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Nalezy, mimo pewnych zastrzezen,
pozytywnie ocenid funkcjonowanie ustawy. Jej efektem jest bowiem znaczne
zmniejszenie dokonywanych aborcji,
pray jednoczesnym wzroscie zainteresowania sytuacji zyciowq i zdrowotnq kobiety spodziewajqcej si? dziecka. Stworzone zostaty m.in. warunki do:
• obj^ia wszystkich kobiet ci^zarnych
systemowymi badaniami profilaktycznymi,
• zmniejszenia liczby przerwaii ciqzy
z powodu zagrozenia zdrowia i zycia
matki,
• zmniejszenia wskaznika umieralnosci
niemowlat do poziomu 9,6 promili juz
w 1998 n, wobec zakladanego obnizenia tego wskaznika do wartosci 10 promili dopiero w 2000 r. (...)
Znacz^co poprawily si? warunki odbywania porod6w, coraz wi?cej jest mozliwoScI odbywania porod6w rodzinnych.
JednoczeSnie systematycznie maleje
liczba dzieci porzuconych praez matki
w szpitalu.
jednak ci^gle obszary, kt6rych
obecny stan budzi niepokoj, a poprawa
nast?puje zbyt wolno.
(z raportu)
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DWUMIESI^CZNIK

Drodzy Czytelnicy!
Dwumiesi?cznik NATURALNE
PLANOWANIE RODZINY jest pismem populamo-naukowym adresowanym do:
• nauczycieli naturalnego planowania rodziny,
• pracownikow sluzby zdrowia
i oswiaty,
• parafialnych doradcow zycia rodzinnego oraz wszystkicii innych
osob zainteresowanych problematykq zdrowia i naturalnego planowania rodziny.

W dwumiesi^czniku:
• przekazujemy wiedz? na temat
nowych osiqgnifc naukowych
zwi^anych z NPR,
•prezentujemy opinie i problemy
zwi^ane z nauczaniem i praktycznym stosowaniem metod NPR
z punktu widzenia lekarzy, psychologow, etykow, teologow, socjologow, pedagogow, ekologow jak
i samych uzytkownikow metod.
Pismo ukazuje si? bez jakiejkolwiek dotacji i utrzymuje si? glownie
z wplat Czytelnikow oraz darowizn
od bardzo nielicznych sponsorow.
Zach^camy do systematycznej
lektury naszego pisma oraz wi^czenia
si? w promocj? naturalnego planowania rodziny.
Redakcja

Posiadamy jeszcze numery archiwalne z lat poprzednich (17 numerow) - cena kompletu tylko 22,00 zl.
Bardzo prosimy o czytelne i wyrazne podawanie swojego adresu.

Broszura NPR
NATURALNE PLANOWANIE
RODZINY. Kurs Podstawowy - Broszura autorstwa Maigorzaty Baster,
psychologa i instruktora NPR, adresowana jest zarowno do mlodziezy jak
i mlodych malzonkow, ktorzy o natu-

^
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Dwumiesi?cznik jest
wspoltworzony przez:
• Krajowy Zespoi Promocji Naturalnego Planowania Rodziny,
• Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg Metody
prof. dr. med. Jozefa Rotzera,
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny,
• Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia,
• Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.

Cena prenumeraty w roku 1999
wynosi:
liczba egz. cena prenum. cena 1 egz.
1 egz.
10,80 zl
3,00 zl
2 egz.
32,00 zl
2,70 zl
5 egz.
75,00 zl
2,50 zl
10 egz.
145,00 zl
2,40 zl

F t O I > ^ l I*.J'»'
Kurs Podstawowy

ralnym planowaniu rodziny nie wiedz^
nic albo prawie nic. Ma ich zach?cic do
zapoznania si? z tematem. Nie stanowi
ona jednak podstawy do nauczenia si?
ktorejs z metod namralnego planowania rodziny.
Latwy i lekki j?zyk oraz podstawowe informacje o tym, czym jest
naturalne planowanie rodziny uj?te
w zwi?zly tekst, uzupelnione s^ doskonal^ grafik^ Grzegorza Regulskiego. Rysunki na zasadzie swobodnych
skojarzen, cz?sto humorystyczne, zach?cajq do zapoznania si? z calosci^.
Cena pojedynczego egzemplarza
wynosi 3,00 zl. Przy zakupie wi?kszej ilosci - duze rabaty si?gajqce
50 proc. ceny. I tak:
1 egz. - 3 zl, 10 egz. - 24 zl
20 egz. - 42 zl, 50 egz. - 90 zl
100 egz. - 150 zl.
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Komentarze do raportu 16-17

Przyjaciele!

Oddajemy do Waszych rqk pazdziernikowy numer miesi^cznika „ Sluzba Zyciu", w ktdrym publikujemy obszerne fragmenty „Sprawozdania
Rady Ministrow z realizacji w roku 1998 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalnosciprzerywania
ciqzy"- Kolejny rzqdowy
raport na temat realizacji prawa chroniqcego zycie pocz^tych dzieci napawa
optymizmem: zdecydowanie zmalala rejestrowana liczba zabojstw
pocz^tych
dzieci. Wbrew „prognozom"
zwolennikow
legalizacji aborcji nie nastqpil
wzrost ilosci zgonow kobiet w zwiqzku z ciqzq, porodem i pologiem,
nie
wzrosla ilosc dzieciobojstw ani tez liczba pozostawianych przez matki noworodkow w szpitalach. Domy samotnej matki ciqgle dysponujq wolnymi miejscami i mogq zapewnic pelnq opiek^ kazdej matce w potrzebie.
Obsej-wujemy -jest to nawet widoczne w oficjalnych wynikach badan opinii publicznej - dalszy wzrost szacunku wobec zycia pocz^tych dzieci i rosnqcq akceptacj^ spolecznq ustawy chroniqcej zycie.
O komentarz rzqdowego raportu poprosilismy znanych obroncow zycia dzialajqcych w roznych srodowiskach (opinie te publikujemy na stronach 16 i 17).
Z danych przedstawionych
w rzqdowym sprawozdaniu
dwie
napelniajq
szczegolnq troskq: dalszy pogl^biajqcy si^ spadek liczby urodzen i dwukrotny
wzrost w ciqgu jednego roku sprzedazy hormonalnych srodkow
antykoncepcyjnych (ktore w cz^sci mogq miec takze dziaianie
wczesnoporonne).
Wydaje si^ konieczne podj^cie rdznorodnych dzialan, ktdre mogq si^ przyczynic do podniesienia dzietnosci polskich rodzin.
Dane zawarte w rzqdowym raporcie jednoznacznie wskazujq na pozytywne
zmiany, spowodowane obowiqzywaniem niedoskonaiej (ze wzgl^du na zawarte w niej wyjqtkowe sytuacje „dopuszczajqce"
zabijanie nie
narodzonych)
ustawy z 7 stycznia 1993 roku chroniqcej zycie.
Zebrane przez nas informacje sq cenne nie tylko dla polskich obroncow zycia, majq takze znaczenie mi^dzynarodowe.
Polska jest bowiem
pierwszym
krajem na swiecie, ktory w warunkach demokracji odrzucil „prawo " zezwalajqce na zabijanie pocz^tych dzieci i wprowadzil ustawy chroniqcq zycie.
Wyrazam nadziej^, ze naszych Czytelnikdw zainteresujq peine teksty ustaw:
z 27 h\'ietnia 1956 roku, 7 stycznia 1993 roku oraz nowelizacji z 30 sierpnia
1996 roku, ktdre prezentujemy na stronach 19-23, a takze krdtka notatka „Ku
refleksji" pidra Krzysztofa
Zawistowskiego.
Po wydaniu pi^ciu numerdw „Sluzby Zyciu" zwracam sif zprosbq do Czytelnikdw o ocen^ naszego pisma, uwagi i propozycje, ktdre pozwolq nam na
udoskonalenie pracy
redakcyjnej.
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7 pazdziernika br., Jasna Gora

200 tysiecy osob modlito si^ o zaprzestanie
dyskryminacji Radia Maryja
Od Redakcji:
Radio Maryja kilka lat temu
otrzymalo ogolnopolskq koncesj?,
ktdra niiala dac mozliwosc sluchania Radia na 80 proc. terytorium
Polski. Do tej pory przydzielono czfstotliwosci, ktdre pokrywaj^ jedynie
54 proc. terytorium kraju.
Uznajqc wielkie zaslugi Radia
Maryja dla obrony zycia, Redakcja
miesi^cznika „SJuzba Zyciu" w peini
popiera dziaiania maj^ce na celu
rzeczyvviste przyznanie czfstotliwosci przydzielonych w koncesji.

W czwartek 7 pazdziernika w s'wi?to
Matki Bozej Rozancowej zgromadzilo sif
w Czfstocliowie ponad 200 tysifcy osob.
Przybyli, aby prosic Opiekunk? Radia
Maryja o orfdownictwo w staraniacli
0 zrealizowanie przyznanej przed pam laty koncesji. Przybyli takze, aby przekazac
tym wszystkim, ktorzy okrqglymi slowami w mowie i listach chc^ ukryc oczywisty fakt dyskryminacji Radia, ze si? na t?
dyskryminacj? nie zgadzajq.
Uroczystej Mszy sw. kon- |
celebrowanej przez kilkuset
kaplanow
przewodniczyl
ks. bp Edward Frankowski.
„Gdzie jest przyczyna dyskryminacji Radia Maryja?" - pytal Ksi^dz Biskup podczas homilii. Niektorzy chc^ „zepchnqc katolickie media na
margines, a juz w sposob
szczegolny Radio Maryja, bo
ma odwag? bye Radiem, ktore
dice bye wolne i mowic prawd?. Prawd? w milo&i i milosc w prawdzie".
W „modlitewnym szturmie do Matki
Bozej" przybyli mlodzi i starsi, znani
1 mniej znani. Wszyscy chcieli swc| obecnos'ci^ pokazac, ze s^ i czuwaj^.
W imieniu zgromadzonych zostal
wystosowany specjalny list do Ojca
Swi?tego. Odczytal go czlonek Sekretariatu Komitetu Ratowania Radia Maryja
„SOS dla Radia Maryja" prof, dr hab.
Ryszard Bender (na zdj?ciu).

