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Szanowny Panie Prezesie!

Odpowiadając na pismo z dnia 7 listopada 2021 r. w sprawie zmiany przepisów 

regulujących kwalifikacje zawodowe lekarzy uprawniające do dokonania przerwania 

ciąży oraz stwierdzenia, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, Departament 

Zdrowia Publicznego uprzejmie przekazuje następujące informacje i wyjaśnienia.

Przesłanki dopuszczające przerwanie ciąży zostały określone przepisami rangi 

ustawowej, tj. art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 

78, z późn. zm.), w świetle którego przeprowadzenie zabiegu jest możliwe m.in. 

w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. 

Decyzja o tym, czy wystąpiły powyższe okoliczności, jest i może być podejmowana 

wyłącznie przez lekarza w odniesieniu do konkretnego przypadku. W związku 

z powyższym, nie został określony zamknięty katalog wskazań do przerwania ciąży 

w przypadku gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. 

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) lekarz ma 

obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Ponadto, w świetle 
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art. 30 tejże ustawy lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym 

przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty 

życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 stwierdza inny lekarz niż dokonujący 

przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Jednocześnie, 

przepisem art. 4a ust. 9 tejże ustawy minister właściwy do spraw zdrowia został 

upoważniony, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, do określenia w drodze 

rozporządzenia kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania 

przerwania ciąży, oraz kwalifikacji lekarzy, o których mowa w przywołanym powyżej 

art. 4a ust. 5 ustawy.

Kwalifikacje określone przepisami rozporządzenia mają zatem charakter przepisów 

wykonawczych, nie ograniczają one w żaden sposób przepisów ustawowych 

wynikających z art. 4a ust. 1 pkt 1.

Przedstawiając powyższe, należy zaznaczyć, że przywołane regulacje ustawy z dnia 

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

dopuszczalności przerywania ciąży w obecnym brzmieniu obowiązywały również przed 

wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. 

sygn. akt K 1/20, który nie wpłynął na ich treść i interpretację.

Z poważaniem 

Dorota Olczyk 

Zastępca Dyrektora 
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