodziny, metody rozpoznawania płodności, aspekt zdrowotny, psychologiczny 

i etyczny, 

- infekcje przenoszone drogą płciową, AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka. 

 

Nowa podstawa programowa w gimnazjum w ramach wychowania do życia w rodzinie, 

zawiera następujące zagadnienia: 

- rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przed-

pokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego; życie jako 

fundamentalna wartość, 

- relacje międzyosobowe i ich znaczenie, przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascy-

nacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała, 

- podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka, tożsamość płciowa: kobiecość 

i męskość, 

- dojrzewanie; rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej 

i  społecznej, 

- problemy i trudności okresu dojrzewania, sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc 

w   rozpoznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów,  

- różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczeki-

wania, 

- zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja 

nieletnich,  
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- główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, 

- inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzial-

nością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie sek-

sualnej, ryzyko związane z wczesną inicjacją, 

- kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej; możliwości pomocy w pokonywaniu 

trudności związanych z tożsamością płciową,  

- płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny,  

- planowanie rodziny; metody rozpoznawania płodności; antykoncepcja – aspekt zdro-

wotny, psychologiczny i etyczny, 

- infekcje przenoszone drogą płciową; AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, 

aspekt społeczny, 

- wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, 

rodzicielstwo, znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz 

budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.  

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły, zawodowe, licea, 

technika) celem wychowania do życia w rodzinie jest pogłębienie wiedzy związanej 

z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, 

seksualnością człowieka i prokreacją, a także wzmocnienie efektywnych sposobów 

komunikowania się i    wzajemnego zrozumienia.  

W treściach nauczania znajdują się zagadnienia dotyczące edukacji seksualnej, w tym np.: 

- inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa; argumenty biomedyczne, 

psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej, 

- istota seksualności człowieka i jej aspekty; integracja seksualna, 

- metody rozpoznawania płodności, 

- metody i środki antykoncepcji; sposoby ich działania i zasady doboru, 

- choroby przenoszone droga płciową i zapobieganie im AIDS: profilaktyka, aspekt 

społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie, 

- normy zachowań seksualnych; przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości 

zapobiegania, sposoby obrony; informacja o środkach pomocy psychologicznej, 

medycznej i prawnej, 

- nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych, 

- aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego – aspekt prawny, 

medyczny i etyczny, 



 13

- przemoc w rodzinie; wykorzystywanie seksualne; profilaktyka; możliwości uzyskiwania 

pomocy, 

- poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce. 

 

Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne wychowanie do życia 

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

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

sformułowana rezygnacja z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie sprzyja 

podejmowaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów przemyślanych decyzji 

w   tej sprawie.  

Ponadto zauważyć należy, iż realizacja treści programowych przedmiotu wychowanie 

do  życia w rodzinie stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi 

i   profilaktycznymi prowadzonymi przez szkoły.  

Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół uwzględnia 

szczególną rolę wychowania, w tym zwłaszcza w zakresie kształtowania właściwych postaw 

uczniów. Istotne treści z zakresu promowanych postaw dotyczących planowania rodziny, 

ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży mogą być również 

jednym z wielu elementów realizowanych w ramach programu wychowawczego w szkole. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, szkoły są zobowiązane 

do  corocznego opracowywania programu wychowawczego szkoły.  

Konstruowany w danej szkole program wychowawczy powinien: 

- być tworzony z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli,  

- być spójny z programami nauczania,  

- uwzględnienia tradycję szkoły i lokalnej społeczności oraz 

- uwzględniać kształtowanie postaw uczniów.  

 

2.1.1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

Stosownie do art. 2 ust. 3 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.) szkoła ma obowiązek udzielić uczennicom w ciąży urlopu oraz innej 

pomocy niezbędnej do  ukończenia przez nie edukacji, w miarę możliwości nie powodując 
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opóźnień w  realizacji programu nauczania. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje 

niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła jest 

zobowiązana do  wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla uczennic, 

w  okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Zadaniem szkoły jest informowanie uczennic 

o  możliwościach pomocy oraz stworzenie systemu wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 

Dyrektorzy placówek, do których uczęszczają uczennice w ciąży, w zależności od 

możliwości szkoły i potrzeb uczennic zapewniają: 

− pomoc materialną, 

− opiekę psychologa lub pedagoga szkolnego,  

− pomoc w dotarciu do lekarza i na badania kontrolne, pomoc w ustaleniu ojcostwa,  

− pomoc w znalezieniu rodziny zastępczej, 

− pomoc w umieszczeniu w domu samotnej matki.  

 

Uczennica w ciąży może skorzystać z możliwości spełniania obowiązku szkolnego 

lub   obowiązku nauki poza szkołą, zgodnie z art. 16 ust. 8 – 14 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Ten sposób 

spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nie wyklucza prawa do korzystania 

z   różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystanie z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są 

wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Celem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jest unormowanie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach w   sposób umożliwiający zapewnienie każdemu uczniowi 

kompleksowej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej „jak najbliżej” ucznia, tj.: 

− diagnozowaniu środowiska ucznia, 

− organizowaniu różnych form pomocy, 

− podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
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− prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i  rodziców, 

− wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

− umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

− podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych. 

 

Ponadto ciężarna uczennica może liczyć na uzyskanie w szkole pomocy zgodnie 

z  przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie 

określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym 

dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441, z późn. zm.). 

 Zgodnie z ww. przepisami osobie uprawnionej tzn. kobiecie w ciąży lub 

wychowującej dziecko, przysługuje:  

− nieodpłatnie poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne i   pedagogiczne 

w  placówkach oświatowych oraz służby zdrowia, 

− prawo ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 

− zasiłek pieniężny, 

− świadczenia w naturze. 

 
2.2. Świadoma prokreacja 

 
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży już w preambule wskazuje, że uznaje prawo do odpowiedzialnego 

decydowania o posiadaniu dzieci oraz nakłada na państwo obowiązek umożliwienia 

podejmowania decyzji w tym zakresie.  

Art. 2 ust. 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży stanowi, iż 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. Należy jednak zaznaczyć, że korzystanie z tego dostępu nie będzie 

pełne, jeżeli nie będzie temu towarzyszyła odpowiednia edukacja dotycząca zasad 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz w zakresie wiedzy o życiu seksualnym.  

Przepisy ustawy 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.) 

oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr. 139, poz. 1142, 

z późn. zm.) zapewniają kobietom opiekę zdrowotną w zakresie specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa, są to dwa rodzaje świadczeń: porada 

ginekologiczno – położnicza i   porada ginekologiczno – położnicza dla dziewcząt. W ramach 

tych porad zapewniania jest w szczególności opieka w zakresie zdrowia prokreacyjnego, 

w  tym dobór właściwych środków antykoncepcji. 
 
2.3. Opieka medyczna nad płodem i kobietą w ciąży 
 

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

ochroną prawną. Ochronę kobiet w tym okresie zapewnia ustawodawstwo krajowe, a także 

ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe.  

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. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

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

z  późn. zm.) prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze    środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają kobiety w okresie ciąży, 

porodu i połogu, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na   terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

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 podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), 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.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 

2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, z późn. zm.). 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 

fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 187, poz. 1259) 

zostały określone standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu 
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świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.  

 

2.4. Badania prenatalne 

 
Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży organy administracji rządowej oraz 

samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach 

szczególnych, są    zobowiązane zapewnić obywatelom 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. Dostęp do badań prenatalnych uregulowany jest w  rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.). W załączniku nr 1 do 

wyżej wymienionego rozporządzenia w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

profilaktycznych programów zdrowotnych oraz warunków realizacji zawarty jest program 

badań prenatalnych. Program zawiera dokładny zakres procedur realizowanych w ramach 

świadczenia gwarantowanego, kryteria kwalifikacji do   programu dla świadczeniobiorcy oraz 

kryteria kwalifikacji dla świadczeniodawcy. Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji do programu 

dla świadczeniobiorcy, to kobieta w ciąży musi spełnić co najmniej jedno z następujących 

kryteriów: 

1) wiek powyżej 35 lat, 

2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, 

3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej 

lub  u  ojca dziecka, 

4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 

uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, 

5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań 

biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej 

lub  wady płodu. 

Do procedur realizowanych w ramach świadczenia gwarantowanego zalicza się 

poradnictwo i  badania biochemiczne, USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych, 

badania genetyczne. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 4a pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w przypadku gdy badania 
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prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 

i   nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 

lekarz, po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych, może przerwać ciążę.  

 

2.5. Pomoc materialna, socjalna oraz prawna 
 

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego 

do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej, w szczególności 

poprzez pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, udostępnianie informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 

przysługującym kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom, informacji 

dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych i    społecznych oraz dotyczących spraw związanych z przysposobieniem 

(art. 2 ustawy). Zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej wynikającym 

z  ustawy jest również organizacja rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc w przysposabianiu 

dzieci.  

Realizacja wymienionych powyżej zadań wpisuje się zakres problematyki 

pozostającej w  kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Działalność Ministra 

Pracy i   Polityki Społecznej na rzecz wsparcia i ochrony życia ma bowiem charakter 

wielowymiarowy i dotyczy działań w obszarze wsparcia materialnego rodziny z małym 

dzieckiem, poradnictwa, stanowienia prawa przyjaznego kobiecie w ciąży i rodzinie z małym 

dzieckiem oraz ich chroniącego, a także rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz dziecka 

i  rodziny. Służy ona – na miarę możliwości budżetu państwa – tworzeniu warunków 

przyjaznych dziecku i rodzinie.  

Działalność dotycząca szeroko rozumianej pomocy kobiecie w ciąży i rodzinie 

z  małym dzieckiem regulowana jest szeregiem aktów prawnych pozostających 

w  kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z których najważniejszymi są: 

− ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 

139, poz. 992, z późn. zm.),  

− ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 

z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493, z późn. zm.), 
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− ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 

z  późn. zm.), 

 

Świadczenia rodzinne 

W ramach wsparcia materialnego rodzin poprzez system świadczeń rodzinnych, 

określony ustawą o świadczeniach rodzinnych funkcjonują - finansowane ze środków budżetu 

państwa - świadczenia ściśle związane z urodzeniem lub wychowywaniem małego dziecka.  

Są nimi: 

- zasiłek rodzinny – świadczenie podstawowe, przysługujące w kwocie 68 zł 

miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia (następnie po ukończeniu 5. roku 

życia do 18 roku życia - 91 zł i 98 zł na dziecko w wieku 18-24 lata), przy kryterium 

dochodowym 504 zł netto na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest 

niepełnosprawne dziecko, 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługujący w kwocie 

1.000 zł jednorazowo, 

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

z urlopu wychowawczego przysługujący w kwocie 400 zł miesięcznie, 

-  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) 

przysługująca w kwocie 1.000 zł jednorazowo niezależnie od osiąganych dochodów. 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka warunkiem 

dodatkowym dla ich otrzymania jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o pozostawaniu 

kobiety w ciąży pod opieką medyczną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające co najmniej 

jedno badanie kobiety przez lekarza ginekologa lub położną w okresie ciąży). Do końca  

2011 r. nie jest natomiast wymagane, aby kobieta w ciąży pozostawała pod opieką lekarza nie 

później niż od 10 tygodnia ciąży. Celem rozwiązania uzależniającego prawo do świadczeń 

związanych z urodzeniem dziecka od podjęcia przez kobietę jak najwcześniejszej profilaktyki 

jest m.in. zwiększenie świadomości zdrowotnej kobiety w ciąży. 

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dają również gminom możliwość 

przyznawania i wypłaty - finansowanych ze środków własnych gminy - zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka oraz podwyższenia ustawowej kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego  

z tytułu urodzenia dziecka (kwoty te zależne są od uchwały rady gminy). 

Ponadto, w ramach systemu świadczeń rodzinnych istnieją dodatki do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego 

wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia 
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roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny oraz 

świadczenie pielęgnacyjne. 

