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„Nasze ciała, nasze Ŝycie”, Część III „Zdrowie seksualne i kontrola płodności”,  

Rozdział 17 „Aborcja” 

 

Aborcja w Polsce – stan prawny1, str. 384 - 385 

Opracowanie na podstawie tekstu: Marlene Gerber Fried przy współpracy Maureen Paul 
 

Od 1993 roku w Polsce obowiązuje „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy”2, która pozbawia kobiety prawa do 

decydowania o swoim macierzyństwie. W 1996 roku ustawę złagodzono, wprowadzając do niej 

szereg poprawek, wśród nich zapis dopuszczający przerwanie ciąŜy, gdy „kobieta znajduje się w 

cięŜkich warunkach Ŝyciowych lub trudnej sytuacji osobistej”. W grudniu 1997 roku weszło w 

Ŝycie kontrowersyjne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zgodność 

tego przepisu z konstytucją. (Więcej informacji na temat historii prawa do aborcji w Polsce 

znajdziesz w dalszej części rozdziału). 

 

Obecnie aborcja jest w Polsce dopuszczalna w następujących przypadkach: 

 

• Gdy ciąŜa stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia kobiety cięŜarnej.  

 

Zgodnie z ustawą zagroŜenie musi stwierdzić inny lekarz niŜ ten, który dokonuje zabiegu, chyba 

Ŝe ciąŜa zagraŜa Ŝyciu kobiety w sposób bezpośredni. W przypadku zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia 

ustawa nie określa terminu dopuszczalności przerwania ciąŜy. Stwierdza natomiast, Ŝe w takim 

przypadku przerwanie ciąŜy powinno zostać dokonane w szpitalu. Przepisy prawne nie 

precyzują, w jakiej formie lekarz powinien potwierdzić istnienie warunków dopuszczających 

przerwanie ciąŜy. 

 

                                                 
1 Opracowane w czerwcu 2003 roku. 
 
2 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy, Dz.U. z 
1993 roku, nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami. 
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• Gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duŜe 

prawdopodobieństwo cięŜkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagraŜającej jego Ŝyciu.  

 

Przerwanie ciąŜy z tego powodu jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do 

samodzielnego Ŝycia poza organizmem kobiety cięŜarnej. Wystąpienie okoliczności 

uprawniających do przerwania ciąŜy musi potwierdzić inny lekarz niŜ ten, który dokonuje 

zabiegu. W tym przypadku przerwanie ciąŜy musi zostać dokonane w szpitalu. 

 

• Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe ciąŜa powstała w wyniku czynu zabronionego. 

 

Przerwanie ciąŜy jest w takiej sytuacji dopuszczalne, jeŜeli od jej początku upłynęło nie więcej 

niŜ 12 tygodni. MoŜe zostać dokonane takŜe w gabinecie prywatnym. Zaistnienie okoliczności 

uprawniającej do przerwania ciąŜy stwierdza prokurator. Do czynów zabronionych naleŜą m.in. 

gwałt, kazirodztwo lub stosunki seksualne z osobą w wieku poniŜej piętnastu lat.  

 

Lekarzowi, który przerwie ciąŜę z naruszeniem przepisów ustawy, grozi kara pozbawienia 

wolności do lat 3. Kobieta nie jest karana ani wtedy, gdy podda się przerwaniu ciąŜy, ani wtedy, 

gdy dokona tego sama. 

 

 
 
 
KsiąŜka Nasze ciała, nasze Ŝycie jest dostępna w księgarniach w całej Polsce. MoŜe takŜe zostać 
zamówiona w biurze wydawcy: Fundacja Współpracy Kobiet NEWW-Polska, ul. Miszewskiego 
17/100, 80-239 Gdańsk, Polska 
bądź za pośrednictwem strony internetowej www.neww.org.pl . 
Dodatkowe informacje: tel. 48 58 344 38 53, neww@neww.org.pl . 
 
Polish edition of Our Bodies, Ourselves is available in bookstores in Poland. You can also purchase it 
online from www.neww.org.pl or from the publisher’s office: Network of East/West Women - Polska 
(NEWW) , ul.Miszewskiego 17/100, 80-239 Gdańsk, POLAND. 
For more information call 48 58 344 38 53 or write neww@neww.org.pl . 
 

 

 