El

Wezwanie Komitetu S O S
dla Radia Maryja do K R R i T

Podczas pieigrzymki dr Jan Szafraniec (byly senator RP) odczytal
wezwanie Komitetu Ratowania Radia Maryja do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Naczelnych
wtadz Rzeczypospolitej Polskiej.
„My, wieiotysi^czna reprezentacja
Rodziny Radia Maryja, zebrana w modlitewnym skupieniu u stop Jasnogorskiej Pani w dniu 7 pazdziernika
w swi^to Matki Bozej Rozancowej
oraz pi^ciomilionowa spolecznosc katolicka w kraju i za granicq^, deklaruj%
ca poparcie dla katolickiego gtosu
w naszych domach, po raz kolejny domagamy si^ od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niezwtocznej realizacji
zapisu koncesyjnego z roku 1994
o 80-procentowym pokryciu terytorium kraju sygnatem Radia Maryja.
Po szesciu Iatach od chwili uzyskania koncesji pokrycie terytorialne
kraju si?ga 54 proc,
" ^
zas pokrycie ludnosciowe zaiedwie 50 proc.
Fakt ten, w konfrontacji

ze 100-procentow^ realizacji koncesji dla dwoch ogolnopolskich stacji
radiowych, poczytujemy jako dyskryminacji katolickiego glosu w naszych domach. Nie oczekujemy
przywilejow, gratyfikacji czy specjalnych wzgl^dow, z^damy jedynie
uwzgl^dnienia
przystuguj^cych
nam praw od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, b^d^cej z mocy prawa straznikiem interesu publicznego i pluralizmu w mediach audiowizualnych.
W interesie kilkudziesi^ciu milionow polskich katolikow, zamieszkalych w kraju i na calym swiecie, jest
zapewnienie petnego odbioru sygnalu Radia Maryja w kazdym katolickim domu. Nasze szczegolne zaniepokojenie budzi koniecznosc
zejscia do roku 2000 z dolnego zakresu UKF, co spowoduje pozbawienie sygnatu radiowego ponad 2 miliony sluchaczy Radia Maryja.
§wiadomi swoich praw nie ustaniemy w wysitkach na rzecz naszego
radia dopoty, dopoki sygnat naszej
rozgtosni nie pokryje terytorium kraju
w okreslonym zapisie koncesyjnym.
Tak nam dopomoz Bog!"
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warszawa

1999

Sprawozdanie Rady Ministrow
z realizacji w rolcu 1998 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 rolcu
0 planowaniu rodziny,
ochronie ptodu ludzkiego
1 warunkach dopuszczalnosci
przerywania cigzy

Rozdziat I

(fragmenty)

wst^p
Sprawozdanie Rady Ministrow z wykonania w 1998 roku ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie plodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnosci przerywania ciqzy
(Dz. U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78; z 1995 r.
nr 66 poz. 334; z 1996 r. Nr 139
poz. 646; z 1997 r. Nr 141 poz. 943 oraz
Nr 157 poz. 1040; z 1999 r. Nr 5 poz.
32), podsumowuje kolejny rok jej dziaiania.
Obowiqzek corocznego dokonywania oceny realizacji ustawy wynika
z art. 9, zgodnie z ktorym Rada Ministr6w przedklada Sejmowi do dnia
31 lipca kazdego roku sprawozdanie
z wykonania ustawy oraz o skutkach
jej stosowania. (...)

niosla zaiedwie 22 tys., co w przeliczeniu na 1000 mieszkancdw dalo wskaznik rowny 0,55. Najnowsze prognozy
przewidujq pojawienie si? ujemnego
przyrostu naturalnego ludnosci juz
w tym roku i utrzymanie siq przewagi
zgonow nad urodzeniami do 2007 r. i
Systematyczne zmniejszanie si? roznicy mi?dzy hczbq urodzeii a zgonow jest
w glownej mierze powodowane znaczqcym spadkiem liczby urodzen, ktory od

zapewnienie l<obietom
w cigzy opiel<i medycznej,
socjalnej 1 prawnej

1. Opieka medyczna
Art. 2. 1. Organy administracji rzqdowej oraz samorzqdu terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreslo-

Urodzenia zywe w Iatach 1983-1998 (w tys.)
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Obowiqzek realizacji zadaii wynikajqcych z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania
ciqzy nabiera dodatkowo szczegolnego
znaczenia wobec sytuacji demograficznej kraju.

1990 r. wyniosl 27,6 proc, co w skali
rocznej oznacza sredni spadek o 4 proc.

Z poczqtkiem przemian ustrojowych Polska weszla bowiem w obszar
zawfzonej zast^powalnosci pokolen.
W roku 1989 po raz pierwszy w historii na jednq matkf przypadla, srednio
biorqc, mniej niz jedna corka. Wprawdzie do konca 1998 r. przyrost naturalny utrzymal sif na poziomie powyzej
zera, ale jest on nieslychanie niski:
przewaga urodzen nad zgonami wy-

Od 1990 r. wspolczynnik dzietnosci,
okreslajqcy sredniq liczb? urodzeii zywych na jednq kobiet? w wieku
15-49 lat, obnizyl si? z 2,04 na poczqtku
okresu do 1,44 w roku 1998. W wyrazeniu wzgl?dnym oznacza to spadek
o 29,6 proc. oraz istotnq roznic? w stosunku do poziomu 2,1 urodzen zywych
na kobiet?, niezb?dnego do zachowania
prostej zast?powalnosci pokolen. (...)
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Dokonujqc analizy realizacji ustawy o planowaniu rodziny nie mozna
wife pominqc oceny wplywu, jaki jej
kilkuletnie funkcjonowanie miato na
ksztaltowanie sif przyrostu naturalnego ludnosci w Polsce.
Przedkladane sprawozdanie Rady
Ministrow z wykonania ustawy o planowaniu rodziny przygotowane zostalo
przez Pelnomocnika Rzqdu do Spraw
Rodziny na podstawie czqstkowych
sprawozdan opracowanych przez Ministerstwa: Zdrowia i Opieki Spolecznej,
Pracy i Polityki Socjalnej, Edukacji Narodowej, Spraw Wewn?trznych i Administracji, Sprawiedliwosci oraz przez
Prokuratur? Krajowq. (...)

0

1983 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

lata

nych w przepisach szczegolnych, sq obowiqzane do zapewnienia kobietom w ciqzy opieki medycznej, socjalnej i prawnej
w szczegolnos'ci poprzez:
1. opiekf prenatalnq nad plodem
oraz opiekf medycznq nad kobietq
w ciqzy.
Glownym celem opieki medycznej
nad kobietami ci?zamymi jest zapewnienie prawidlowego przebiegu ciqzy,
jak rowniez jak najwczesniejsza identyfikacja czynnikow ryzyka, co umozli5
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wia objfcie tych matek odpowiedniq
opiekq. Szacuje si?, ze okolo 20 proc.
wszystkich ciqz stanowiq ciqze podwyzszonego i wysokiego ryzyka. Ciqze
0 podwyzszonym i wysokim ryzyku sq
najczfstszq przyczynq patologii wyst?pujqcych u noworodkow, majq rowniez
wplyw na poziom umieralnosci niemowlqt.
W 1998 roku kobiety ci?zarne mialy zapewnionq opiek? medycznq, ktorq
sprawowali lekarze poloznicy, lekarze
rodzinni oraz polozne. W przypadkach
ciqzy o podwyzszonym ryzyku, opiek?
medycznq nad kobietami ci?zarnymi
przejmowaly poradnie specjalistyczne,
zorganizowane na wyzszych poziomach opieki oraz oddzialy patologii
ciqzy. Poradnie ogolne, poradnie dla
kobiet oraz szpitale zapewnialy opiek?
medycznq dostosowanq do stopnia ryzyka ciqzy.
Leczenie dziecka w okresie plodowym pozostaje nadal najcz?sciej w fazie eksperymentu klinicznego. Zajmujq
si? nim nieliczne, wyspecjaHzowane
o^rodki. (...)
W 1998 roku, w ramach stalych zadari pionu poiozniczo-ginekologicznego, realizowane byly zadania dotyczqce
upowszechniania wsrod kobiet prewencji w okresie przed pocz?ciem dziecka,
usprawnienia diagnostyki i czynnej
opieki nad ci?zamq w przypadku zagrozenia wczes'niactwem, a takze upowszechnienie zasady systemu referencyjnego w odniesieniu do porodu przedwczesnego oraz poprawa opieki nad
wczesniakiem.
Zadania te wykonywane byly takze
w ramach „Programu Poprawy Opieki
Perinatalnej w Polsce". Podstawowe zalozenia Programu, rozpocz?tego w 1995 roku, obejmujq usprawnienie czynnej opieki nad kobietq ci?zarnq w ramach systemu trojstopniowej opieki perinatalnej.
W roku 1998 realizacjq Programu obj?ty
byl caly kraj. Zgodnie z przyj?tymi zalozeniami, system trojstopniowej opieki
funkcjonowai w oparciu o 11 regionalnych o^rodkow. Pomi?dzy osrodkami
zorganizowano system specjalistycznego
transportu i komunikacji. (...) W osrodkach I I I poziomu opieki perinatalnej
utworzone zostaly oddzialy intensywnej
terapii nad noworodkiem, natomiast
w osrodkach I I poziomu stanowiska takiej opieki. Wyposazenie oddzialow intensywnej terapii zostalo w czfsci zakupione przez Ministerstwo Zdrowia
1 Opieki Spolecznej - w 1998 r. na ten
eel przeznaczono 3 600 000 zl. W poszczegolnych regionach podpisano poro6
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zumienia pomi?dzy osrodkami roznego
poziomu, okres'lajqce zadania tych
osrodkow i ich wzajemne zobowiqzania.
Koszt reahzacji zadari przypisanych do
danego osrodka obciqzal jego budzet.
Konsekwencjq takiego rozwiqzania jest
zroznicowanie kosztow opieki w zaleznosci od zaklasyfikowania osrodka do
jednego z trzech poziomow.
Ocena realizacji Programu dokonana
w 1998 roku wskazuje, ze w poszczegolnych regionach wyst?powaly roznice
w poziomie wdrazania obowiqzujqcych
zasad opieki perinatalnej. Najwi?ksze
zaawansowanie wdrozenia programu
mialo miejsce w regionach: wielkopolskim, bydgoskim, lodzkim, wroclawskim, gdariskim, krakowskim i szczeciriskim. W zwiqzku z brakiem zroznicowania w biezqcym finansowaniu (wynika to
z braku mozhwos'ci przeplywu s'rodkow
finansowych „za pacjentem") najwi?ksze trudnosci w realizacji zadari wynikajqcych z trojstopniowej opieki nad kobietq ci?zamq i noworodkiem zaobserwowano w osrodkach I I i I I I poziomu,
zawierajqcych w swych strukturach oddzialy (stanowiska) intensywnej terapii
noworodka.
Od 1995 roku, zgodnie z tres'ciq wytycznych Krajowego Zespolu Konsultanta Medycznego w dziedzinie poloznictwa i ginekologii z dnia 23 listopada
1995 r., wszystkie kobiety ci?zarne obj?te byiy systematycznymi badaniami
profilaktycznymi. W przypadku wystqpienia zaburzeri w stanie zdrowia kobiety ci?zamej lub zdrowia plodu, o zakresie badari i ich cz?stosci decydowal
lekarz.
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W 1998 roku wskaznik umieralnosci
niemowlqt wyniosl 9,6 promili. Oznacza to, ze zakladany w Narodowym
Programie Zdrowia eel, jakim jest obnizenie wskaznika umieralnosci niemowlqt do wartosci 10 promili w roku 2000, zostal osiqgnifty dwa lata
wczesniej.
Obok wspolczynnika zgonow niemowlqt, istotnym miernikiem jakosci
opieki zdrowotnej nad matkq i dzieckiem
jest wskaznik urodzen noworodkow z niskq wagq (ponizej 2500 g). Mimo notowanego spadku tego wskaznika, jego poziom jest wciqz wysoki w porownaniu
z kraj ami Europy Zachodniej. W roku
1997 na kazdy 1000 noworodkow srednio 61 wazylo mniej niz 2500 g, co oznaczalo spadek o 0,8 punktu procentowego
w porownaniu z rokiem 1996. (...)
Ze wzgl?du na fakt najcz?stszego
wyst?powania zgonow w grupie noworodkow z wagq <2500 g (ryzyko
zgonu jest 10-krotnie wyzsze niz
wsrod ogolu noworodkow), zjawisko
to, mimo powolnych, pozytywnych
zmian, nadal budzi niepokoj. Wysoki
wskaznik urodzeri noworodkow z niskq wagq jest powodowany przede
wszystkim nieodpowiednim stylem
zycia kobiet ci?zarnych (palenie papierosow, niewlas'ciwe odzywianie
w czasie ciqzy, nieodpowiednie warunki zycia czy pracy, zanieczyszczenie srodowiska). (...) Wobec uzyskanej
poprawy niekorzystnych dotychczas
wskaznikow umieralnos'ci niemowlqt,
najwazniejszym obecnie aspektem
dzialari resortu zdrowia jest szeroko
rozumiana profilaktyka.