 

Pomoc społeczna  

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 w ramach systemu pomocy społecznej. Pomoc ta jest świadczona w formie 

finansowej, rzeczowej i usługowej:  

- świadczenia finansowe z pomocy społecznej  

Jeżeli dochód kobiet w ciąży nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, 

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

mogą one ubiegać się o przyznanie zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego 

zasiłku celowego, w szczególności 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.  

Jedną z możliwych przyczyn przyznania wyżej wymienionych form pomocy dla kobiet  

w ciąży i matek samotnie wychowujących dzieci jest bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (dotyczy to zwłaszcza rodzin 

niepełnych lub wielodzietnych). Świadczenia te finansowane są ze środków własnych gminy, 

z tym że, w przypadku zasiłku okresowego istnieje gwarantowany poziom dofinansowania  

z budżetu państwa na poziomie minimalnej wysokości tego świadczenia (tj. 50 % różnicy 

między kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł a dochodem tej 

osoby albo 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny – liczba osób w rodzinie 

pomnożona przez 351 zł (kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie) a dochodem tej 

rodziny (przy czym w obydwu przypadkach nie mniej niż 20 zł). 

- instytucjonalne formy pomocy społecznej  

W związku z wejściem w życie dnia 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o  pomocy społecznej,  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 ośrodków wsparcia, 

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 
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określa standardy podstawowych usług świadczonych przez te placówki. Gwarantuje ono 

osobom przebywającym w domach dla matek i kobiet w ciąży nie tylko godne warunki 

bytowe, ale także zadbanie o ich potrzeby psychiczne i duchowe. 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 ich przyjęcie bez skierowania 

w razie zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa, ale o ich dalszym pobycie decyduje starosta 

na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opinii ośrodka pomocy społecznej 

uzasadniającej pobyt w domu.  

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, zawartą w art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zmienioną ustawą 

z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, 

z  późn. zm.) „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.  

- poradnictwo 

Poradnictwo specjalistyczne w pomocy społecznej to w szczególności poradnictwo 

prawne, psychologiczne i rodzinne. Jest ono świadczone osobom i rodzinom, które mają 

trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.   

W ramach poradnictwa prawnego udziela się informacji o obowiązujących przepisach 

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

lokatorów. Poradnictwo psychologiczne w pomocy społecznej to proces diagnozowania, 

profilaktyki i terapii. Natomiast poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy 

funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych  

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

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 



 22

społecznymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością  

na rzecz rodzin i dzieci. 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.  

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

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

korzystać z pomocy w ramach ustawy 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. W oparciu  

o art. 10 powyższej ustawy Rada Ministrów przyjęła, uchwałą Nr 162/2006 z dnia  

25 września 2006 r. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach 

realizacji Programu wyznaczono pięć priorytetów: 

− systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

− podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy  

w rodzinie, 

− szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

− działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą poprzez działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 

− oddziaływanie na osoby stosujące przemoc poprzez realizację programów korekcyjno - 

edukacyjnych. 

 

System opieki nad dzieckiem i rodziną  

Obowiązujące przepisy z zakresu pomocy społecznej przewidują rozwiązania 

pozwalające na umieszczenie poza rodziną dziecka wymagającego szczególnej pomocy. 

Działania w tym kierunku można uruchomić na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego, 

który decyduje o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub 

niespokrewnionej z dzieckiem albo specjalistycznej) albo w placówce opiekuńczo-

wychowawczej (interwencyjnej, socjalizacyjnej, wielofunkcyjnej lub rodzinnej).  

Organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie obecnego systemu opieki zastępczej 

na szczeblu lokalnym jest starosta (a bezpośrednio powiatowe centrum pomocy rodzinie). 

Odpowiada on za tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 
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organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, 

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie wymagającym tego dzieciom 

z  terenu powiatu opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo –

 wychowawczych oraz za organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, 

a także za  finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej.  

W ramach powiatu funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, będący 

specjalistyczną instytucją diagnostyczno – konsultacyjną i szkoleniową. Zajmuje się on 

zwłaszcza pozyskiwaniem i kwalifikowaniem osób wyrażających gotowość zapewnienia 

dziecku zastępczego wychowania rodzinnego w formie: przysposobienia, rodziny zastępczej 

lub placówki rodzinnej, kwalifikowaniem dzieci do umieszczenia w rodzinnych środowiskach 

zastępczych, pomocą w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci, poradnictwem i pomocą 

pedagogiczną dla rodziców przysposabiających, zastępczych i prowadzących placówki 

rodzinne, procedurami adopcyjnymi, pomocą dla rodzin w zakresie wychowania i opieki nad 

dziećmi. Placówki wsparcia dziennego prowadzone są również przez gminy. 

Należy również zauważyć, że zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) ciąża małoletniej nie może stanowić powodu 

odmowy wydania skierowania i przyjęcia do placówki. Zatem całodobowe placówki 

opiekuńczo – wychowawcze obejmują opieką i wychowaniem wszystkie dzieci do 18 roku 

życia, którym sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, w tym małoletnie wychowanki w ciąży oraz małoletnie matki z dzieckiem. 

Zdarza się również, że dziecko po urodzeniu zostaje pozostawiane w szpitalu. 

W  takim przypadku właściwym do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej jest powiat, na terenie którego znajduje 

się siedziba szpitala, w którym dziecko zostało pozostawione.  

Do rozpoczęcia procedury adopcyjnej, co do zasady, konieczne jest wyrażenie zgody 

przez rodziców dziecka przysposabianego. Jednak, zgodnie z art. 1192 ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), matka nie 

może wyrazić zgody na anonimowe przysposobienie dziecka przed upływem 6 tygodni od 

urodzenia się dziecka. Prawidłowe przeprowadzenie procedury adopcyjnej wymaga m.in. 

stworzenia dla wszystkich jej uczestników warunków sprzyjających zachowaniu tajemnicy 

adopcji oraz intymności tego procesu. 
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Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

Zagadnienia związane z ochroną rodzicielstwa pracowników zamieszczone są 

w  dziale ósmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.”, „Uprawnienia pracowników związane 

z  rodzicielstwem”. 

1) urlop macierzyński 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku 

urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga 

dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym 

porodzie, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie oraz  

37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie  

(art. 180 k.p.). Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica 

może zrezygnować z pozostałej części urlopu na rzecz pracownika – ojca wychowującego  

dziecko. W razie śmierci matki dziecka w trakcie urlopu macierzyńskiego prawo do urlopu 

macierzyńskiego ma pracownik. Natomiast, gdy matka dziecka po porodzie wymaga opieki 

szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad 

dzieckiem, pracownik ma prawo wykorzystać urlop macierzyński w wymiarze jaki 

przysługiwałby  jej po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu, gdyby nie zachorowała i nie 

trafiła do szpitala (art. 180 § 6¹ i § 7 k.p.). 

 

2) dodatkowy urlop macierzyński 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. – na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) – zarówno 

pracownicy, jak i pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo  

do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 182¹ i art. 182² k.p.), z tym, że pracownik może 

korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdy pracownica matka dziecka wykorzysta 

urlop macierzyński w pełnym, przysługującym jej wymiarze lub gdy pracownica matka 

dziecka po co najmniej 14 tygodniach korzystania z  urlopu macierzyńskiego, zrezygnuje 

z  tego urlopu na rzecz pracownika – ojca (art.. 182² k.p.). W odróżnieniu od obligatoryjnego 

urlopu macierzyńskiego, jest to urlop o charakterze fakultatywnym, z którego można 

skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wymiar dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego wynosi do 2 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie oraz do 3 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie (w 2012 i 2013 r. będzie to okres do 4 tygodni - w przypadku urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie oraz do 6 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga  
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i więcej dzieci przy jednym porodzie, zaś od 2014 r. wyniesie on do 6 tygodni - w przypadku 

urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz do 8 tygodni – w przypadku urodzenia 

dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie). Jednocześnie korzystanie z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy w wymiarze  

nie przekraczającym ½ etatu. 

 

3) urlop ojcowski 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. – na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – pracownik – ojciec wychowujący 

dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego (art. 182³ k.p.). Wymiar tego urlopu 

wynosi 1 tydzień. Prawo do takiego urlopu przysługuje ojcu, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, zaś w przypadku ojca adopcyjnego okres 12 

miesięcy jest liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia.  

 

  4) urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi, który przyjął 

dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie 

jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej  

z dzieckiem (art. 183 k.p.). Wymiar tego urlopu wynosi 20 tygodni w przypadku przyjęcia 

jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni 

w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku jednoczesnego 

przyjęcia czworga dzieci oraz 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga  

i więcej dzieci – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż  

do ukończenia przez nie 10 roku życia. 

 

5) dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 

Z takiego urlopu pracownik może skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu  

na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego wynosi do 2 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka oraz   

do 3 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci w 2012 i 2013 r. 
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będzie to okres do 4 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka oraz  

do 6 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci; zaś od 2014 r. 

wyniesie on do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka oraz do 8 tygodni  

– w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci. Korzystanie z takiego urlopu 

można łączyć z wykonywaniem pracy w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu. 

 

6) urlop wychowawczy 

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do lat 3 nie dłużej jednak niż  

do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Aby skorzystać z urlopu wychowawczego 

pracownik musi posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia (art. 186 k.p.). 

Pracownik mający co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to, czy 

korzystał z urlopu wychowawczego, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 

do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecka 18 roku życia, jeżeli z powodu 

stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika (art. 186 § 2 k.p.) 

 

 7) ochrona stosunku pracy 

Zasadniczo, poza pewnymi wyjątkami, pracodawca nie może wypowiedzieć  

ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, a także w okresie urlopu 

macierzyńskiego i wychowawczego (art. 177 i art. 186¹ k.p.). Ochrona ta istnieje 

odpowiednio również podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego (art. 182¹ § 6, art. 182³ § 3, art. 183 § 1 i § 4 k.p.). Szczególną formą 

ochrony trwałości zatrudnienia ciężarnych pracownic zatrudnionych w ramach terminowych 

umów o pracę jest regulacja, w myśl której umowa o pracę zawarta na czas określony lub na 

czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która 

ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia 

porodu (art. 177 § 3 k.p.) 

 

 8) inne uprawnienia związane z rodzicielstwem: 

- kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych  

lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.); pracownicy w ciąży nie wolno również 

zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, delegować poza stałe miejsce 

pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 k.p.), 
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- pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno  

bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie 

przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 k.p.), 

- pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.), 

- pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny 

wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego 

wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu; pracodawca 

jest obowiązany uwzględnić ten wniosek (art. 1867 k.p.), 

- pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerw w pracy wliczanych do czasu 

pracy (art. 187 k.p.), których liczba i wymiar są zależne od liczby karmionych dzieci  

i dobowego wymiaru czasu pracy, 

- pracownik ma prawo być dopuszczonym po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu 

ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe,  

na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu (art. 1832, art. 1864, 

art. 182³ § 3 k.p.), a jeżeli i to jest niemożliwe, na innym stanowisku odpowiadającym jego 

kwalifikacjom zawodowym. 

 

 

2.6. Zabiegi przerywania ciąży 
 

Zgodnie z art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży 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 i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 

    jego życiu, 

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

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 
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wymagana jest również jej pisemna 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 pisemna 

zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. 

W  razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda 

sądu opiekuńczego. 

W przypadkach, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 

duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili 

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

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze ciąża powstała w wyniku czynu 

zabronionego przerwanie ciąży jest dopuszczalne jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej 

niż 12 tygodni. 

Ponadto ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży przewiduje, 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. Wykaz świadczeń gwarantowanych związanych z przerwaniem ciąży jest 

określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 

w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki szpitalnej (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, 

z  późn. zm.). 

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

(Dz. U. Nr 9, poz. 49)  w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do 

dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub 

wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, zostały określone kwalifikacje zawodowe 

lekarzy, którzy mogą dokonać zabiegu przerwania ciąży oraz stwierdzić, że ciąża zagraża 

życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 

i   nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. 