Ksztattowanie si§ wskaznika umieralnosci niemowlqt w latacli 1991 - 1998
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O slusznos'ci i skutecznosci dzialari
podejmowanych w ramach opieki
zdrowotnej nad kobietq ci?zarnq i noworodkiem swiadczy utrwalona tendencja spadku umieralnosci niemowlqt oraz obserwowane w ostatnich
Iatach zwi?kszenie dynamiki tego spadku.

lata

Skala wczesnego obj?cia opiekq
medycznq kobiet ci?zarnych zblizona
byla do lat poprzednich. Wczesnq
opiekq zdrowotnq objfto niewiele
ponad 50 proc. kobiet w miastach
oraz ponizej 50 proc. kobiet na
wsiach. Ze wzgl?du na fakt, ze pierw-
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sze tygodnie ciqzy czfsto decydujq
0 jej powodzeniu, jest to zjawisko wysoce niepokojqce.
Wedlug danycli Glownego Urzfdu
Statystycznego polskie kobiety rodzq
dzieci najczfsciej w przedziale wieku 20
- 29 lat (65,5 proc.) a wi?c w okresie najbardziej sprzyjajqcym prokreacji. Jednakze blisko 8 proc. kobiet rodzqcych
pierwsze i drugie dziecko nie przekroczylo 19 roku zycia, a 26 proc. rodzqcych przekroczylo 30 rok zycia, czyli
weszlo w okres zwifkszonego ryzyka.
Obserwacja struktury urodzeri wedlug
wieku kobiet wskazuje na powolne przesuwanie najwifkszej czfstotliwos'ci rodzenia pierwszego dziecka z wieku
20-24 lata na wiek 25-29 lat oraz lata
pozniejsze.

Urodzenia zywe w 1997 r.
wedlug wieku matki
Wiek matki

Liczba urodz.

Ogolem
14 lat! mniej
15-19
20-24
25-29
30-34
40-44
45-49
50 i wi^cej

412 635
81
31 175
148 717
124 494
65 985
8616
364
2

Pozytywnym zjawiskiem jest powolny spadek udzialu kobiet najmlodszych
(w wieku 19 lat i mniej) wsrod kobiet rodzqcych. W 1990 r. stanowily one
8,0 proc. ogolu matek rodzqcych, w roku
1997 - 7,6 proc. Jednoczesnie na szczegolnq uwag? zaslugujq matki bardzo
mlode, w wieku 17 lat i mniej. Ich udzial
w ogolnej liczbie kobiet rodzqcych
ksztaltuje si? w niezmienionym poziomie okolo 1,5 proc, co oznacza, ze na
kazde 1000 rodzqcych kobiet przypada srednio 15 najmtodszych nastolatek. Wyniki hcznych badari wskazujq, ze
bardzo wczesne macierzyristwo nie
sprzyja ani mlodej matce, ani tez rodzonemu przez niq dziecku, totez nalezaloby
zadbac o wlasciwe przygotowanie dzieci
i mlodziezy do odpowiedzialnego macierzyristwa i ojcostwa.^
Realizowane w 1998 roku zadania
zwiqzane z promocjq zdrowia i profilaktykq, odnoszqce si? do grupy kobiet
w wieku prokreacyjnym (rozrodczym)
oraz kobiet ci?zamych i noworodkow.

Stuzba zyciu X/99

uj?te sq w Narodowym Programie
Zdrowia oraz innych programach
o mniejszym zasif gu.
W zakresie opieki zdrowotnej nad
kobietami ci?zamymi i noworodkami
w 1998 roku realizowano „Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej", ktorego zalozeniem jest upowszechnianie podawania kwasu foliowego w wieku rozrodczym, w celu
zmniejszenia czfstosci wyst?powania
u noworodkow wad cewy nerwowej
(jest to najczfsciej wystfpujqce schorzenie u noworodkow). (...)
Instytut Matki i Dziecka, w ramach
realizacji Narodowego Programu Zdrowia, przygotowal i przeprowadzil pilotazowy projekt pt.: „Interwencja przeciwtytoniowa dla kobiet cifzarnych".
Celem tego projektu bylo przygotowanie
na podstawowym poziomie opieki medycznej schematu dzialari interwencyjnych majqcych na celu porzucenie nalogu palenia tytoniu przez kobiety ci?zame
oraz wdrozenie tego schematu w wybranych poradniach dla kobiet przez zespoly lekarz ginekolog - polozna. (...)
W wyniku programu 30 proc. pacjentek
palqcych tytori w okresie ciqzy zerwalo
z nalogiem.
W 1998 roku podsumowano efekty
realizacji programu upowszechniania
karmienia piersiq. Analiza zebranych
danych wskazuje, ze strategiczny eel
programu, zakladajqcy zwi?kszenie do
94 proc. do roku 2000 liczby noworodkow karmionych piersiq zostal osiqgni?ty. Nie osiqgni?ty zostal natomiast, uznany za najczulszy miemik monitorowania
post?p6w programu, eel wylqcznego
karmienia piersiq niemowlqt w pierwszych 6 miesiqcach zycia. Opracowano
raport koricowy podsumowujqcy reaUzacj? programu wraz z rekomendacjami
odnosnie dalszych potrzeb i propozycjami rozwiqzari prawnych, dotyczqcych
promocji produktow zast?pujqcych karmienie piersiq.
Program upowszechniania karmienia piersiq, jak i popularyzacja rekomendacji Swiatowej Organizacji Zdrowia, dotyczqcej wlasciwych technik porodowych, przyczynily si? do zmiany
postaw pracownikow medycznych oddzialow polozniczych. Nadal doskonale
rozwija si?, b?dqca rowniez nieodzownym warunkiem udanego karmienia
piersiq, inicjatywa Szpital Przyjazny
Dziecku, ktora jest nastawiona na organizacj? funkcjonowania szpitala zapewniajqcq staiy kontakt matki z dzieckiem.
Do konca 1998 roku zaszczytnym tytulem Szpitala Przyjaznego Dziecku

odznaczono 31 szpitali w Polsce - sytuuje to Polskf w czolowce krajow europejskich. Wszystkie oddzialy poloznicze funkcjonujq w systemic „rooming
in", coraz cz?sciej praktykowane sq porody rodzinne, powszechnq praktykq
staiy si? odwiedziny w oddzialach polozniczych.
2. Opieka socjalna
Art. 2. 1. Organy administracji rzqdowej oraz samorzqdu terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach szczegolnych, sq
obowiqzane do zapewnienia kobietom
w ciqzy opieki medycznej, socjalnej
i prawnej w szczegolnosci medycznej
i socjalnej poprzez:
[... ],
2. pomoc materialnq i opiekq nad
kobietami w ciqzy, znajdujqcymi sif
w trudnych warunkach materialnych,
przez czas ciqzy, porodu ipo porodzie.
Pomoc materialna oraz opieka nad
kobietami w ciqzy znajdujqcymi si?
w trudnej sytuacji zyciowej w 1998 r. reahzowana byla przede wszystkim przez
gminy w ramach zadari wlasnych i zleconych z zakresu pomocy spolecznej. Jednym ze szczegolnych powodow udzielania osobie i rodzinie pomocy spolecznej
jest bowiem potrzeba ochrony macierzyristwa. Reguluje to art. 3 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spolecznej (Dz. U . z 1998 r. Nr 64
poz. 414 z pozn. zmianami). Pomoc
udzielana jest na zasadach przewidzianych w tej ustawie i moze przybierac
formy pomocy pieni?znej, rzeczowej poradnictwa prawnego, psychologicznego,
pomocy w formie pracy socjalnej z osobq i rodzinq, a takze pomocy instytucjonalnej. W 1998 roku w zwiqzku z potrzebq ochrony macierzyristwa pomocq objfte zostaly 159 273 rodziny, tj. o ok.
4,5 proc. mniej niz w roku 1997. Sposrod
nich 130 723 rodziny (o blisko 7 proc.
mniej niz w 1997 r.) uzyskaiy pomoc
w ramach zadari zleconych gminom
przez administracj? rzqdowq.
/. Pomoc finansowa
W roku 1998 w Cz?s'ci - 85 - zbiorczy
budzet wojewodow, Dzial - 86 - opieka
spoleczna wydatkowano na swiadczenia
pomocy spolecznej - Rozdzial - 8613 zasilki i pomoc w naturze, kwot?
1 800 716 000 zl. Srodki te przeznaczone byly na swiadczenia obligatoryjne
(renty socjalne, zasilki stale, gwarantowa-
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ne zasiiki okresowe, zasilki dla kobiet
w ciqzy i wychowujqcych dzieci) oraz
swiadczenia fakultatywne (zasilki okresowe, specjalne zasilki okresowe). Wszystkie te swiadczenia (oprocz renty socjalnej) adresowane sq do rodziny i mogq bye
przyznawane takze w zwiqzku z potrzebq
ochrony macierzyristwa.
Wyiqcznie temu celowi sluzq swiadczenia pienifzne przyslugujqce na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrow
z dnia 5 pazdziernika 1993 r. w sprawie
okreslenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciqzy oraz wychowujqcym dziecko pomocy w zakresie opieki
socjalnej i prawnej (Dz. U . z 1993 r.
Nr 97 poz. 441 z pozn. zmianami). Rozporzqdzenie jest realizacjq delegacji zawartej w art. 2 ust. 4 oraz art. 3 ust.
2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciqzy.
W mysl rozporzqdzenia kobiecie
w ciqzy lub wychowujqcej dziecko, bfdqcej w trudnej sytuacji materialnej,
przyslugujq nastfpujqce swiadczenia:
• swiadczenie pienifzne wyplacane
w okresie od 8 miesiqca ciqzy do
2 miesiqca zycia dziecka albo przez
miesiqc w razie urodzenia dziecka
martwego lub zgonu dziecka (nie
wifcej niz 4 miesifczne zasilki),
• jednorazowy zasilek pienifzny na
kazde dziecko urodzone podczas
ostatniego porodu,
# swiadczenie w naturze (wyprawka), pokrywajqca niezbfdne potrzeby kazdego
dziecka urodzonego podczas ostatniego
porodu, przyslugujqca w okresie od narodzenia dziecka do ukoriczenia przez
nie dwoch miesifcy zycia,
• zwrot 100 proc. wydatkow poniesionych w zwiqzku z ciqzq, porodem
i pologiem na leczenie w publicznych
zakladach opieki zdrowotnej oraz na
leki przepisane przez lekarza posiadajqcego specjalizacjf w dziedzinie
poloznictwa i ginekologii.
Dwa pierwsze z wymienionych powyzej swiadczeri finansowane sq z budzetu
paristwa, dwa nastfpne z budzetow gmin.
Wszystkie majq charakter obhgatoryjny.
Z budzetu paiistwa w 1998 r. na wyplatf swiadczen pienifznych wydano
w skali kraju 79 709 236 zl,
tj. o 4 443 701 zl wifcej niz w roku 1997.
Wyplacono Iqcznie 470 183 zasilki, z tego 363 083 miesifcznych zasilkow dla
kobiet w ciqzy oraz wychowujqcych
dzieci oraz 107 600 zasilkow jednorazowych. Lqcznie pomocq objfto 130 954
osoby, tj. o 11 078 osob (o 8,5 proc.)
8
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mniej niz w roku ubieglym. Majqc na
uwadze obligatoryjny charakter tych
swiadczeri nalezy przyjqc, ze zmniejszenie liczby osob korzystajqcych z tych
form pomocy wynika ze spadku liczby
urodzeri w grupie rodzin o najnizszych
dochodach. Wysokos'c przeciftnego Iqcznego s'wiadczenia dla osoby uprawnionej
wyniosla 608,68 zl i byla wifksza niz
w roku 1997 o 77,23 zl (o 12,7 proc).
2. Pomoc instytucjonalna
Rozporzqdzenie Rady Ministrow
z drua 5 pazdziernika 1993 r. w sprawie
okreslenia zakresu i form oraz trybu
udzielania kobietom w ciqzy oraz wychowujqcym dziecko pomocy w zakresie
opieki socjalnej i prawnej daje mozhwosc tym kobietom ubiegania sif o przyjfcie do domu pomocy spolecznej na zasadach okreslonych w ustawie o pomocy
spolecznej. Prowadzenie domow przeznaczonych dla matki (samotnej)
i dziecka jest jednq z form realizacji
pomocy spolecznej. Sq to domy okresowego pobytu, w ktorych kobiety znajdujq
opiekf i schronienie oraz pomoc psychologicznq, pedagogicznq i prawnq, co ulatwia i przyspiesza ich usamodzielnienie.
Wedlug stanu na 31.12.1998 r. (dane
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjahiej),
w 1998 roku funkcjonowalo 12 tego typu domow o Iqcznej liczbie 543 miejsc.
W porownaniu ze stanem na koniec
1997 roku liczba domow ulegla znmiejszeniu: w 1997 r. prowadzonych bylo
15 domow, w ktorych moglo przebywac
jednoczesnie 660 osob.
Sposrod funkcjonujqcych w 1998 roku
domow polowa to domy paristwowe finansowane w calosci ze srodkow budzetu paristwa, polowa zas to domy prowadzone
przez podmioty nieparistwowe, jednak
w czf sci takze finansowane z budzetu paristwa. (...) W obu typach domow na koniec
1998 roku bylo lqcznie 27 wohiych miejsc.
Jednoczesnie w 8 wojewodztwach
prowadzone byly przez samorzqdy gminne, z ich wlasnych srodkow lokahie osrodki wsparcia dla samotnych kobiet z dziecmi. Prowadzonych bylo 11 osrodkow, dysponujqcych w sumie 132 miejscami.
3. Inne formy wsparcia dla samotnych kobiet w ciqzy oraz wychowujqcych
dziecko
Swiadczenia materialne stanowiq dominujqcq, lecz nie jedynq formf swiadczeri udzielanych kobiecie w ciqzy i wychowujqcej dziecko w ramach pomocy
spolecznej.
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Pomoc spoleczna srodowiskowa
podejmuje liczne przedsif wzif cia majqce na celu wsparcie kobiety w zwiqzku z macierzynstwem. Nalezq do nich
przede wszystkim:
pomoc prawna dla kobiet w dochodzeniu praw alimentacyjnych i majqtkowych w sqdzie,
pomoc w organizowaniu sif kobiet
wychowujqcych dzieci niepelnosprawne w grupy samopomocowe,
«• organizowanie polqczonych z pokazami kursow racjonalnego gospodarowania, racjonalnego zywienia, gotowania, kroju i szycia, robienia przetworow na zimf, prowadzenia ogrodkow przydomowych,
pomoc w usamodzielnianiu sif kobiet bezrobotnych poprzez zatrudnienie ich do s'wiadczenia using opiekuriczych,
organizowanie „klub6w pracy" zrzeszajqcych kobiety bezrobotne w celu
swiadczenia sobie wzajemnej pomocy w poszukiwaniu pracy i rozwiqzywaniu problemow dnia codziennego,
organizowanie kursow dotyczqcych
zagadnieri wychowania dzieci i mlodziezy, zwalczania narkomanii i alkoholizmu na gruncie rodziny, w ramach pracy na rzecz rodzin niezaradnych zycio wo i wykazujqcych cechy
patologiczne; kursy te majq na celu
doprowadzenie do ich usamodzielnienia i wytworzenia umiejftnosci
zwalczania trudnosci,
wspomaganie kobiet (najczf sciej niezaradnych) w sprawowaniu funkcji
opiekuriczych i wychowawczych
w rodzinie poprzez organizowanie
swietlic terapeutycznych, gdzie dzieci i mlodziez majq zapewnionq opiekf, pomoc w nauce, gorqcy posilek
lub szklankf mleka,
organizowanie dzieciom i mlodziezy
wyjazdow na kolonie, obozy i zimowiska, a tym samym umozUwienie
kobietom wypoczynku,
prowadzenie systematycznej zbiorki
odziezy, wyprawek niemowlfcych,
wozkow dziecifcych, iozeczek i innych
mebU, sprzftu, gospodarstwa domowego i przekazywanie najubozszym,
organizowanie calodziennych osrodkow adaptacyjnych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej w celu
wsparcia kobiet i rodzin wychowujqcych dzieci niepelnosprawne,
•• prowadzenie pracy socjalnej na rzecz
kobiet i rodzin w ramach podstawowych zadari osrodkow pomocy spolecznej.
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3. Opieka prawna

karz rodzinny lub inny lekarz pierwszego kontaktu, poradnia dla kobiet oraz
pielfgniarka srodowiskowa. Rosnie
znaczenie organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na rzecz rodzin.
Zatrudniajq one coraz wyzej kwalifikowanq kadrf, co sprawia, ze ich dzialalnos'c jest profesjonalna i odpowiada