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem przerwania ciąży może dokonać lekarz 

posiadający pierwszego stopnia specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii lub tytuł 

specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. Ponadto wystąpienie okoliczności  

wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, stwierdza 

lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie medycyny właściwej ze względu na rodzaj 

choroby kobiety ciężarnej 
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ROZDZIAŁ III  
Działania podjęte w celu realizacji ustawy 

 
 
3.1. Kształcenie i wychowanie młodzieży  
 
3.1.1. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie  
 

Tabela nr 4 Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie 
(dane Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za rok szkolny 2010/2011 – stan na dzień 30 

września 2010 r.) 
 

 
Typ szkoły 

Liczba uczniów 
uczęszczających  na 

zajęcia 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

% uczniów 
uczęszczających na 

zajęcia 
Szkoła podstawowa 527 560 749 631 70,4%
Gimnazjum 879 282 1 261 379 69,7%
Zasadnicza szkoła 
zawodowa 107 104 224 884 47,6%

Liceum ogólnokształcące 242 795 632 010 38,4%

Liceum profilowane   16 025 34 298 46,7%
Technikum 213 530 417 744 51,1%

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 

Tabela nr 5 Udział uczniów zajęciach edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie 
(dane Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za rok szkolny 2010/2011 – stan na dzień 30 

września 2010 r.) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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Jak wynika z powyższych zestawień procent uczniów uczęszczających na zajęcia 

edukacyjne wychowania do życia w rodzinie wahał się od 40 % w liceach ogólnokształcących 

do 70 % w  szkołach podstawowych. 

 

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.) reguluje 

zasady uczestniczenia w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”.  

 

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, 

jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej 

rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach 

decydują sami uczniowie, deklarując swój udział na piśmie.  

 

Jednocześnie zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia zobowiązuje się dyrektorów szkół do 

zorganizowania w każdym roku szkolnym, co najmniej jednego spotkania informacyjnego 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wraz z wychowawcą klasy z rodzicami uczniów 

niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną 

informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych 

oraz środkach dydaktycznych. 

 

Pisemne formułowanie decyzji o rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie, warunkowane zorganizowaniem ww. spotkań, sprzyja podejmowaniu 

przemyślanych decyzji w tej sprawie oraz uzyskaniu optymalnej frekwencji uczniów na 

zajęciach.  

Zachowanie prawa rodziców i pełnoletnich uczniów do niewyrażenia zgody na udział 

w zajęciach związane jest z koniecznością uszanowania różnic światopoglądowych.  

 

W związku z powyższym decyzja o udziale uczniów w zajęciach „Wychowanie do 

życia w rodzinie” jest decyzją rodziców uczniów niepełnoletnich i samych uczniów 

pełnoletnich i odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu w tym zakresie. 
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3.1.2. Współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz upowszechniania 
edukacji seksualnej w szkołach  
 

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, 

− Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. 

 

3.1.3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 256, z poz. z 2572 z późn. zm.) określono zadania szkoły publicznej. Zgodnie z 

obowiązującym prawem – art. 7 ww. ustaw szkoła publiczna zatrudnia nauczycieli 

posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a, w 

którym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, 

a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie 

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zbiera informacji o liczbie specjalistów zewnętrznych - 

niezatrudnionych na podstawie ww. przepisu - których szkoły zapraszają do udziału w 

zajęciach realizujących podstawę programową „Wychowania do życia w rodzinie”. 

 

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej jest otwarte na współpracę ze 

wszystkimi organizacjami i specjalistami, którzy - stosownie do obowiązującej podstawy 

programowej „Wychowania do życia w rodzinie” -  zaproponują swój udział w rozwoju 

edukacji seksualnej na przykład jako eksperci, recenzujący podręczniki do tego przedmiotu 

nauczania lub autorzy tychże podręczników.  

 

Dnia 1 kwietnia 2010 r. w wyniku podpisanego dnia 23 listopada 2009 r. 

Porozumienia o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia 

i   Ministrem Sportu i Turystyki w  sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci 

i młodzieży został powołany w  Ośrodku Rozwoju Edukacji Zespół ds. Promocji Zdrowia w 

Szkole. Kierownikiem Zespołu jest Krajowy koordynator ds. promocji zdrowia powołany na 
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mocy tego Porozumienia. W dniu 13 maja 2010 r. powołano ponadto krajowego koordynatora 

do spraw promocji zdrowia. 

Działania Zespołu są  merytorycznie wspierane przez Radę Programową ds. Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży powołaną przez Ministra Edukacji 

Narodowej, która jest organem inicjatywnym i opiniodawczym dla trzech sygnatariuszy 

Porozumienia. Opracowano kierunki działania rady, które obejmują m.in. wspieranie 

realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach wszystkich typów, wspieranie rozwoju sieci szkół 

promujących zdrowie, wdrażanie w szkołach polityki w zakresie zdrowego odżywiania 

i   aktywności fizycznej, a także wspieranie realizacji programów profilaktyki zachowań 

ryzykownych u dzieci i młodzieży.  

 

Zadania Rady Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci 

i Młodzieży: 

1) Inicjowanie i kreowanie systemowych rozwiązań w zakresie edukacji zdrowotnej 

i    promocji zdrowia w szkołach oraz placówkach. 

2) Wspieranie działań innowacyjnych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

3) Opracowywanie i upowszechnianie ogólnokrajowych programów doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

4) Upowszechnianie idei oraz wspieranie rozwoju krajowej sieci szkół promujących 

zdrowie. 

5) Opracowywanie i upowszechnianie informacji, materiałów edukacyjnych dla nauczycieli 

z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

6) Współpraca z krajowymi, europejskimi i światowymi instytucjami zajmującymi się 

promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką, w tym z Europejską Siecią Szkół 

dla Zdrowia w Europie (SHE). 

7) Tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrej 

praktyki oraz budowanie sieci współpracy osób i środowisk działających na rzecz 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.  

Jednym z działań podejmowanych przez Zespół jest upowszechnianie na stronach 

internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce „Materiały do pobrania”, scenariuszy 

zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej 

realizowanych w ramach projektu edukacyjnego jakim jest kształtowanie umiejętności  

życiowych uczniów.  

Do umiejętności życiowych należą m.in.: umiejętności interpersonalne, budowanie 

samoświadomości, budowanie własnego systemu wartości, umiejętności poodejmowania 
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decyzji i radzenia sobie ze stresem. Tę tematykę poruszają publikacje pt. „Zeszyty” , które 

zostały wydane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.  

Wszystkie scenariusze zajęć były sprawdzone podczas szkoleń w ramach pilotażu 

programu. Uczestnikami szkoleń byli doradcy metodyczni, nauczyciele, uczestnicy kursu 

doskonalącego dla edukatorów ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. 

Następnie scenariusze były sprawdzone w szkołach w pracy z uczniami. Program szkolenia 

został oceniony jako przydatny zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. 

Zawarte w 7 numerze Zeszytu opracowanie pt. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 

w szkole”, materiały i scenariusze dotyczące sposobu wdrażania umiejętności życiowych 

w  szkołach, cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem nauczycieli.  

 
 

W zakresie edukacji prozdrowotnej Ośrodek Rozwoju Edukacji koordynuje program 

„Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 2009 roku Szkoły dla Zdrowia Europy).   

 
 
 
 

Tabela nr 6 Wykaz studiów podyplomowych i kursów  organizowanych dla nauczycieli 
Wychowanie do życia w rodzinie  organizowanych w roku szkolnym 2009/2010 

(dane Ośrodka Rozwoju Edukacji za rok szkolny 2009/2010) 
 

Lp. Typ szkolenia Temat szkolenia Organizator szkolenia  

Wychowanie do życia w rodzinie Wyższa Szkoła Humanistyczna 
im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Lesznie 

Wychowanie do życia w rodzinie Wyższa Szkoła Humanistyczna 
TWP w Szczecinie 

Wychowanie prorodzinne 
i seksualne 

Uniwersytet Szczeciński 
w Szczecinie 

Wychowanie do życia w rodzinie Uniwersytet Wrocławski 
we Wrocławiu 

Wychowanie do życia  w rodzinie Uniwersytet  im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Wychowanie do życia  w rodzinie Wyższa Szkoła Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

Wychowanie do życia w rodzinie 
i wychowanie seksualne 

Wyższa Szkoła im. Pawła 
Włodkowica w Płocku 

Wychowanie do życia  w rodzinie Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin 
w Warszawie 

1. Studia 
podyplomowe –

dodatkowa 
specjalność 

Wychowanie w rodzinie Uniwersytet w Białymstoku 
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Wychowanie seksualne Uniwersytet Warszawski w 
Warszawie 

Przygotowanie do życia w rodzinie Uniwersytet Gdański w Gdańsku 
Nauki  o rodzinie Uniwersytet Kardynała St. 

Wyszyńskiego w Warszawie 
Wychowanie do życia  w rodzinie 
 

Uniwersytet Kardynała St. 
Wyszyńskiego w Warszawie 

2. Studia 
podyplomowe –

doskonalące   

Nauki  o rodzinie 
 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie 

3.  Studia 
licencjackie 

Nauki o rodzinie- mediacja 
rodzinna 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie 

Nauki o rodzinie 
 

Uniwersytet Kardynała St. 
Wyszyńskiego w Warszawie 

Nauka o rodzinie 
 

Uniwersytet Rzeszowski 
w Rzeszowie 

  

Przygotowanie do Życia w 
Rodzinie (Pedagogika 
Resocjalizacyjna) 

Nauczycielskie Kolegium 
Rewalidacji, Resocjalizacji 
i Wychowania Fizycznego 
w Białymstoku 
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Lp. 
cd 

Typ szkolenia Temat szkolenia Organizator szkolenia 

4. Studia 
policencjackie 
magisterskie   

Nauki o rodzinie Uniwersytet Kardynała St. 
Wyszyńskiego w Warszawie 
 

Wychowanie do życia w rodzinie Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Sieradzu 

Wychowanie do życia w rodzinie Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" 
w Katowicach 

Wychowanie do życia w rodzinie Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach 

Wychowanie do życia w rodzinie Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Wychowanie do życia w rodzinie Lubelskie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia  Nauczycieli 
w Lublinie 

Wychowanie do życia w rodzinie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Suwałkach 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Płocku 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Radomiu 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Ciechanowie 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Ostrołęce 

5.  Kursy 
kwalifikacyjne 
realizowane na 

podstawie 
ramowego 

programu kursu 
kwalifikacyjnego 
zatwierdzonego 

przez MEN 

Wychowanie do życia w rodzinie Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie 
w gimnazjum  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" 
w Katowicach 
 

6.  Kursy 
doskonalące  

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie w 
szkole podstawowej  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" 
w Katowicach 
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Lp. 
cd 

Typ szkolenia Temat szkolenia Organizator szkolenia 

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie w 
szkole ponadgimnazjalnej 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" 
w Katowicach 
 

Wychowanie do życia w rodzinie  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Koninie 
 

Praca z rodziną dysfunkcyjną  Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
 

Profilaktyka ryzykownych 
zachowań seksualnych młodzieży  

Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach  

  

Profilaktyka HIV/AIDS - jak 
realizować program " Bez ryzyka"  

Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach 
 

Program służący budowaniu 
charakteru - "Seks - kłamstwa i 
...prawda"  

Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach  

Główne problemy wieku 
dojrzewania  

Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Suwałkach  

7. Warsztaty dla 
nauczycieli 

nauczających  
przedmiotu  

„Wychowanie 
do życia w 
rodzinie” 

Metody aktywizujące na godzinach 
wychowania do życia w rodzinie  

Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Suwałkach 

 
 
 
 
 
 

Tabela nr 7 Wykaz studiów podyplomowych i kursów  organizowanych dla nauczycieli 
Wychowanie do życia w rodzinie organizowanych w roku szkolnym 2010/2011 

(dane Ośrodka rozwoju edukacji na rok szkolny 2010/2011) 
 

Lp. Typ szkolenia Temat szkolenia Organizator szkolenia  

Przygotowanie do życia w rodzinie i 
wychowanie seksualne 

Wyższa Szkoła Humanistyczno – 
Ekonomiczna we Włocławku 

Wychowanie do życia w rodzinie Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Przyrodnicza w Sandomierzu 
 

Wychowanie do życia w rodzinie Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
Króla Stanisława Leszczyńskiego w 
Lesznie 