Art. 2. 1. Organy administracji rzqdowej oraz samorzqdu terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach szczegolnych, sq
obowiqzane do zapewnienia kobietom
w ciqzy opieki medycznej, socjalnej
i prawnej w szczegolnos'ci poprzez:
(...),
3. dostfp do szczegolowych inDzieci pozostawione
formacji na temat uprawnien, zaw szpitalach nie ze wzgl^dow zdrowotnych
silkow i swiadczen przyslugujqw Iatach 1995-1998
cych kobietom w ciqzy, matkom,
ojcom oraz ich dzieciom oraz do
informacji dotyczqcych instytucji
liczba dzieci
803
i organizacji pomagajqcych w rozwiqzywaniu problemow psycholo594
gicznych i spolecznych, a takze
zajmujqcych sif sprawami przysposobienia.
Najbardziej odpowiednim zrodlem informacji sq gminne lub
miejskie osrodki pomocy spolecznej. Znajdujq sif one najblizej osoby i rodziny potrzebujqcej pomocy, a ponadto zatrudniajq wykwalifikowanq kadrf, w tym pracownikow socjalnych, ktorzy, jezeli sytuacja tego wymaga, podejmujq
z zainteresowanymi pracf socjalnq. W os'rodkach ustalane sq
uprawnienia, przyznawane i wyplacane swiadczenia zarowno pienifzne jak i rzeczowe. Wifksze
osrodki pomocy spolecznej organizujq w swoich ramach, w miarf mozliwosci, poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne,
pedagogiczne, natomiast te, ktore
nie swiadczq uslug w formie specjalistycznego poradnictwa posiadajq informacje lub nawet wspoipracujq z instytucjami i organizacjami
oferujqcymi tego rodzaju pomoc.
W celu inicjowania i wspomagania
zastfpczych form opieki i wychowania
rodzinnego dla dzieci osieroconych tworzy sif osrodki adopcyjno-opiekuncze,
zardwno publiczne jak i niepubliczne w tym rowniez zakladane i prowadzone
przez Koscioly i zwiqzki wyznaniowe.
Wszystkie te podmioty sq uprawnione do
realizacji tych samych zadaii. (...)
Nie odnotowano przypadkow odmowy wspoldzialania organow administracji rzqdowej z Kosciolem katolickim, innymi Kosciolami, zwiqzkami wyznaniowymi lub organizacjami spolecznymi
w zakresie adopcji.
Waznym zrodlem informacji o mozliwosciach uzyskania pomocy sq: le-
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Rozdziat II
Zapewnienie warunkow
dla swiadomego macierzyristwa
1. Dostfp do metod i srodkow
stuzqcych swiadomej prokreacji
Art. 2. 2. Organy administracji
rzqdowej oraz samorzqdu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach
szczegolnych, sq zobowiqzane zapewnic obywatelom swobodny dostfp do metod i srodkow shizqcych
dla swiadomej prokreacji.

Realizacja tego postanowienia
ma w resorcie zdrowia charakter
pracy ciqglej. Edukacja dotyczqca
metod i srodkow sluzqcych swiadomej prokreacji realizowana jest
w ramach ogolnej dzialalnosci z za1995 1996 1997 1998 lata
kresu wychowania zdrowotnego
i przygotowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa. W 1998 roku porokpoprzednl = 100%
prawila sif wspolpraca ze szkolami
i organizacjami pozarzqdowymi,
% 108.8
zajmujqcymi
sif problematykq
85.3 86.7
swiadomego macierzynstwa. (...)
Edukacja zdrowotna, szczegolnie w odniesieniu do szeroko pojf tego zdrowia dotyczqcego prokreacji,
nalezy do rutynowych obowiqzkow
pracownikow poradni dla kobiet.
Ma ona najczfsciej charakter indywidualnego poradnictwa. Ponadto
1996 1997 1998
lata
kontynuowano takze edukacjf profilaktycznq w oparciu o program
zapobiegania HIV/AIDS - dzialalnosc w tym zakresie dostf pna jest
dla wszystkich szkol i s'rodowisk.
spolecznemu zapotrzebowaniu. OrganiW 1998 roku, wobec braku s'rodkow
zacje te sq niejednokrotnie wspierane
finansowych, nie zrealizowane zostaly
ze s'rodkow paristwowych, w tym rowplany opracowania i wydania materialow
niez samorzqdowych, i stanowiq istotoraz pomocy dydaktycznych dla szkolene uzupelnienie dzialalnosci admininia w zakresie planowania rodziny.
stracji rzqdowej i samorzqdowej w tym
zakresie.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spolecznej podejmuje rowniez dziaiania maDostfp do informacji o mozliwosci
jqce na celu zapewnienie kobietom peluzyskania pomocy medycznej, socjalnego dostf pu do informacji, poradnicnej i prawnej ulega z kazdym rokiem
twa i swiadczen w zakresie planowapoprawie. Efektem tego jest dowartonia rodziny. W ubieglym roku, w trzech
sciowanie kobiety, macierzynstwa,
wojewodztwach zakoriczona zostala rerodziny, co wplywa na przychylnq poalizacja programu: „Promocja zdrowia
stawf matek w stosunku do wlasnej
matki i dziecka, ze szczegolnym
ciqzy, porodu, a przede wszystkim
uwzglfdnieniem planowania rodziny"
dziecka. Widocznym skutkiem tej sy- finansowanego ze srodkow rzqdowych
tuacji jest malejqca liczba dzieci poi Funduszu Ludnosciowego ONZ
zostawianych przez matki w szpita(UNFPA). Jednym z podstawowych zalach. (...)
9
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lozeri tego programu bylo wypracowanie
akceptowanych przez ogoi spoleczenstwa metod poradnictwa w zakresie planowania rodziny. Poradnictwo to
uwzglf dnia w rownym stopniu zapotrzebowanie na wiedzf w danym zakresie
oraz uwarunkowania kulturowe spoleczenstwa. Aktualnie dokonywane jest
podsumowanie wnioskow z trzyletniej
realizacji wymienionego projektu.
Majqc na uwadze koniecznosc szerszego upowszechnienia w spoleczenstwie wiedzy na temat naturalnych metod planowania rodziny, podjfto prace
majqce na celu reaktywowanie dzialalnos'ci Krajowego Zespolu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. W kraju
pracuje ponad 3 000 przeszkolonych
nauczycieli metod naturalnego planowania rodziny, z ktorych polowf stanowiq pracownicy sluzby zdrowia.
Uruchomiono 15 poradni planowania
rodziny, w ktorych zatrudnieni sq instruktorzy naturalnego planowania
rodziny.
Jednoczesnie nie ulegla zmianie dostfpnosc do srodkow antykoncepcyjnych.
Sq w ciqglej sprzedazy. Zarejestrowanych
i dopuszczonych do obrotu w Polsce jest
38 hormonalnych srodkow antykoncepcyjnych i s'rodkow wewnqtrzmacicznych
(bez prezerwatyw). Czfs'c z nich jest dostfpna bez recepty lekarza, zarowno w aptekach jak i drogeriach. Srodki hormonalne o dzialaniu antykoncepcyjnym sq dostfpne wyiqcznie na podstawie recepty.
Obecnie sq refundowane 3 najtansze preparaty hormonalne o dzialaniu antykoncepcyjnym. (...) Wartosc ich sprzedazy
wyniosla w 1998 roku 8,2 mln zl.
Ogolem wartosc sprzedazy doustnych srodkow antykoncepcyjnych osiqgnfla w 1998 roku 104 mln zl (w cenach
detalicznych). Sprzedano okolo 7,4 mln
opakowan jednomiesifcznych, przy
sredniej cenie 14 zl za jedno opakowanie.
W stosunku do roku poprzedniego sprzedaz doustnych srodkow antykoncepcyjnych wzrosla blisko dwukrotnie.
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Pojfcie „badanie prenatalne" (badanie przedurodzeniowe) obejmuje wszystkie dziaiania diagnostyczne wykonywane w okresie ciqzy, ktorych celem jest
ocena stanu i rozwoju plodu. Badania te
dzielq sif na nieinwazyjne oraz
inwazyjne (np. amniopunkcja, biopsja
kosmowki, kordocenteza). Informacje na
temat wskazari i mozhwos'ci oceny stanu
zdrowia plodu rozpowszechniane sq za
posrednictwem broszur, ulotek oraz publikacji w srodkach masowego przekazu.
Badania prenatalne nieinwazyjne sq rutynowo wykonywane u wszystkich kobiet
cifzamych. (...) Natomiast badania prenatalne inwazyjne wykonywane sq w przypadku zaistnienia wskazari sugerujqcych
mozhwos'c wystqpienia wady genetycznej
lub rozwojowej plodu lub nieuleczahiej
choroby plodu, zagrazajqcej jego zyciu.
Badania prenatalne nieinwazyjne byly w 1998 roku dostfpne dla wszystkich
kobiet cifzamych. Przy pomocy tych metod poradnie lekarskie zapewnialy mozhwos'c oceny stanu plodu i jego rozwoju na
kazdym poziomie referencyjnym.

Sprzedaz doustnych Srodkow
antykoncepcyjnych w Iatach
1996-1998

Liczba sprzedanych
opakowan

1996

1997 1998

lata

Wartosc cen
detalicznych

2. Dostf p do badaii prenatalnych
Art. 2. 2a. Organy administracji rzqdowej oraz samorzqdu terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach szczegolnych, sq zobowiqzane zapewnic swobodny dostqp
do informacji i badaii prenatalnych,
szczegolnie wtedy, gdy istnieje podwyzszone ryzyko bqdz podejrzenie wystqpienia wady genetycznej lub rozwojowej
plodu albo nieuleczalnej choroby zagrazajqcej zyciu plodu.
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W1998 roku wykonano 1612 inwazyjnych badan prenatalnych. W wyniku tych badari stwierdzono patologif
u 63 (3,9 proc.) dzieci (plodow). W porownaniu do roku 1997, zarowno liczba
wykonanych badari, jak i liczba stwierdzonych patologii plodu nieznacznie sif
obnizyly.
Osrodki przeprowadzajqce prenatalne badania inwazyjne nie zawsze dysponujq informacjq o sposobie zakoriczenia
ciqzy w przypadku stwierdzenia trwalej
wady plodu. Jednakze czqstkowe informacje wskazujq, ze nie wszystkie kobiety cif zarne, u ktorych stwierdzono wadf genetycznq ptodu, decydujq sif na
przerwanie ciqzy. (...) W Zakladzie
Genetyki Instytutu Psychiatril i Neurologii na 27 stwierdzonych przypadkow patologii ciqzy na przerwanie ciqzy zdecydowalo sif 16 pacjentek.
W Instytucie Matki i Dziecka na
23 przypadki wad plodu znane sq losy
12 kobiet cif zarnycb, w tym w 2 przypadkach nastqpil wewnqtrzmaciczny
zgon plodu oraz porod samoistny,
w 9 przypadkach w Instytucie Matki
i Dziecka odebrano porod i podjf to leczenie noworodkow, w jednym przypadku porod zywego dziecka (obciqzonego wadq nieoperacyjnq) odbyl sif
w rejonie zamieszkania pacjentki. (...)
Poradnictwo genetyczne jest jednym z elementow specjalistycznej opieki
medycznej. Dzialalnosc ta jest prowadzona w Polsce przede wszystkim w poradniach genetycznych. Ma ona pomoc
konsultowanym pacjentora lub rodzinie
mifdzy innymi w uzyskaniu pelnej informacji o rozpoznanej chorobie genetycznej, jej przebiegu oraz istniejqcych mozliwosciach leczenia, wlasciwym zinterpretowaniu ryzyka ponownego wystqpienia choroby u potomstwa oraz umozliwienie zainteresowanym podjfcia decyzji o prokreacji zgodnych z uzyskanq
wiedzq, przekonaniami oraz uznawanymi celami.
W zwiqzku z zakoriczonq reahzacjq
programu: „Promocja zdrowia matki
i dziecka, ze szczegolnym uwzglfdnieniem planowania rodziny" opracowany
zostal protokol postfpowania w zakresie
poradnictwa genetycznego.
3. Pomoc uczennicom w ciqzy

1996

1997 1998

lata

Art. 2. 3. Szkoia ma obowiqzek
udzielic uczennicy w ciqzy urlopu oraz
innej pomocy niezbfdnej do ukonczenia
przez niq edukacji, w miarq mozliwosci
nie powodujqc opoznien w zaliczaniu
przedmiotow. Jezeli ciqza, porod lub po-
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organizacji pod wzglfdem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym.
Tryb udzielania pomocy przez wojewodf instytucjom i organizacjom pozarzqdowym dzialajqcym na rzecz kobiet
w ciqzy i wychowujqcych dziecko, ktore
znalazly sif w trudnej sytuacji zyciowej,
okreslone zostaly w omawianym wyzej
Uczennice w ciqzy korzystajq z mozrozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia
liwosci kontynuowania nauki i ukoncze5 pazdziernika 1993 r. w sprawie okrenia edukacji. Ze strony wladz szkolnych
slenia zakresu i form oraz trybu udzielaznajdujq pomoc, zrozumienie i naleznq
nia kobietom w ciqzy oraz wychowujqopiekf. W razie potrzeby udziela sif im
cym dziecko pomocy w zakresie opieki
zagwarantowanych przywilejow (mozlisocjalnej i prawnej (DZ. U . z 1993 r.
wos'c urlopowania, opoznienia w zaliNr97 poz. 441 z pozn. zmianami). Szeczaniu przedmiotow i dodatkowego, dorzej warunki i tryb zlecania zadari parigodnego terminu egzaminow).
stwowych jednostkom nieparistwowym
Nie odnotowano przypadkow narureguluje rozporzqdzenie Rady Ministrow
szenia praw i przywilejow naleznych
z dnia 29 lipca 1997 roku w sprawie zleuczennicom oczekujqcym dziecka.
cania zadari paristwowych jednostkom
nieparistwowym oraz wykazu tych zadari
(Dz. U . z 1997 r. Nr 94 poz. 573 z pozn.
Rozdziat III
zmianami).
Powyzsze regulacje prawne pozwolily
na
udzielenie w 1998 roku organizaWspo+praca z organizacjacjom pozarzqdowym pomagajqcym komi pozarzqdowymi
bietom w ciqzy i wychowujqcym dzieci
oraz ich rodzinom istotnego wsparcia finansowego. Bylo ono udzielane zarowno
Art. 3. 1. Organy administracji rzqprzez wojewodow jak i zainteresowane
dowej oraz samorzqdu terytorialnego
wspoldzialajq i udzielajq pomocy Ko- resorty, w tym przede wszystkim przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
sciolowi katolickiemu, innym Kosciolom i zwiqzkom wyznaniowym oraz or- oraz Pelnomocnika Rzqdu do Spraw Rodziny.
ganizacjom spolecznym, ktore organizujq opiekf nad kobietami w ciqzy, jak
Ze srodkow bfdqcych w 1998 roku
rowniez organizujq rodziny zastfpcze
w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki
lub udzielajq pomocy w przysposabiaSocjalnej udzielono dotacji dla 45 orniu dzieci.
ganizacji pozarzqdowych, ktore w zlozonych wnioskach deklarowaly udzielanie pomocy kobietom w ciqzy oraz osoOcenia sif, ze liczba organizacji pobom samotnie wychowujqcym dzieci.
zarzqdowych podejmujqcych sif pomoLqczna kwota dotacji udzielonych tym
cy kobietom cifzamym, wspomagajqorganizacjom wyniosla 1 358 103 zl. (...)
cych edukacjf w zakresie wychowania
w rodzinie, prowadzqcych poradnie plaPelnomocnik Rzqdu do Spraw Ronowania oraz zdrowia rodziny jest
dziny dofinansowal w 1998 roku 14 orobecnie w Polsce dose znaczna. Trudno
ganizacji dzialajqcych na rzecz pomocy
jednak wiarygodnie jq oszacowac wokobietom w ciqzy, ich dzieciom i rodzibec braku statystyki oraz znacznej dynom. Lqczna kwota dotacji wyniosla
namiki rozwoju tego zjawiska. W gro153 500 zl. (...)
nie takich organizacji wazne miejsce
Decentralizacja zarzqdzania oraz
zajmujq organizacje zwiqzane z Kowspieranie inicjatyw spolecznych przez
sciolem katolickim. (...)
rzqdowq i samorzqdowq administracjf
jest motorem powstawania dobrych proObserwacje tego obszaru wskazujq,
gramow, wykorzystujqcych dos'wiadczeze organizacje pozarzqdowe coraz
nia i wysokie kwalifikacje osob podejsprawniej odpowiadajq na ogromne zamujqcych zadania spoleczne. System ten
potrzebowanie spoleczne w zakresie poumozli wia wspomaganie istniejqcych
mocy rodzinie, w tym takze pomocy kojuz inicjatyw, ktore sif sprawdzily i dobietom cifzamym. Takze coraz czfsciej
brze funkcjonujq bez ponoszenia koszorganizacje pozarzqdowe stajq sif nietow przez gminy i koniecznosci tworzeodzownym partnerem samorzqdow lonia wlasnych, czfsto kosztownych, nokalnych oraz administracji rzqdowej
wych struktur potrzebnych dla podjfcia
w realizacji przypisanych im zadari.
takich samych zadari. Znakomitym
Oznacza to koniecznosc wspierania tych

log powoduje niemozliwosc zaliczenia
w terminie egzaminow waznych dla ciqglosci nauki, szkoia zobowiqzana jest do
wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dhizszym niz 6 miesifcy.
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przykladem moze bye „Wojew6dzki
Program Pomocy Samotnej Matce", ktory powstal przy wspoludziale organizacji pozarzqdowych i zostal przyjfty do
realizacji przez Wojewodf tarnobrzeskiego jako program wojewodzki. W ramach tego programu udzielano wszechstronnej pomocy kazdej kobiecie w ciqzy, w zaleznos'ci od jej sytuacji zyciowej.
Z punktu widzenia zakresu podejmowanych zadari organizacje pozarzqdowe
dzialajqce na rzecz pomocy kobietom
w ciqzy i wychowujqcym dzieci mozna
podzielic nastfpujqco:
1) organizacje podejmujqce pomoc bezposredniq dla kobiet w ciqzy bfdqcych w trudnej sytuacji zyciowej,
2) organizacje dzialajqce w zakresie
szkolenia i wychowania,
3) organizacje prowadzqce domy dla samotnych matek i z malymi dziecmi,
4) organizacje
prowadzqce
osrodki
adopcyjno-opiekuricze.
Szczegolnq rolf ws'rod organizacji
pozarzqdowych odgrywajq organizacje
katolickie, pracujqce na rzecz dzieci, samotnych matek, kobiet w ciqzy i ubogich
rodzin. Prowadzq one na terenie caiego
kraju ok. 2 500 katolickich poradni zycia rodzinnego, w ktorych zatrudnionych jest ok. 4 700 doradcow rodzinnych
roznych specjalnosci (m.in. psycholog,
pedagog, prawnik, lekarz, duszpasterz).
W roku 1998 funkcjonowalo 12 katolickich osrodkow adopcyjno-opiekuriczych,
ktore przeprowadzily 244 sprawy adopcyjne. W ich wyniku zaadoptowano
256 dzieci. Natomiast 46 dzieci trafilo
do 44 rodzin zastfpczych. Sq to dzieci
porzucone przez matki samotne lub rodziny dysfunkcyjne oraz dzieci z domow
dziecka. Osrodki te prowadzq takze
przygotowanie rodzicow adopcyjnych
do podjfcia zadari wynikajqcych z rodzicielstwa zastfpczego, rozpoznajq ich sytuacjf zyciowq, w razie potrzeby udzielajq pomocy kobietom w ciqzy, prowadzq spotkania i konsultacje na temat wychowania. (...)
Organizacje katolickie prowadzq
ok. 30 domow dla samotnych matek,
w ktorych jest ok. 450 miejsc. W tej
liczbie 14 domow jest prowadzonych
przez Caritas Polska (10 domow dla samotnych matek i 4 domy dla matek
z dziecmi), natomiast pozostale finansowane sq z budzetu paristwa. Placowki
te prowadzq wszechstronnq pomoc kobiecie w ciqzy: materialnq, medycznq,
prawnq oraz czasowo zapewniajq
mieszkanie.

R Z A D O W Y

Rozdzial IV

RAPORT

Z

R E A L I Z A C J I

W

1 9 9 8

R.