1. Studia 
podyplomowe –

dodatkowa 
specjalność 

Wychowanie do życia w rodzinie Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w 
Warszawie 
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Wychowanie do życia w rodzinie i 
Edukacja Zdrowotna 

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
 

Edukacja prorodzinna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Elblągu 

Wychowanie do życia w rodzinie i 
edukacja prozdrowotna 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Raciborzu 
 

Wychowanie do życia w rodzinie i 
wychowanie seksualne 

Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica w  Płocku 

Wychowanie w rodzinie Uniwersytet w Białymstoku 
Wychowanie do życia w rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 
Wychowanie do życia w rodzinie Uniwersytet Wrocławski 

we Wrocławiu 
Studia Rodziny i Mediacji Sądowej Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Wychowanie do życia w rodzinie Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach 
Wychowanie seksualne i 
przygotowanie do życia w rodzinie 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Płocku 

Wychowanie seksualne Uniwersytet Warszawski w Warszawie

Profilaktyka życia rodzinnego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

Pedagogika w zakresie edukacji 
środowiskowej z uwzględnieniem 
edukacji prorodzinnej 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Papieża  Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej 

Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 

Przygotowanie do życia w rodzinie Dolnośląska Szkoła Wyższa 
we Wrocławiu 

Diagnoza i terapia problemów rodziny Dolnośląska Szkoła Wyższa 
we Wrocławiu 

2. Studia 
podyplomowe –

doskonalące   

Wychowanie seksualne Dolnośląska Szkoła Wyższa 
we Wrocławiu 
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Lp. 
cd 

Typ szkolenia Temat szkolenia Organizator szkolenia 

3.  Studia 
licencjackie 

Nauki o rodzinie- mediacja rodzinna  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu 

Wychowanie do życia w rodzinie Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" w Katowicach 

Wychowanie do życia w rodzinie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach 

Wychowanie do życia w rodzinie Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu 

Wychowanie do życia w rodzinie DCDNiIP Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Filia  
w Jeleniej Górze 

Wychowanie do życia w rodzinie DCDNiIP Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Filia 
w Legnicy 

Wychowanie do życia w rodzinie DCDNiIP we Wrocławiu  Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli 
Filia w Wałbrzychu 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Wydział w 
Warszawie 

4.  Kursy 
kwalifikacyjne 
realizowane na 

podstawie 
ramowego 

programu kursu 
kwalifikacyjnego 
zatwierdzonego 

przez MEN 

Wychowanie do życia w rodzinie Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Wydział w 
Siedlcach 

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie 
w gimnazjum 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" w Katowicach 
 

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie 
w szkole podstawowej 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" w Katowicach 
 

Umiejętności dydaktyczno- 
wychowawcze nauczyciela 
wychowania  do życia w rodzinie 
w szkole ponadgimnazjalnej 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" w Katowicach 
 

Dziecko jako ofiara wykorzystania 
seksualnego. Diagnoza, interwencja 

DCDNiIP Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli  Filia 
w Jeleniej Górze 

Profilaktyka ryzykownych zachowań 
seksualnych młodzieży- program 
"Włącz ABS" 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach 

5.  Kursy 
doskonalące  

Metody rozpoznawania płodności Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach 

6. Warsztaty dla 
nauczycieli 

nauczających  
przedmiotu  

„Wychowanie do 
życia w rodzinie” 

Miłość i odpowiedzialność DCDNiIP Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Filia 
w Legnicy 
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3.2. Dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji 
 

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 rozwoju”∗, w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zwiększył się wybór 

oraz dostęp do nowoczesnych metod zapobiegania ciąży. Wprowadzono niskodawkowe, 

doustne środki antykoncepcyjne oraz opracowano nowe progestageny. Wdrożono również 

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

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 
                                                 
∗ 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.). Zdrowie 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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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 2010 na wykazach leków refundowanych 

(w załączniku nr 2 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, Dz. U. z 2010 r. Nr 251, poz. 1686), 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 zastosowanie 

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. 

Średnie koszty preparatów antykoncepcyjnych nie są wysokie dla najpopularniejszych metod 

zapobiegania ciąży wynoszą odpowiednio:  

- prezerwatywa – od 3 do 10 zł za opakowanie zawierające przeciętnie 3 sztuki,  
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- wkładka wewnątrzmaciczna od 70 do 120 zł  przy okresie użytkowania od 3 do 5 lat,  

- tabletki hormonalne  od 14 do 46 zł. kuracja miesięczna. 

3.3. Działania podejmowane w opiece medycznej nad płodem i kobietą w 
ciąży 
 
 
3.3.1. Standardy opieki okołoporodowej  
 

 Dnia 23 września 2010 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia 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 (Dz. U. Nr 187, poz. 1259), 

które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2011 r.  

Wymieniony akt prawny systematyzuje opiekę zdrowotną w przebiegu ciąży, porodu   

i  połogu o przebiegu fizjologicznym. Został on     opracowany z uwzględnieniem 

wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, medycyny opartej na dowodach naukowych 

oraz doświadczeń polskich w zakresie opieki nad matką i    dzieckiem. Został też 

dostosowany do systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w     Rzeczypospolitej Polskiej 

i  prawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.  

Postanowienia standardu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kobiet, ich stosowanie 

wpłynie na ograniczenia nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganie 

praw pacjenta, stosowanie zasad trójstopniowej opieki perinatalnej, zwiększanie satysfakcji 

pacjentek z opieki oraz optymalizację kosztów opieki i adekwatną do potrzeb dystrybucję 

środków finansowych. Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia, każda kobieta ciąży 

fizjologicznej, podczas porodu fizjologicznego oraz połogu ma prawo uzyskać świadczenia 

opieki zdrowotnej, zgodne ze standardem określonym w załączniku. 

 

3.3.2. Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

Finansowanie świadczeń zdrowotnych 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. Kwestie dotyczące świadczeń zdrowotnych 

w zakresie ginekologii i położnictwa, postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy 

o   udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, a także warunki wymagane od 
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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, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie 

szpitale.  

 

Tabela nr 8 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

kod OW NFZ nazwa OW NFZ 
Wartość 

zrealizowanych 
świadczeń - 2010 rok 

01 DOLNOŚLĄSKI 78 695 346 zł 

02 KUJAWSKO-POMORSKI 61 658 541 zł 

03 LUBELSKI 69 727 047 zł 

04 LUBUSKI 25 490 377 zł 

05 ŁÓDZKI 80 937 306 zł 

06 MAŁOPOLSKI 92 045 514 zł 

07 MAZOWIECKI 157 681 851 zł 

08 OPOLSKI 27 386 133 zł 

09 PODKARPACKI 55 200 258 zł 

10 PODLASKI 30 088 807 zł 

11 POMORSKI 59 245 467 zł 

12 ŚLĄSKI 107 318 484 zł 

13 ŚWIĘTOKRZYSKI 36 093 624 zł 

14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 40 977 716 zł 

15 WIELKOPOLSKI 111 018 636 zł 

16 ZACHODNIOPOMORSKI 41 609 676 zł 

Suma  1 075 174 784 zł 
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Tabela nr 9 Liczba zrealizowanych porodów w poszczególnych grupach 

kod OW 
NFZ

nazw a OW NFZ N01 PORÓD N02 PORÓD MNOGI LUB 
PRZEDWCZESNY

N03 PATOLOGIA 
CIĄŻY LUB PŁODU Z 

PORODEM > 5 DNI

N09 CIĘŻKA PATOLOGIA 
CIĄŻY Z PORODEM - 

DIAGNOSTYKA 
ROZSZERZONA, 

LECZENIE 
KOMPLEKSOWE > 10 DNI

N11 CIĘŻKA PATOLOGIA 
CIĄŻY Z PORODEM -

DIAGNOSTYKA 
ROZSZERZONA, 

LECZENIE 
KOMPLEKSOWE > 10 DNI 

Z PW

Suma

01 DOLNOŚLĄSKI                23 850 573 3 802 592 6 28 823
02 KUJAWSKO-POMORSKI  19 537 657 1 106 476 2 21 778
03 LUBELSKI                      16 121 334 3 638 883 4 20 980
04 LUBUSKI                       9 728 172 725 10 625
05 ŁÓDZKI                        19 662 955 3 239 715 3 24 574
06 MAŁOPOLSKI                  32 021 920 3 666 481 5 37 093
07 MAZOWIECKI                  50 515 1 239 7 266 990 39 60 049
08 OPOLSKI                       7 468 195 1 151 293 9 107
09 PODKARPACKI                18 838 523 1 840 127 1 21 329
10 PODLASKI                      10 259 403 945 123 2 11 732
11 POMORSKI                      21 683 683 2 212 379 8 24 965
12 ŚLĄSKI                        42 026 850 3 571 276 3 46 726
13 ŚWIĘTOKRZYSKI             8 419 263 2 326 324 5 11 337
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 14 159 244 786 364 1 15 554
15 WIELKOPOLSKI               35 436 795 3 902 509 52 40 694
16 ZACHODNIOPOMORSKI   15 915 417 232 161 4 16 729
Suma 345 637 9 223 40 407 6 693 135 402 095  

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

 

Tabela nr 10 Liczba porodów, które zakończyły się cięciem cesarskim 

Kod OW 
NFZ nazwa OW NFZ liczba cięć cesarskich 

01 DOLNOŚLĄSKI 11 190 
02 KUJAWSKO-POMORSKI 5 691 
03 LUBELSKI 7 466 
04 LUBUSKI 3 446 
05 ŁÓDZKI 9 093 
06 MAŁOPOLSKI 11 997 
07 MAZOWIECKI 19 343 
08 OPOLSKI 3 038 
09 PODKARPACKI 8 669 
10 PODLASKI 4 587 
11 POMORSKI 6 517 
12 ŚLĄSKI 15 971 
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 4 271 

14 
WARMIŃSKO-

MAZURSKI 5 128 
15 WIELKOPOLSKI 12 006 
16 ZACHODNIOPOMORSKI 6 367 

Suma  134 780 
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 
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3.3.3. Programy zdrowotne w zakresie planowania rodziny, świadomego macierzyństwa 

oraz opieki medycznej nad kobietą w ciąży 

 

W 2010 r. z budżetu Ministra Zdrowia finansowane były następujące programy 

polityki zdrowotnej państwa, mające istotne znaczenie dla poprawy zdrowia kobiet 

i  noworodków:  

 

1) Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce 

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

zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013  

Program zakłada wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu  

z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie modelowego 

ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju. Zastosowanie 

diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej pozwala ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad 

rozwojowych i chorób płodu. Wdrożenie idei wewnątrzmacicznej terapii płodu pozwoliło 

stworzyć pojęcie „płodu jako pacjenta” oraz nowy system opieki nad ciężarną i płodem. 

Możliwość korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie destrukcyjnych następstw danej wady 

i choroby płodu umożliwiło poprawę wewnątrzmacicznego stanu płodu, wydłużenie czasu 

trwania ciąży oraz rodzenie się noworodków w lepszym stanie ogólnym.  

Celem programu w latach 2009-2010 było tworzenie nowych procedur terapii 

wewnątrzmacicznych dla potrzeb stwierdzanych patologii płodu, z możliwością 

wykorzystania najnowocześniejszej aparatury badawczej, pozwalającej na prowadzenie 

zabiegów terapeutycznych w niektórych patologiach. Realizatorem wyłonionym na całą 

edycję programu tj. na lata 2009-2013 jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

  Na realizację programu 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 

2 725 666,56 zł. 

W ramach realizacji programu w roku 2010 wykonano: 

- 120 zabiegów wewnątrzmacicznych na płodzie,  

- 120 badań USG kwalifikujących do zabiegu,  

- 151 badań Echo płodu. 

Ponadto, dokonano zakupu następującej aparatury medycznej: ultrasonograf 

diagnostyczny, kardiotokograf telemetryczny, sprzęt fetoskopowy i endoskopowy, inkubator 

transportowy, fotel zabiegowy ginekologiczny. Ogółem na zakup ww. sprzętu realizator 

otrzymał środki w wysokości 1 096 350,32 zł. 
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Tabela nr 11 Rodzaje zabiegów wykonanych w ramach realizacji programu w roku 

2010 

Rodzaj zabiegu liczba 
Zastosowanie fetoskopii i laseroterapii 

• w koagulacii anastomoz naczyniowych łożyska 
pomiędzy dawcą a biorcą w zespole TTTS + 
amnioredukcja, 

• w koagulacji potworniaka okolicy krzyżowo  
guzicznej u płodu, 

• fetoskopowo - laserowy zabieg usunięcia zastawki 
cewki tylnej 

 
 

18 
 
 
2 

 
             1 

Zastosowanie shuntu pęcherzowo – owodniowego  
• w uropatiach zaporowych, 
• w uropatiach jednostronnych 

 
28 
3 

Zastosowanie amnioinfuzji 
• podanie sztucznego płynu owodniowego w 

małowodziu i bezwodziu 

 
6 

Zastosowanie amnioredukcji  
• w wielowodziu, 
• w zespole TTTS 

 
10 
2 

Usunięcie torbieli płuc płodu  
• z zastosowaniem fetoskopii i shuntu obarczającego w 

zespole CALM 

 
2 

Leczenie NIHF (nieimmunologicznegoy obrzęku płodu)  
• z odbarczaniem hydrothoraxu, ascitu, 

polihydramnionu, podaniem krwi bądź albumin do 
n.n. pępowinowych, implantacją shuntu obarczającego 

 
 

14 

Odbarczanie izolowanego hydrothoraxu  
• z implantacją shuntu thoraco – amnialis 

 
4 

Zastosowanie zastawki komorowo – owodniowej  
• w wodogłowiu wewnętrznym płodu 

 
14 

Shunt obarczający  
• w potworniaku okolicy krzyżowo – guzicznej u płodu 

 
2 

Amnioinfuzja wymienna 
• w wytrzewieniu wrodzonym (gastoschisis) 

 
6 

Nakłucie jednorazowe bądź założenie shuntu 
• w torbielach płodu (jajnika, brzucha, szyi, nerki) 

 
8 

Źródło: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (na podstawie przesłanego sprawozdania) 
 
 

2) Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010– 

2011 – w zakresie zadań na 2010 r. 

Celem programu jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie 

leczenia antyretrowirusowego (ARV), wraz z monitorowaniem jego skuteczności, u pacjentów 

zakażonych HIV i chorych na AIDS, powodujące zmniejszenie zapadalności i śmiertelności 
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z  powodu AIDS w    populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla 

populacji osób zdrowych w Polsce.  

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jest: 

- zakup leków antyretrowirusowych, testów i szczepionek dla dzieci urodzonych z matek 

zakażonych wirusem HIV, podawanych według indywidualnego kalendarza szczepień dla 

dzieci urodzonych przez matki HIV+, opracowanego na potrzeby dzieci przez Klinikę 

Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie,  

- leczenie antyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS, leczenie 

noworodków i niemowląt urodzonych przez matki zakażone HIV (profilaktyka zakażenia 

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

jakie mają zastosowanie u dorosłych. 

Koszt leków antyretrowirusowych, testów i szczepionek kupowanych w ramach programu  

w roku 2010 wyniósł 196 209 607,63 zł. Średni miesięczny koszt leczenia jednego pacjenta 

oszacowano na 3500 zł. 

 Z informacji uzyskanych od Krajowego Centrum ds. AIDS wynika, iż na dzień 31 

grudnia 2010 r. objęto leczeniem ARV 4897 pacjentów, w tym 130 dzieci (do 18 roku życia) 

zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz 1306 kobiet.  

 W ramach programu profilaktyki zakażeń wertykalnych, leczeniem 

antyretrowirusowym objęto 67 kobiet ciężarnych zakażonych HIV, 4 ciąże zakończyły się 

poronieniem a 13 kobiet wg stanu na koniec lutego 2011 r., było jeszcze w ciąży. Odbyły się 

54 porody, leki antyretrowirusowe otrzymały 54 noworodki. U kobiet leczonych przed 

zajściem w ciążę, leczenie jest kontynuowane, z ewentualnymi zmianami w celu mniejszej 

toksyczności terapii. Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej, odsetek zakażeń 

HIV w grupie noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV, zmniejszył się z 23% 

przed rokiem 1989 do < 1% zakażeń (według Prof. dr hab. Tomasza Niemca). 

Ogółem koszt profilaktyki wertykalnej w 2010 r. wyniósł 2 056 010 zł, natomiast 

nakłady finansowe poniesione na leczenie antyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV 

i  chorych na AIDS wyniosły dodatkowo 3 327 480 zł. 

 

3) Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014 

Celem programu jest obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci 

z  powodu wad metabolizmu oraz zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu, 

wynikającemu z tych wad, wczesne rozpoznanie wrodzonych schorzeń (u wszystkich 
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noworodków), które nie leczone prowadzą do głębokich zaburzeń rozwoju i upośledzenia 

umysłowego, wyodrębnienie noworodków z wrodzoną fenyloketonurią, hipotyreozą 

i  mukowiscydozą i wczesne (w okresie noworodkowym) wdrożenie właściwego 

postępowania profilaktyczno-leczniczego.  

Główne zadania programu:  

- badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy (cała populacja),  

- badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii (cała populacja),  

- badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (cała populacja),  

- badania przesiewowe w kierunku rzadkich wad metabolizmu (zapoczątkowanie w 2010 r.). 

Realizatorem programu wyłonionym w postępowaniu konkursowym jest Instytut 

Matki i Dziecka w Warszawie.  

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano środki finansowe  

w wysokości 16 653 280 zł.  

 

Tabela nr 12 Poziom objęcia populacji (%) badaniami przesiewowymi w kierunku 
hipotyreozy, fenyloketonurii, mukowiscydozy i rzadkich chorób metabolizmu 

 
 

Poziom objęcia populacji (%) badaniami przesiewowymi  
 

Rok 
Środki na 
realizację 
programu 
(wydatki 
bieżące) 

 
hipotyreoza

 
fenyloketonuria

 
mukowiscydoza 

rzadkie wady 
metabolizmu 

2010 16 653 280  100 % 100 % 100 % 25% 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 

 
 
 
 

Tabela nr 13 Liczba badań przesiewowych noworodków w kierunku hipotyreozy, 
fenyloketonurii i mukowiscydozy wykonanych w 2010 r. 

 
Liczba badań przesiewowych  

Rok  
hipotyreoza 

 
fenyloketonuria 

 
Mukowiscydoza 

rzadkie wady 
metabolizmu 

2010 420 000 430 000 420 000 120 000 
Źródło: Ministerstwo Zdrowia 
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Tabela nr 14 Liczba wykrytych chorób wrodzonych: hipotyreozy, fenyloketonurii i 

mukowiscydozyw ramach programu w 2010 r. 
 

Liczba wykrytych chorób wrodzonych  
Rok  

hipotyreoza 
 

fenyloketonuria 
 

Mukowiscydoza 
rzadkie wady 
metabolizmu 

102 56 81 31  
2010 Powtórne badanie w kierunku hipotyreozy wykonano u 508 dzieci. 

W kierunku fenyloketonurii wykonano 19068 badań w ramach monitorowania 
leczenia. W kierunku mukowiscydozy wykonano genetyczne badanie dla 2 474 
dzieci. 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 

 

4) Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: 

Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym 

poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011 – 

zadanie pn.: „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach” 

Cele programu: 

- zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstości 

występowania nadwagi i otyłości, 

- zmniejszenie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce 

(choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę typu II, nadciśnienie tętnicze i inne), 

- zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych 

chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także 

zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności. 

Program opiera się na zwiększaniu świadomości społeczeństwa o roli żywienia 

i aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. W tym celu konieczne jest podjęcie edukacji 

różnych grup społecznych, w tym grup zawodowo związanych z ochroną zdrowia i edukacją 

dzieci i młodzieży. W tym celu podejmowane są następujące działania: 

- opracowanie materiałów edukacyjnych o roli żywienia i aktywności fizycznej 

w zachowaniu zdrowia w formie 2 broszur i 3 ulotek oraz upowszechnianie ww. 

materiałów wśród dzieci i młodzieży w szkołach, w tym opracowanie merytoryczne 2 

broszur i 3 ulotek, 

- organizacja konkursów nt. zasad prawidłowego żywienia – przeprowadzenie konkursu  

w wybranych szkołach, w tym przygotowanie konkursu, 
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- opracowanie zaleceń dla pielęgniarek środowiskowych w szkołach odnośnie konieczności 

monitorowania masy ciała i wysokości dzieci, w tym merytoryczne opracowanie zaleceń  

w formie broszury. 

Łączny koszt realizacji zadania w 2010 r. wyniósł 110 000 zł. 

 

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

AIDS 

 

Zgodnie z kompetencjami Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje zadania z zakresu 

zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.  

Działania Centrum mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, 

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

i  bliskich poprzez: 

- profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie 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, 

- zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV, 

- 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 podejmowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS było 

w   2010 r. m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie 

Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 189, 

poz. 1590). Zadania są realizowane zgodnie z „Harmonogramem realizacji Krajowego 

Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2007-

2011”. 

Zadania realizowane w 2010 r. w zakresie zdrowia reprodukcyjnego przez Krajowe Centrum 

ds. AIDS: 

1) Strona internetowa 

Krajowe Centrum ds. AIDS w trosce o rzetelną i łatwo dostępną wiedzę z zakresu 

HIV/AIDS prowadzi działalność profilaktyczną również przez Internet. W portalu 

www.aids.gov.pl są zamieszczone materiały dotyczące HIV/AIDS.  
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2) Internetowa Poradnia ds. HIV/AIDS  

Działalność informacyjno-edukacyjna jest także realizowana przez Internetową Poradnię 

HIV/AIDS. Wejście na stronę Poradni możliwe jest bezpośrednio ze strony Krajowego 

Centrum www.aids.gov.pl. Klientami Internetowej Poradni są osoby mające potrzebę 

uzyskania różnych informacji na temat ryzyka zakażenia HIV.  

 

3) Telefon informacyjny  

 W Krajowym Centrum ds. AIDS działa również Telefon informacyjny (022 331 77 66) – 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum. Ułatwia to szybkie uzyskanie 

informacji z zakresu HIV/AIDS osobom kontaktującym się z Centrum. Mogą oni też 

skorzystać z konsultacji osobiście. Oprócz informacji otrzymują wtedy bezpłatne materiały 

edukacyjne.  

 

4) Telefon Zaufania AIDS 

Program „Telefon Zaufania AIDS” jest profilaktycznym programem ogólnopolskim, 

adresowanym do ogółu społeczeństwa. Program jest kontynuowany od 14 lat. Program 

telefonu zaufania jest ukierunkowany na populację generalną, adresowany jest do wszystkich 

osób zainteresowanych problematyką HIV/AIDS.   

 

5) Kampania „Wiedza ratuje życie” 

W 2010 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło multimedialną kampanię społeczną 

„Wiedza ratuje życie”. Kampania ma na celu promowanie testowania w kierunku HIV. 

Zachęca do wykonywania testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na 

terenie całego kraju.  

Odbiorcami kampanii są przede wszystkim osoby: dorosłe (18-39 lat i starsze), aktywne 

seksualnie, odpowiedzialne za zdrowie własne i partnera. Wiedza o zakażeniu pozwala na 

dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), 

a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia.  

Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii: „Niezależnie od wyniku masz szanse na 

normalne życie”. Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj, nie chroni 

przed zakażeniem HIV w przyszłości.  

 

6) Kontynuacja kampanii skierowanej do kobiet w ciąży 
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W latach ubiegłych Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało kampanię społeczną 

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

NIE DAJ SZANSY AIDS!” . 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na fakt, że HIV może zostać przeniesiony  

z zakażonej matki na dziecko. Ale jeśli kobieta jest świadoma swojego zakażenia, może 

zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko dzięki zastosowaniu leczenia 

antyretrowirusowego podczas ciąży oraz odpowiedniego przeprowadzenia porodu. Dlatego 

tak ważne jest, aby kobieta, która jest w ciąży lub planuje ciążę wykonała test na HIV.  