USTAWY

czalnosci przerywania ciqzy, proponujqc skres'lenie ust. 2 i zmian?
ust. 3 w art. 4, uzasadniajqc, ze zgodnie
Kszta+cenie i wychowanie
z zapisem ustawy o systemie oswiaty
Minister Edukacji Narodowej okreSla
mlodziezy
podstawy programowe
ksztalcenia
ogolnego i ustala nazwy przedmiotow.
Rada Ministrow po zapoznaniu si?
Art. 4. 1. Do programow nauczania
szkolnego wprowadza sif wiedzf o zyciu z projektem wniesionym przez parlamentarzystow rowniez uznala za uzaseksualnym cztowieka, o zasadach
swiadomego i odpowiedzialnego rodzi- sadnione dokonanie nowelizacji.
cielstwa, o wartosci rodziny, zycia w faW dniu 16 gmdnia 1998 r. Sejm przyjql
zie prenatalne] oraz metodach i srodustaw? zmieniajqcq ustaw? o planowaniu
kach swiadomej prokreacji.
rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciqzy.
1. Zmiany legislacyjne
W wyniku nowelizacji skreslono ust.
2 w art. 4 powyzszej ustawy, ktory ustalal
W celu realizacji powyzszego zapisu
nazw? przedmiotu: „Wiedza o zyciu seksuMinister Edukacji Narodowej wydal zaalnym czlowieka". [od red.: Obecnie
rzqdzenie Nr 17 z dnia 19 wrzesnia
w szkolach reaUzowany jest przedmiot „Wychowanie do zycia w rodzinie" na podstawie
1997 r. w sprawie wprowadzenia do narozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodouczania szkolnego oraz zakresu tresci prowej z dnia 12. VUI. 1999 r. w sprawie sposogramowych przedmiotu „Wiedza o zyciu
bu nauczania szkolnego oraz zakresu tresci
seksualnym czlowieka" (Dz. Urz. M E N
dt wiedzy o zyciu seksualnym czlowieka,
Nr 8 z dnia 25 wrzes'nia 1997 r., poz. 37).
o zasadach swiadomego i odpowiedzialnego
Decyzjq owczesnego Ministra Edurodzicielstwa, o wartosci rodziny, zycia w fakacji Narodowej wdrozenie przedmiotu
zie prenatalnej oraz metodach i srodkach
zostalo przesunifte na dzien 1 stycznia
swiadomej prokreacji, zawartych w podsta1998 r. Na wykonanie tego zadania M i wie programowej ksztalcenia ogolnego
nisterstwo Edukacji Narodowej zaplano(Dz. U. Nr 67 z dn. 17. V m . 1999 poz. 756).
walo wowczas na rok budzetowy 1998
Pkt. 1 m6wi o reahzacji wyzej wymieniokwot? 51 milionow zl. Zostala ona na
nych tresci w ramach zaj?c edukacyjnych
wniosek Parlamentu i Rzqdu zmniejszo„Wychowania do zycia w rodzinie".]
na do 25 milionow zl, co spowodowalo
koniecznosc analizy i weryfikacji wyzej
Obok tresci rozporzqdzenia Ministra
wymienionego zarzqdzenia.
Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia
W styczniu 1998 r. Minister Edukacji
1998 r. w sprawie wprowadzenia do naNarodowej, w porozumieniu z Pelnomocuczania szkolnego przedmiotu „Wiedza
nikiem Rzqdu do Spraw Rodziny, powolal
o zyciu seksualnym czlowieka", Zespoi
Zespoi Opiniodawczo-Doradczy do Spraw
Opiniodawczo-Doradczy do Spraw
Wprowadzenia Przedmiotu „Wiedza o zyWprowadzenia Przedmiotu „Wiedza
ciu seksualnym czlowieka" do Nauczania
o zyciu seksualnym czlowieka" do NaSzkolnego. Zadaniem Zespolu bylo przyuczania Szkolnego opracowal:
gotowanie projektu rozporzqdzenia, bfdq• zalqcznik do rozporzqdzenia: zadania
cego wykonaniem delegacji zawartej w art.
szkoly i tresci programowe dla przed4 ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny,
miotu w szkolach podstawowych
ochronie plodu ludzkiego i warunkach doi ponadpodstawowych,
puszczalnosci przerywania ciqzy.
• standardy kursow kwalifikacyjnych
21 kwietnia 1998 r. Minister Eduka(250-godzinnych) dla ksztalcenia nacji Narodowej podpisal rozporzqdzenie
uczycieh wychowania prorodzinnego
w sprawie wprowadzenia do nauczania
i seksualnego: bloki przedmiotowe
szkolnego przedmiotu „Wiedza o zyciu
z zakresem tresci programowych, l i seksualnym czlowieka" oraz zakresu jeteratur? przedmiotu, siatk? godzin,
go tresci programowych (Dz. U . Nr 58,
% tekst deklaracji dla rodzicow, pisempoz. 369 z dnia 12 maja 1998 r.). Jednonej zgody na ucz?szczanie ich dziecczesnie utracilo moc zarzqdzenie Nr 17
ka na zaj?cia z przedmiotu „Wiedza
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
o zyciu seksualnym czlowieka",
19 wrzesnia 1997 r.
• zestaw ksiqzek dla uczniow oraz maW styczniu 1998 r. grupa parlamenterialow, program6w i scenariuszy
tarzystow wniosla do laski marszaldla nauczycieli wymienionego wyzej
kowskiej projekt ustawy o zmianie
przedmiotu,
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
• hesci programowe zaj?c edukacyjnych
plodu ludzkiego i warunkach dopusz„Wychowanie do zycia w rodzinie" -
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do, J'odstawy programowej ksztalcenia
ogolnego" w zreformowanej szkole.
2. Wdrazanie rozwiqzan prawnych
- przygotowanie kadry
Wprowadzenie do szkol przedmiotu
„Wiedza o zyciu seksualnym czlowieka"
wymagalo powolania wojewodzkich nauczycieli - konsultantow, ktorzy kierowaliby pracami wdrozeniowymi. G16wnym zadaniem konsultantow bylo szybkie przygotowanie kadry nauczycielskiej.
W celu doskonalenia i doksztalcania
na kursy kwalifikacyjne w 49 wojewodztwach zglosilo si? 4 488 nauczycieli,
z ktorych przyj?to 2 610 nauczycieli roznych specjalnosci. Ministerstwo Edukacji Narodowej na dofmansowanie kursow kwalifikacyjnych przeznaczylo
kwot? w wysokos'ci 484 000 zl.
Z informacji zebranych przez nauczycieli - konsultantow wynika, ze w pazdziemiku 1998 r. na 28 130 szkol bylo
1 134 nauczycieli z pelnymi kwalifikacjami (ukohczone studia podyplomowe) do
prowadzenia przedmiotu „Wiedza o zyciu
seksualnym czlowieka". Liczba ta w koricu roku szkolnego 1998/99 wzrosla do
okolo 5 000 nauczycieh (2 610 osob, ktore ukoriczyly kursy kwalifikacyjne i okolo 1 300 absolwentow 16 wyzszych
uczelni prowadzqcych obecnie studia podyplomowe w tej specjalnosci).
Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia i Opieki Spolecznej w ramach
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Opieki nad Chorymi na
AIDS organizowalo systematyczne kursy
dla nauczycieli - specjalistow z certyfikatem uprawniajqcym do kaskadowego
szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
- pomoce naukowe i srodki dydaktyczne
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach srodkow: na zadania edukacyjne przeznaczylo kwot? w wysokosci 5(X) (X)0 zl
na zakup pomocy naukowych niezb?dnych
do realizacji przedmiotu „Wiedza o zyciu
seksuahiym czlowieka". (...)
- integracja dzialan wychowawczych szkoly i rodzicow
Aksjologiczne podstawy tre&i programowych przedmiotu (zalqcznik do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wpro-
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Liczba urodzen zywych, zabiegow przerwania ci^zy
oraz poronieh samoistnych w iatach 1965-1998
rok

poczqtek dyskusji * •
kodeksetyczny*lekarzy
ustawa chroniqcQ zycie*-

zniesienie ustawy chroniqcei zycie*ponowne wprowaazenie*prawa chroniqcego zycie

1965
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

wadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu „Wiedza o zyciu seksualnym czlowieka"), przeiamujq biologiczno-przedmiotowe traktowanie czlowieka. Wskazuje si? na potrzeb? realizacji wi?zi emocjonalnej i mozliwosci kierowania wlasnym rozwojem. Dlatego tez zobowiqzuje
si? nauczycieli realizujqcych przedmiot do:
• wspierania wychowawczej roli rodziny poprzez integrowanie dzialan rodzicow i szkoly, aby przygotowac
mlode pokolenie do pelnienia przyszlych rol malzeiiskich i rodzinnych
w sposob dojrzaly i odpowiedzialny.
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urodzenia
zywe (w tys.)
546,4
546,0
621,1
643,8
670,1
662,6
666,3
692,8
678,8
. 702,4
720,8
699,0
677,6
634,7
605,5
587,7
562,5
545,8
546,0
513,6
492,9
481,3
433,1
428
412,7
, 397,0

og6lna liczba
zabiegow przerywania
ci^zy

.

• pomocy w ksztaltowaniu pozytywnego stosunku do plciowo^ci, milosci
i rodziny, przekazywania rzetelnej
wiedzy, dostosowanej do wieku, potrzeb i poziomu rozwoju ucznia, na
temat zmian biologicznych, psychicznych i spolecznych na roznych
etapach rozwoju czlowieka.
Jedynie takie uj?cie powyzszej problematyki moze przyczynic si? do wyksztalcenia formacji mlodych ludzi, ktorych wybory zyciowe b?dq dokonywane
w duchu odpowiedzialnosci, troski oraz
szacunku dla samych siebie i innych.