W 2010 r. w ramach kampanii powstała strona internetowa, zostały wydrukowane ulotki 

i  plakaty, które były dystrybuowane wśród odbiorców docelowych. W kampanię włączyły się 

media: telewizja, prasa, Internet. Spot był emitowany m.in. przez TVP 2, TVP Kultura, TVP 

Polonia, TVN, TVN24, TVN Siedem, Turbo, Style, CNBC, TVN Warszawa oraz na 

monitorach LCD w kinach sieci Cinema City w całym kraju.  Portale internetowe 

(m.in. PARENTING.pl, CIĄŻOWY.pl, MAMAZONE.pl, RODZICE.pl, WP.pl, DZIECI.pl, 

twoje 9 miesięcy)  włączyły się w akcję poprzez zmieszczenie informacji, artykułów jak 

również banerów. Prasa (m.in. PANI, METRO, Gazeta Wyborcza, Dziecko, Zdrowie i Uroda, 

Wysokie Obsasy, Twoje 9 miesięcy) zamieściła artykuły bądź wywiady z ekspertami czy też 

reklamy/ogłoszenia prasowe. 

 

7) Druk ulotki dla kobiet HIV+ pragnących mieć dziecko   

Broszura zawiera informacje i porady dotyczące planowania macierzyństwa dla kobiet 

zakażonych HIV, ich najbliższych.  

 

8) Druk poradnika Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej - 

poradnik dla pielęgniarek i położnych – aktualizacja 

W profilaktyce HIV i AIDS pielęgniarki i położne pełnią ogromnie ważną rolę. Publikacja 

ta służy poszerzeniu warsztatu zawodowego pielęgniarek i położnych, uzupełnieniu ich 

wiedzy oraz ułatwieniu codziennej pracy. 

 

9) Szkolenia dla pracowników medycznych, w tym lekarzy ginekologów w zakresie 

podstawowej wiedzy na temat HIV i AIDS i prowadzenia poradnictwa przed i po 

wykonaniu testu w kierunku HIV 

Tematem szkoleń były: epidemiologia, polityka państwa w zakresie walki epidemią 

HIV/AIDS, współpraca międzynarodowa, aspekty medyczne, profilaktyka i punkty 
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diagnostyczne, aspekty psychospołeczne, seksuologia, zagadnienia etyczno-prawne, 

narkotyki, spotkanie z osobą żyjącą z HIV.  

 

10) Szkolenie dla doradców Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych 

Szkolenie miało na celu przygotowanie kadry doradców prowadzących poradnictwo 

okołotestowe w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania. Uczestnicy, którzy 

pozytywnie zdali egzamin otrzymali certyfikat doradcy uprawniający do prowadzenia 

poradnictwa w zakresie HIV/AIDS. 

 

11) Portal internetowy  http://www.hiv-aids.edu.pl 

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

stworzyło platformę edukacyjną. Jest to innowacyjny model szkolenia dla pracowników 

ochrony zdrowia w zakresie HIV/AIDS. 

Portal edukacyjny skierowany jest głównie do lekarzy ginekologów, lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz studentów medycyny zainteresowanych poszerzeniem 

wiedzy dotyczącej problematyki HIV/AIDS.  

W serwisie www.hiv-aids.edu.pl znajdują się multimedialne materiały edukacyjne 

(videocasty, wykłady z prezentacjami multimedialnymi). Znajdują się tam też testy 

sprawdzające wiedzę. Po pozytywnym rozwiązaniu testów lekarze otrzymują 10 punktów 

edukacyjnych oraz certyfikat potwierdzający ukończenie bezpłatnego szkolenia. Każdy 

uczestnik programu ma własne konto edukacyjne, na którym znajdzie informacje dotyczące 

przebiegu szkolenia. 

Portal został rozbudowany o nowy kurs pt. „Poradnictwo okołotestowe”.  Kurs 

zawiera wskazówki dla lekarzy: dlaczego warto proponować test, komu proponować test, jak 

go wykonać oraz jak wręczać pacjentowi ujemny lub dodatni wynik testu, udzielając 

niezbędnego wsparcia. Kurs zawiera dwie modelowe scenki z wizyty pacjenta u lekarza w 

celu pokazania poradnictwa przed i po teście. 

Ponadto portal został rozbudowany o nowy kurs skierowany dla pielęgniarek i położnych 

pt. „Problematyka HIV/AIDS w praktyce pielęgniarskiej”. 

 

12) 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. 
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Lekarz rejestruje się na stronie www.broszura–aids.pl i zamawia materiały, których 

potrzebuje. Po otrzymaniu informacji o zamówieniu, zespół obsługujący serwis, 

przygotowuje zamówione materiały i w przeciągu 1 dnia roboczego przesyłka jest wysyłana 

pocztą do zamawiającego. 

 

13) Punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD) 

W 2010 r. funkcjonowało 27 punktów konsultacyjno – diagnostycznych (PKD) 

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

około testowym.  

Sieć punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku zakażenia HIV 

tworzona od kilku lat obejmuje obecnie wszystkie województwa.  

Podstawowym zadaniem realizowanym w punktach jest wykonywanie bezpłatnie  

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

międzynarodowymi prowadzone jest poradnictwo okołotestowe, podczas którego udzielane są 

porady w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych i inne wynikające z sytuacji 

pacjenta. Dzięki poradnictwu możliwe jest uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących 

statusu serologicznego, a także adresów instytucji i organizacji zajmujących się medyczną  

i socjalną pomocą osobom zakażonym. Informacje gromadzone w punktach anonimowego 

testowania pozwalają uzyskać niezbędne dane statystyczne i epidemiologiczne, dotyczące 

m.in. dróg zakażenia oraz trendów ryzykownych zachowań. Pozwala to na podejmowanie 

działań profilaktycznych i właściwą alokację środków na tę działalność. 

Każdy test jest poprzedzany rozmową z doradcą. Podczas rozmowy szacuje się ryzyko 

zakażenia HIV w odniesieniu do indywidualnych zachowań pacjenta. 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.   

 

3.3.5. Działania podejmowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kontekście zdrowia kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi 

 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła w 2010 roku następujące 

działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kontekście 

zdrowia kobiet w ciąży i matek z dziećmi: 
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1) W zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej Alkoholowego Zespołu Płodowego 

(FAS) i podnoszenia kompetencji w pracy z dziećmi z FAS zrealizowano trzy sesje 

szkoleniowe dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. 

Szkolenie objęło łącznie 72 godz. zajęć warsztatowych.  

2) W ramach zawartego porozumienia z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano szkolenie dla pracowników służby zdrowia 

oraz systemu pomocy społecznej dotyczące problematyki FAS. W szkoleniu 

zrealizowanym w czerwcu 2010 uczestniczyło 35 osób.  

3) Upowszechniając wiedzę o FAS zakupiono i przekazano publikację w tym zakresie 

dla uczestników  XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich w Poznaniu.  

4) Pracownik PARPA wygłosił wykład „Pomoc dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym w świetle założeń Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych” na konferencji naukowo szkoleniowej pt. „Dzieci z rodzin 

obciążonych problemem alkoholowym rodziców – diagnoza, terapia, pomoc”.  

Organizatorem konferencji był Urząd Dzielnicy Bielany, a jej celem zainicjowanie 

lokalnych działań na rzecz tworzenia zintegrowanego systemu pomocy.  

5) Prowadzono internetową stronę edukacyjną www.ciazabezalkoholu.pl. 

6) Przedstawiciele PARPA oraz członkowie zespołu badawczego ds. FAS wzięli udział 

w międzynarodowej konferencji „First European Conference on FASD: Growing 

Awareness in Europe” która odbyła się w Holandii. Na konferencji zaprezentowano 

doświadczenia i dorobek Polski w obszarze profilaktyki FASD, w zakresie edukacji 

publicznej (m.in. kampania „Ciąża bez alkoholu”), badań oraz programów 

szkoleniowych dla profesjonalistów.  

 

3.3.6. Badania prenatalne 

 

Z danych otrzymanych z zakładów i poradni genetycznych z całego kraju wynika, 

że udzielono 24 722 porad genetycznych, wykonano 5623 inwazyjnych badań prenatalnych, 

w   rezultacie których stwierdzono 1645 patologii płodu. 

Ponadto,  Narodowy Fundusz Zdrowia 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,  
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- 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. 

 

Tabela nr 15 i  nr 16 Dane dotyczące realizacji przedmiotowych świadczeń 

w roku 2010 

Lp. Nazwa Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

Wartość 
kontraktów 

Wartość 
wykonanych 
świadczeń 

Liczba kobiet 
objętych opieką 

1 DOLNOŚLĄSKI 1 310 730 1 181 040 1 567

2 KUJAWSKO-POMORSKI 2 430 590 2 429 240 2 760

3 LUBELSKI 210 000 209 850 327
4 LUBUSKI 388 143 388 130 595
5 ŁÓDZKI 3 019 898 3 017 867 3 422
6 MAŁOPOLSKI 704 418 654 269 876
7 MAZOWIECKI 3 533 115 3 445 144 4 270
8 OPOLSKI 644 875 624 954 750
9 PODLASKI 1 221 487 1 221 477 1 509
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10 POMORSKI 2 088 424 1 897 025 2 542
11 ŚLĄSKI 6 541 281 6 043 635 9 917
12 ŚWIĘTOKRZYSKI 508 770 507 670 682

13 WARMIŃSKO-
MAZURSKI 846 120 846 120 1 628

14 WIELKOPOLSKI 1 405 470 1 402 580 4 266

15 ZACHODNIOPOMORSKI 1 206 076 1 204 312 1 767

16 Razem 26 059 398 25 073 314 36 878
 

Lp. Nazwa procedury 
Liczba 

wykonanych 
procedur 

Wartość 
wykonanych 
procedur (w 

zł) 
1 BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP 2 692 197 163

2 BADANIA BIOCHEMICZNE - PAP P-A 18 983 3 000 358
3 BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG 19 588 963 437
4 BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL 1 638 83 079
5 BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE 45 789 13 468 086
6 PORADA GENETYCZNA  19 829 797 839

7 
BADANIA GENTYCZNE OBEJMUJĄCE 
MOLEKULARNĄ I BIOCHEMICZNĄ 
OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO 

4 197 5 122 681

8 AMNIOPUNKCJA 3 961 1 220 618
9 BIOPSJA TROFOBLASTU  395 127 644
10 KORDOCENTEZA  273 92 409

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 
 

 

W 2010 r.  województwie podkarpackim nie realizowane były przedmiotowe 

świadczenia, gdyż nie było świadczeniodawcy spełniającego odpowiednie wymagania w 

zakresie kwalifikacji personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę. 

Świadczeniobiorcy z województwa podkarpackiego korzystali z badań prenatalnych 

w szczególności w ośrodkach w Warszawie i Łodzi. 

 
Dostęp do badań prenatalnych uregulowany jest w polskim systemie prawnym 

w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.). 

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia w wykazie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych oraz warunków 

realizacji zawarty jest program badań prenatalnych.  
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Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania prenatalne na następujących 

warunkach: 

1) Świadczenia w poradniach specjalistycznych, kwalifikowane są jako porada kompleksowa 

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

porada zabiegowo-diagnostyczna - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 

62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. 

w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna.  

2) 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.  

 

 

Tabela nr 17 Informacje dotyczące liczby i wartości świadczeń udzielonych  

w poradniach specjalistycznych w związku z przedmiotowym problemem zdrowotnym  

 

 

specjalistycznych 
(5.01.01.2000002)

kompleksowych 
(5.01.01.2000001)

recepturowych 
(5.01.01.2000003)

zabiegowo - 
diagnostycznych 
(5.06.00…….)

1 DOLNOŚLĄSKI 230 248 1 960 1 909 3 2 667 4
2 KUJAWSKO-POMORSKI
3 LUBELSKI 355 392 5 404 1 984 8 1 482 4
4 LUBUSKI
5 ŁÓDZKI
6 MAŁOPOLSKI 135 959 3 114 263 1 638 2
7 MAZOWIECKI 686 718 12 999 2 700 3 5 644 11
8 OPOLSKI 29 772 363 237 1 164 2
9 PODKARPACKI
10 PODLASKI 193 957 3 989 677 7 1 226 5
11 POMORSKI 152 533 1 361 1 371 3 1 1 318 6
12 ŚLĄSKI 43 230 930 172 2 410 2
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 13 338 135 130 184 1
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 48 676 609 351 475 2
15 WIELKOPOLSKI
16 ZACHODNIOPOMORSKI 120 070 1 866 758 4 418 1

razem 2 009 894 32 730 10 552 31 1 15 626 40

L.P.
Nazwa Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ

Poradnia patologii ciąży (02.1450.001.02 - 1454)
rozpoznanie - ciąża (O00 - O99 oraz Z32 - Z36)

wartość 
wykonanych 
świadczeń

Liczba porad 

Liczba kobiet 
objętych opieką

Liczba 
świadczeniodawców 

udzielających 
swiadczeń

 
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia 
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3.3.7. Działania podejmowane w ramach pomocy materialnej, socjalnej oraz prawnej  

 

System świadczeń rodzinnych 

W 2010 r. wypłacono ze środków budżetu państwa: 

- przeciętnie miesięcznie 768,1 tys. zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku  

do ukończenia 5 roku życia na kwotę ogółem w skali roku 626,7 mln zł, 

- 182,5 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka na kwotę  

182,5 mln zł, 

- przeciętnie miesięcznie 111,9 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę ogółem w skali 

roku 517 mln zł, 

- 412,8 tys. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę  

412,8 mln zł, 

Ponadto gminy wypłaciły ze środków własnych 19,3 tys. zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka na kwotę 16,5 mln zł oraz 2,4 tys. podwyższeń ustawowej kwoty dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 1,1 mln zł. 

W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która wprowadziła 

m.in. przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do świadczeń związanych 

z  urodzeniem dziecka, tj. dodatku zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

i  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Nowelizacja dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 

oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od tego dnia pozostawanie matki 

dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, 

jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że opieka medyczna w trakcie 

ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, 

ale również przez położną.  

Do dnia 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy 

przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, 

potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez 

lekarza ginekologa lub położną. Natomiast w tym okresie do otrzymania powyższych 

świadczeń nie jest wymagane pozostawanie pod opieką od 10 tygodnia ciąży. 
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System pomocy społecznej  

Ogółem w ramach świadczeń pomocy społecznej w 2010 r. udzielono pomocy  

z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 113.994 rodzinom, w tym 69.692 rodzinom  

ze środowisk wiejskich. Spośród tej grupy rodzin połowę (66.234) stanowiły rodziny, którym 

pomoc została udzielona z uwagi na wielodzietność (47.610 to rodziny ze środowisk 

wiejskich). Natomiast wsparcie z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego otrzymało w 2010 r.  

252.842 rodziny, w tym 110.173 rodzin ze środowisk wiejskich. W 2010 r. w Polsce 

funkcjonowały 3 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży o zasięgu 

ponadgminnym prowadzone przez powiat. Dysponowały one 26 miejscami wykorzystanymi 

w ciągu roku przez 17 osób. Funkcjonowało również 11 domów prowadzonych przez inne 

podmioty (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kościelne i inne) z 221 miejscami,  

z których skorzystało w ciągu roku 477 osób. W 2010 r. ogółem działało 216 ośrodków 

interwencji kryzysowej. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym 

powiatu, jednakże  zadanie to realizowane jest również przez gminy. W 2010 r. powiaty 

prowadziły 144 ośrodki, w których pomoc znalazło 48.781 osób, natomiast podmioty 

niepubliczne prowadziły 40 takich ośrodków, udzielając pomocy 10.944 osobom. Natomiast 

gminy prowadziły 25 ośrodków tego typu, w których pomoc uzyskały 6.272 osoby, podmioty 

niepubliczne prowadziły 7 ośrodków, gdzie pomoc znalazło 2.809 osób.  

W 2010 r. udzielono w gminach porad specjalistycznych 19.367 osobom w 32 

ośrodkach prowadzonych przez gminy i 2.964 osobom w 6 ośrodkach niepublicznych. 

Natomiast w powiatach funkcjonowały 52 jednostki specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego o zasięgu ponadgminnym, prowadzonych przez powiat oraz 29 poradni 

prowadzonych w powiecie przez podmioty niepubliczne. Z usług jednostek specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego skorzystało 37.628 osób (22.515 w poradniach prowadzonych przez 

powiat i 15.113 w poradniach ponadgminnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne).  

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Po kilku latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

uznano, iż należy wprowadzić zmiany mające głównie na celu skuteczniejszą ochronę 

różnych kategorii ofiar przemocy w rodzinie w szczególności kobiet i dzieci. W dniu 

1 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 
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842).  Powyższa nowelizacji doprecyzowuje przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w   rodzinie, ale również wprowadza radykalne zmiany, takie jak: 

- wprowadzenie stosowania środków zapobiegawczych przez prokuratora i środków 

karnych przez sędziego – zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary przemocy 

w  rodzinie, kontaktowania się z nią oraz nakazu opuszczenia lokalu, 

- możliwość uzyskania przez osoby doznające przemocy w rodzinie bezpłatnego 

zaświadczenia lekarskiego o rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie, 

- zobligowanie samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich do działań 

profilaktycznych w ramach tworzonych programów przeciwdziałania przemocy 

w   rodzinie – samorządy mogą liczyć na wsparcie Rządu w oparciu o Program 

Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

- zmobilizowanie samorządów gminnych do wspólnej, interdyscyplinarnej pracy na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach tworzonych Zespołów 

Interdyscyplinarnych (obecnie takie Zespoły funkcjonują w 40% gmin), 

- zmiana dotycząca współpracy poszczególnych służb w sytuacji zgłoszenia przypadku 

przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, 

- zakaz stosowania kar cielesnych osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz 

sprawującym opiekę lub pieczę nad dzieckiem (zmiana w Kodeksie rodzinnym  

i opiekuńczym). 

W roku 2010 w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie 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. Przeprowadzenie przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS OBOP diagnozy 

zjawiska przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn. Raporty zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „Nie krzywdź, a nie będziesz 

krzywdzony”.  

Jednym z zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest tworzenie  

i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Standard 
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usług świadczonych przez te jednostki oraz szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy określa rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług 

świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,  

kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50,  

poz. 259). W specjalistycznych ośrodkach wsparcia, obok zapewnienia podstawowych 

potrzeb, ofiary przemocy w rodzinie otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne, socjalne, 

psychologiczne, prawne. W ramach działań wynikających z realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane są również programy korekcyjno – 

edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.   

 

System opieki nad dzieckiem i rodziną  

Jak wynika z gromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej danych  

w 2010 r. w 44.417 rodzinach zastępczych różnych typów przebywało ogółem 65.950 dzieci, 

w tym: w 36.673 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych przebywało  

47.981 dzieci, w 6.242 niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych przebywało 

9.809 dzieci oraz w 1.674 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach 

zastępczych przebywało 8.596 dzieci. Ogółem w rozdziale 85204 klasyfikacji budżetowej 

Rodziny zastępcze jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) wydatkowały w 2010 r. 

kwotę 684,2 mln zł. Natomiast w 1.159 różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych, wielofunkcyjnych  

i wsparcia dziennego), prowadzonych przez powiaty i podmioty niepubliczne, dysponujących 

37.537 miejscami przebywało 52.454 dzieci. W 2010 r. z usług 93 ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych, prowadzonych przez powiaty i podmioty niepubliczne, skorzystało 32.514 

osób, w tym 80 ośrodków prowadziło pracę z 14.304 rodzinami adopcyjnymi. Ogółem 

w  rozdziale 85201 klasyfikacji budżetowej Placówki opiekuńczo-wychowawcze jednostki 

samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorząd województwa) wydatkowały w 2010 r. 

kwotę 1.144,7 mln zł 

W 2010 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, który został następnie przekazany do prac parlamentarnych. Wynikiem 

tych prac jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Ustawa zakłada m.in. stworzenie stanowiska asystenta 
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rodziny, którego zadaniem będzie pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 

rodziny (również w zakresie sprawowania przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

względem dzieci), rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz ograniczenie liczby dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zakaz umieszczania w nich 

dzieci poniżej 10 roku życia). Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. 

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

W Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest stale 

prowadzony dyżur telefoniczny, w ramach którego każda zainteresowana osoba może 

uzyskać informacje dotyczące uprawnień pracowniczych kobiet w ciąży oraz uprawnień 

pracowniczych związanych z rodzicielstwem.  

W czasie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu  

na warunkach urlopu macierzyńskiego, osobie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 

wynagrodzenia otrzymywanego przed przejściem na odpowiedni urlop.  

Jak wynika z danych Departamentu Statystki Centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w 2010 r., zasiłki macierzyńskie wypłacono dla 207, 8 tys. osób, na kwotę  

2.939,8. mln zł. 

  

 Infrastruktura społeczna na rzecz dziecka i rodziny 

W 2010 r. prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) żłobki 

posiadły status zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Wydatki gmin  

w rozdziale 85305 klasyfikacji budżetowej Żłobki w tym okresie wyniosły ogółem  

345,4 mln zł.  

W 2010 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3, który został następnie przekazany do prac parlamentarnych. Wynikiem tych prac jest 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 

poz. 235).  Na mocy tej ustawy żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej Celem 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest m.in. stworzenie warunków prawnych dla 

rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi (żłobek, klub dziecięcy, dzienny 

opiekun, niania), co w konsekwencji umożliwi rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie lub 

kontynuowanie aktywności zawodowej. Istotnym celem powyższej ustawy jest również 

poprawa standardów funkcjonowania placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, 
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wsparcie rodziców w planach prokreacyjnych, promocja równości rodzinnej i zawodowej 

między kobietą i mężczyzną oraz wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.  

 

3.3.8. Zabiegi przerywania ciąży według przyczyn 
 
Tabela nr 18 Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 2002-2010, 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 
2010 641 27 614 0 

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

 
Powyższe dane przedstawione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia nie obejmują danych resortowych poza Ministerstwem Zdrowia (czyli Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa 

Sprawiedliwości). 

 

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

w  2010 r. zarejestrowano 641 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 103 zabiegów więcej niż 

w 2009 r. W związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wykonano 27 

zabiegów przerwania ciąży. W wyniku przeprowadzonego badania prenatalnego 

wskazującego na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu 

albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu wykonano 614 zabiegów. Nie odnotowano 

przypadku przerwania ciąży wskazujących, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 
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ROZDZIAŁ IV  
Działania podjęte w celu respektowania przepisów ustawy 

 
 
4.1. Działania podejmowane przez organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości 
 

W 2010 r. Prokuratura Generalna kontynuowała monitorowanie działań powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie realizacji przepisów ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Działania 

prokuratury w zakresie realizacji przedmiotowej ustawy polegają w szczególności 

na   prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych w zakresie czynów 

zabronionych stypizowanych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny 

(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w których przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie 

dziecka w fazie prenatalnej od momentu poczęcia i bezpośrednio po urodzeniu oraz wolność 

kobiety od przymusu, w szczególności jej prawo do macierzyństwa.  

Ponadto działania prokuratury w tym przedmiocie dotyczą realizacji obowiązku 

określonego w art. 4a ust. 5 in fine ustawy, zgodnie z którym prokurator został zobowiązany 

do  stwierdzania okoliczności o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, 

tj. iż  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. 

 

Przepisy Kodeksu karnego (k.k.) przewidują następujące typy czynów zabronionych, 

w   których przedmiotem ochrony jest zdrowie i życie dziecka w fazie prenatalnej 

i   bezpośrednio po urodzeniu oraz wolność kobiety od przymusu, w szczególności jej prawo 

do macierzyństwa: 

- przerwania ciąży za zgodą kobiety 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.), 

- uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu 

(art. 157 a k.k.), 

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

(art. 149 k.k.), 
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- inne kategorie przestępstw, w których może być analizowana okoliczność związania 

z   ochroną płodu ludzkiego lub przerwaniem ciąży (np. art. 155 k.k. w zakresie błędu 

w    sztuce lekarskiej). 

 

W 2010 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano 

łącznie 246 spraw o wskazane wyżej przestępstwa oraz kontynuowano 22 postępowania 

zarejestrowane w okresach  poprzednich (łącznie 268 prowadzonych postępowań).  

Mając na uwadze, iż w 2009 r. zarejestrowano łącznie 283  sprawy o wskazane wyżej 

przestępstwa, w 2010 r. odnotowano spadek - o 37 – spraw w tej kategorii przestępstw. 

 

Największą liczbę postępowań, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzono 

w kierunku art. 152 k.k. (łącznie 203 sprawy), co  stanowiło 75,8% ogółu prowadzonych 

postępowań przygotowawczych o wskazane wyżej przestępstwa.   

 

Prowadzone (zarejestrowane w 2010 r. i kontynuowane z poprzednich okresów 

statystycznych) postępowania dotyczyły: 

- przerywania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 k.k.) - 203 

postępowania, 

- przerwania lub doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży w wyniku 

stosowania przemocy lub w inny sposób bez jej zgody (art. 153 k.k.) – 26 postępowań, 

- uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu  

(art. 157a k.k.) - 16 postępowań, 

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

(art.149 k.k.) – 18 postępowań, 

- innych czynów zabronionych, w tym nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 k.k.) 

– 4 postępowania . 

 

W 2010 r. nie odnotowano spraw dotyczących spowodowania śmierci kobiety 

ciężarnej w    następstwie aborcji (art. 154 k.k.). 

  

W ubiegłym roku, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zakończyły 

łącznie 237 spraw o wskazane wyżej przestępstwa. Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu 

zakończono 30 postępowań przygotowawczych, postanowieniem o umorzeniu śledztwa – 144 

postępowania. W 56 sprawach czynności sprawdzające zakończyły się postanowieniem 



 

 66

o  odmowie wszczęcia śledztwa, natomiast 6 postępowań zawieszono, z uwagi na wystąpienie 

długotrwałych przeszkód uniemożliwiające ich kontynuowanie. 

  

Sprawy zakończone aktem oskarżenia dotyczyły: 

- przerwania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 § 1 k.k.) – 

11 spraw, 

- udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów 

ustawy lub nakłaniania do przerwania ciąży (art. 152 § 2 k.k.) - 7 spraw, 

- przerwania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy, gdy dziecko poczęte 

osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety (art. 152 § 1 i § 3 

k.k.) – 2 sprawy, 

- stosowania przemocy wobec kobiety ciężarnej w celu doprowadzenia do przerwania ciąży 

(art. 153 § 1 k.k.) – 4 sprawy, 

- zabicia dziecka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu (art. 149 k.k.) – 5 spraw, 

- nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety ciężarnej w wyniku błędu w sztuce 

lekarskiej (art. 155 k.k.) – 1 sprawa. 

Nadmienić należy, iż wskazane wyżej postępowania zakończone aktami oskarżenia często 

dotyczyły dwóch lub więcej podejrzanych oraz obejmowały większą liczbę zarzutów 

w   odniesieniu do jednego podejrzanego. W sprawach dotyczących przerwania ciąży 

za  zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 § 1 k.k.), postępowania z reguły 

obejmowały również osoby, które udzielały pomocy lub nakłaniały kobietę do przerwania 

ciąży. 

  Aktami oskarżenia objęto łącznie 48 osób.   

  

W odniesieniu do postępowań zakończonych postanowieniem o umorzeniu śledztwa, 

w   zdecydowanej większości spraw podstawą podjęcia tego rodzaju decyzji było ustalenie, 

iż  czynu nie popełniono lub brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 

popełnienia (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.). W pozostałych przypadkach uzasadnieniem wydania 

postanowienia o   umorzeniu postępowania było stwierdzenie, że czyn nie zawiera 

ustawowych znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) lub nastąpiło 

przedawnienie karalności czynu (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). 

Podobnie jak w latach poprzednich akta postępowań przygotowawczych 

zakończonych umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania zostały poddane ocenie 
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przez prokuratora nadrzędnego, w zakresie prawidłowości i zasadności podjętej decyzji 

merytorycznej. 

W większości spraw decyzje prokuratora o umorzeniu lub odmowie wszczęcia 

postępowania uznano za zasadne.  

Stwierdzić należy, iż postanowienia o umorzeniu śledztwa w przedmiotowych 

sprawach zapadły, co do zasady, po wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia 

i  potwierdzeniu, iż skutek w postaci przerwania ciąży, przed uzyskaniem przez dziecko 

zdolności do życia poza organizmem matki, nie nastąpił w wyniku przestępstwa lecz był 

spowodowany samoistnym poronieniem, obumarciem płodu, powikłaniami związanymi 

z   przebiegiem ciąży, stanem zdrowia dziecka poczętego, stanem zdrowia kobiety ciężarnej 

lub innymi okolicznościami nie stanowiącymi realizacji znamion typu czynu zabronionego. 

Wskazane okoliczności zostały ustalone procesowo poprzez zebranie i utrwalenie dowodów 

na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie dokumentacji lekarskiej, wykonanie badań 

laboratoryjnych i ekspertyz, uzyskanie opinii biegłych lekarzy z zakresu ginekologii 

i  położnictwa oraz biegłych innych specjalności, przesłuchanie w charakterze świadków 

pokrzywdzonych i innych osób.  

 

W 7 sprawach prokurator nadrzędny zakwestionował decyzje kończące postępowanie, 

z  uwagi na przedwczesne ich zakończenie, polecając wykonanie czynności w kierunku 

podjęcia na nowo umorzonego postępowania w trybie art. 327 § 1 k.p.k. Natomiast w jednej 

sprawie Prokurator Generalny uchylił prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa 

w   stosunku do dwóch podejrzanych na podstawie art. 328 §1 k.p.k.  

 

Sądy powszechne w 2010 r. rozpoznały 19 spraw o wskazane wyżej przestępstwa, 

w  których akty oskarżenia zostały  skierowane do sądu w 2010 r. i w latach ubiegłych.  

Osądzono łącznie 34 osoby. 

Wobec 4 oskarżonych sądy orzekły kary bezwzględnego pozbawienia wolności 

w  wysokości od 1 roku do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.     

W odniesieniu do 25 oskarżonych sądy orzekły kary w wymiarze od 3 miesięcy do 3 

lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres 

próby od 2 do 6 lat, a ponadto w odniesieniu do 19 spośród nich kary grzywny w wysokości 

od 30 do 150 stawek dziennych po 10 do 200 zł każda. 
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Wobec 3 oskarżonych - obok kary pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania - orzeczono również środek karny w postaci zakazu 

wykonywania zawodu lekarza na okres odpowiednio – 1, 3 i  5 lat. 

Sąd umorzył postępowanie wobec 5 oskarżonych o czyn z art. 152 § 1 k.k. na 

podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. wobec stwierdzenia, iż nastąpiło przedawnienie karalności 

czynu. 

W 2010 r. prokuratorzy nie stwierdzili okoliczności, o której mowa w art. 4a ust. 4 pkt 

3 ustawy, tj. iż zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 

zabronionego i nie wydawali w tym zakresie zaświadczeń, na podstawie których kobieta 

w  ciąży mogłaby ubiegać się o przerwanie ciąży na podstawie przepisów ustawy. 

Reasumując stwierdzić należy, iż w 2010 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych 

prokuratury odnotowano spadek liczby zarejestrowanych postępowań przygotowawczych 

o  przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu dziecka w fazie prenatalnej oraz bezpośrednio 

po  urodzeniu, a także życiu, zdrowiu i wolności kobiety ciężarnej.   

Przeprowadzone przez prokuratora nadrzędnego analizy akt zakończonych – 

umorzeniem i   odmową wszczęcia - postępowań przygotowawczych prowadzą do wniosku, 

iż w sprawach dotyczących tej kategorii przestępstw, postępowania przygotowawcze 

prowadzone są na   coraz wyższym poziomie.  

 

4.2. Działania podejmowane przez Rzecznika Praw Pacjenta 

 
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z poźn. zm.) 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. Zgodnie z wyżej 

wymienioną ustawą sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia wydanego przez lekarza lub 

lekarza dentystę można wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw 

Pacjenta, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta 

wynikające z przepisów prawa. 17 marca 2010 r. weszło w   życie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 41, poz. 244), które normuje działanie Komisji Lekarskiej 

działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.   



 

 69

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi, 

opracowują raz w roku w terminie do dnia 30 marca, listy lekarzy, którzy mogą być 

członkami Komisji Lekarskiej. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wystąpiło do konsultantów 

krajowych w  poszczególnych dziedzinach medycyny odnośnie aktualizacji opracowanych 

i   przekazanych list.  

Jak wynika z   informacji Rzecznika Praw Pacjenta w 2010 r. do Rzecznika Praw 

Pacjenta nie wpłynął żaden prawidłowo złożony sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza.   

Ponadto, na podstawie zgłoszeń skierowanych do Biura za pośrednictwem bezpłatnej 

infolinii oraz drogą mailową, Biuro podejmowało interwencje u świadczeniodawców 

w  przypadku braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej kobiet  w okresie ciąży. 

Dotyczyło to głównie uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej. Świadczeniodawcy (w tym pracownicy rejestracji) zapisując na 

podstawie art. 20-24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

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

kobiety w okresie ciąży w kolejce oczekujących na uzyskanie świadczenia, nie zawsze biorą 

pod uwagę, że w przypadku tej grupy pacjentów czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia 

powinien być wyznaczany indywidualnie.  

Kobiety nieubezpieczone zwracały się do Biura z zapytaniami dotyczącymi prawa 

do    świadczeń opieki zdrowotnej. Od kobiet nieubezpieczonych wymagano dowodu 

ubezpieczenia uzależniając od jego posiadania uzyskanie świadczenia zdrowotnego. Biuro 

udzielało odpowiednich informacji o prawach kobiet nieubezpieczonych.  

 

4.3. Działania podejmowane przez Naczelny Sąd Lekarski i Okręgowe Sądy 

Lekarskie 
 

W 2010 r. odpowiedzialność zawodową lekarzy regulowały przepisy ustawy z dnia 2 

grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708). Zgodnie z ta ustawa ustawą 

członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi 

za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu 

lekarza. Zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelny Sąd Lekarski w 2010 r. 

poszczególne okręgowe sądy lekarskie oraz Naczelny Sąd Lekarski prowadziły, 
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przedstawioną w tabeli poniżej, liczbę spraw dotyczących opieki nad kobietami w ciąży, 

opieki okołoporodowej, badań genetycznych płodu oraz zabiegów przerywania ciąży. 

 

Tabela nr 19 Liczba spraw dotyczących opieki nad kobietami w ciąży, opieki 

okołoporodowej, badań genetycznych płodu oraz zabiegów przerywania ciąży  

prowadzonych przez okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski 
 

Lp. 

 

OIL 

Opieka nad 

kobietami w 

ciąży 

Opieka 

okołoporodowa 

Badania 

genetyczne 

płodu 

Zabiegi 

przerywania 

ciąży 

1 Białystok 0 0 0 0 

2 Bielsko – Biała 0 0 0 0 

3 Bydgoszcz 0 2 0 0 

4 Częstochowa 0 0 0 0 

5 Gdańsk 0 0 0 0 

6 Gorzów Wlkp. 0 0 0 0 

7 Katowice 0 2 0 0 

8 Kielce 1 0 0 0 

9 Koszalin 0 0 0 0 

10 Kraków 0 0 0 0 

11 Lublin 0 0 0 2 

12 Łódź 0 2 0 0 

13 Olsztyn 0 1 0 1 

14 Opole 0 0 0 0 

15 Płock 0 0 0 0 

16 Poznań 0 1 0 0 

17 Rzeszów 0 0 0 0 

18 Szczecin 0 0 0 0 

19 Tarnów 0 0 0 0 

20 Toruń 0 0 0 0 

21 Warszawa 0 2 0 0 

22 Wrocław 0 0 0 0 

23 SL WIL 0 0 0 0 

24 Zielona Góra 0 0 0 0 

25 Naczelny Sąd Lekarski 2 3 0 1 

             SUMA 3 13 0 4 

Źródło: Naczelny Sąd Lekarski 
 