168 587
148 219
142 281
138 634
140 909
143 486
145 630
137 950
132 894
138 977
130 980
132 844
135 564
129 716
123 534
105 333
82 137
59 417
30 878
11 640
1 240
874
570
505
3 047
310

"

poronienia
samoistne
66 797
65 103
72 106
73 273
74 455
73 047
77 658
68 757
69 879
77 053
74 011
76 378
72 785
68 006
'
66 751
59 076
59 549
59 454
55 992
51 802
53 057
46 970
45 300
45 054
44 185
brak danych

Rozdzial V
Wynil<ajgce z ustawy
warunl<i dopuszczalnosci
przerywania cigzy
Art. 4a. 1. Przerwanie ciqzy moze
bye dokonane wyiqcznie przez lekarza,
w przypadku gdy:
1) ciqza stanowi zagrozenie dla zycia
lub zdrowia kobiety cifzarnej.
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2) badania prenatalne lub inne przestanki medyczne wskazujq na duze
prawdopodobienstwo cifzkiego nieodwracalnego uposledzenia plodu albo
nieuleczalnej choroby zagrazajqcej jego
zyciu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze ciqza powstala w wyniku czynu
zabronionego,
4) (utracil moc).
W roku 1998, zgodnie z ustawq o planowaniu rodziny, ochronie plodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci
przerywania ciqzy, przerwanie ciqzy moglo bye dokonane wyiqcznie przez lekarza
i tylko w powyzszych trzech przypadkach.
Zabiegi przerwania ciqzy wynikajqce
z dwoch pierwszych przeslanek mogly
bye przeprowadzone wyiqcznie w szpitalu. Natomiast przerwania ciqzy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze ciqza powstala w wyniku czynu zabronionego, mogly bye dokonywane rowniez
w prywatnych gabinetach lekarskich.
Z danych uzyskanych z poszczegolnych wojewodztw (...) wynika, ze
w 1998 roku wykonano 310 zabiegow
przerwania ciqzy, w tym dwa w warunkach ambulatoryjnych.
W zwiqzku z zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia kobiety cifzarnej wykonano 211 zabiegow przerwania ciqzy.
Najwifcej, bo po 23 zabiegi przeprowadzono w wojewodztwach: bielskim
i katowickim. Nie przeprowadzono takich zabiegow w 16 z 49 wojewodztw.
Na podstawie badania prenatalnego, w wyniku ktorego wskazano na duze prawdopodobienstwo cifzkiego i nieodwracalnego uposledzenia plodu albo nieuleczalnej choroby zagrazajqcej
jego zyciu, wykonano 46 zabiegow
przerwania ciqzy (jak podano powyzej
w wyniku przeprowadzonych badan
genetycznych stwierdzono 63 cifzkie
patologie plodu).
W 53 przypadkach dokonano przerwania ciqzy ze wzglf du na uzasadnione podejrzenie, ze ciqza powstala
w wyniku czynu zabronionego.
Ustawodawca okreslajqc jasno warunki dopuszczalnosci przerywania ciqzy, wprowadzil jednoczesnie do kodeksu
kamego przepisy dotyczqce odpowiedzialnosci kamej za ich przekroczenie.
Zadania wynikajqce z obowiqzku wykonania ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie plodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnosci przerywania ciqzy realizowane sq przez organy scigania i sprawiedhwosci na dwoch plaszczyznach:

W
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1) ujawnianie i s'ciganie sprawcow
dzieciobojstwa oraz nielegalnej aborcji,
2) prowadzenie szeroko pojftej dzialalnosci prewencyjnej na rzecz dziecka
i rodziny.
W roku 1998 stwierdzono 55 (w roku 1997 - 52) czynow przestfpczych
dzieciobojstwa oraz nielegalnej aborcji. W tym 4 (w roku 1997 - 3) czyny popelnione zostaly przez osoby nieletnie.
Zdecydowana wi?kszoSc tego typu przypadkow, bo az 40 (w roku 1997 - 38),
dokonana zostala w miastach.
Nalezy jednak podkreslic, ze przytoczone dane statystyczne nie w pelni
odzwierciedlajq faktyczny wymiar
omawianego zjawiska, bowiem odnoszq sif jedynie do przestf pstw stwierdzonych. Mozna przypuszczac, ze istnieje w tym obszarze, trudna do oszacowania, nieznana liczba spraw nie
ujawnionych lub nie zgloszonych organom scigania. Majqc jednak na uwadze spoleczny wymiar tego zjawiska
oraz kierujqc si? szeroko rozumianym
dobrem rodziny i dziecka, policja aktywnie uczestniczy w ogolnopolskim
froncie przeciwdzialania i zwalczania
wystfpujqcych w tym obszarze zjawisk
patologicznych. Inspiruje lub wspoluczestniczy w tworzeniu wielu inicjatyw, m. in. podejmuje dziaiania edukacyjne, socjalne i wynikajqce z przepisow

<

prawa. Szczeg61nq wag? przywiqzuje do
budowy mifdzyinstytucjonalnego systemu pomocy osobom bfdqcym w sytuacjach trudnych, kryzysowych - wspolorganizuje (zwlaszcza wsrod spolecznosci lokalnych) telefony pomocy psychologiczno-prawnej dla rodziny i dziecka
pokrzywdzonego, os'rodki interwencji
spolecznej, punkty pomocy w sytuacjach kryzysowych, hotele dla ofiar
przemocy, policyjne telefony zaufania
czy tzw. niebieskq lini?. W ubieglym roku uruchomiono rowniez nowq procedur? interwencji policji wobec przemocy
w rodzinie - tzw. niebieskie karty.
Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury kontynuowaly w 1998 r.
dziaiania zmierzajqce do realizacji prze-
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pisow ustawy, uwzglfdniajqc zmiany
wynikajqce z wejscia w zycie w dniu
1 wrzesnia 1998 r. przepisow kodeksu
kamego z dnia 6 czerwca 1997 r.
Do dnia 1 wrzesnia 1998 r. obowiqzywal bowiem stan prawny uksztaltowany w glownej mierze ustawq z dnia
30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy
o planowaniu rodziny (...) oraz zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U . Nr 139,
poz. 646). Ustawa ta wprowadzila do poprzedniego kodeksu kamego nowe przepisy: art. 152a §1 i 2, art. 152b §1,
2 i 3 oraz nadala nowe brzmienie art. 157
kk. Zmiany te weszly w zycie z dniem
5 stycznia 1997 roku.
W kodeksie kamym z 6 czerwca
1997 roku przepisami odwolujqcymi sif
do uregulowah omawianej ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. sq artykuly: 152 § 1,
2 i 3 - odpowiednik art. 152b i 152d. kk.,
153 § 1 1 2 odpowiadajqcy tresciq art.
152a i 152d. kk. oraz art. 154 § 1 i 2 odpowiednik art. 157d. kk.
W 1998 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano Iqcznie 42 sprawy o przestfpstwa objfte zakresem regulacji
ustawy (w roku 1997 bylo ich 40),
w tym:
w 39 z nich wszczfto postfpowanie
przygotowawcze;
w 3, po sprawdzeniu informacji zawartych w zawiadomieniach o przestfpstwie, odmowiono wszczfcia postfpowania przygotowawczego.
Podstawf wszczfcia postfpowaii
przygotowawczych lub sprawdzajqcych
stanowily:
• w 15 sprawach zawiadomienia zespolow opieki zdrowotnej (10 - szpitali, w ktorych stwierdzono przerwanie ciqzy, w 4 - lekarzy pogotowia
ratunkowego, w 1 - os'rodka pomocy
spolecznej),
w 14 przypadkach - zawiadomienia
samych kobiet cifzamych, w zwiqzku z przebytym poronieniem lub nielegalnym, wykonanym bez ich zgody
przerwaniem ciqzy,
w 10 sprawach - zawiadomienia
osob bliskich kobiecie cifzamej
(w 9 - mfzow lub konkubentow,
w 1 - matki),
• w 2 sprawach zawiadomienie o znalezieniu plodu ludzkiego lub zwlok
noworodka,
. w 1 sprawie zawiadomienie anonimowe.
Przedmiotem spraw, w ktorych po
otrzymaniu zawiadomieri wszczfte zostaly postfpowania przygotowawcze, bylo
podejrzenie zaistnienia przestfpstwa:
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•

•

z art. 152 kk (art. 152b d. kk) - przerwanie ciqzy za zgodq kobiety cifzarnej, lecz z naruszeniem przepisow
ustawy - w 27 post?powaniach,
z art. 153 (ew. art. 152a d. kk) - stosowanie przemocy wobec kobiety cifzamej lub w inny sposob bez jej zgody przerwanie ciqzy, bqdz tez przemocq, grozbq bezprawnq lub podstfpem
doprowadzenie kobiety do przerwania ciqzy - w 12 postfpowaniach.

W 34 sposrod tych spraw podjfto decyzje merytoryczne koiiczqce postfpowanie, w tym:
• w 3 skierowano akty oskarzenia do
sqdow,
• w 27 postfpowanie przygotowawcze
umorzono wobec braku ustawowych
znamion przestfpstwa lub stwierdzenia, ze czynu nie popelniono,
• w 1 postfpowanie wamnkowo umorzono,
• w 3 sprawach odmowiono wszczfcia
postfpowania przygotowawczego.
W toku pozostajq nadal 3 postfpowania, a 2 inne zostaly zawieszone.
Dane dotyczqce liczby spraw, rodzaju podjftych w nich decyzji merytorycznych oraz tresci wyrokow sqdowych, nie
pozwalajq na formulowanie jednoznacznych ocen w zakresie skutecznosci
w ograniczeniu rozmiarow nielegalnej
aborcji przepisow ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. i odnoszqcych sif do tej kwestii uregulowari przepisow obecnie obowiqzujqcego kodeksu kamego.

Podsumowanie
Nadrzfdnym celem ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego
i warankach dopuszczalnosci przerywania ciqzy jest ochrona prawa do zycia
czlowieka, rowniez w fazie prenatalnej.
Ustawodawca, znacznie ograniczajqc
przypadki, w ktorych mozliwa jest aborcja, nalozyl na administracjf rzqdowq
i samorzqdowq obowiqzek zapewnienia
kobiecie w ciqzy i jej poczf temu dziecku
opieki medycznej, socjalnej, prawnej.
Majqc powyzsze na uwadze nalezy,
mimo pewnych zastrzezen, pozytywnie
ocenic funkcjonowanie ustawy. Jej efektem jest bowiem znaczne zmniejszenie
dokonywanych aborcji, przy jednoczesnym wzroscie zainteresowania sytuacjq
zyciowq i zdrowotnq kobiety spodziewajqcej sif dziecka. Stworzone zostaly mifdzy innymi waranki do:

Sluzba Zyciu x/99

#

objfcia wszystkich kobiet cifzamych
systemowymi badaniami profilaktycznymi,
• zmniejszenia liczby przerwaii ciqzy
z powodu zagrozenia zdrowia i zycia
matki,
zmniejszenia wskaznika umieralnosci niemowlqt do poziomu 9,6 promili juz w 1998 r., wobec zakladanego
obnizenia tego wskaznika do wartosci 10 promih dopiero w 2000 r.
Osiqgnifto takze, zalozony na
2000 rok, strategiczny eel programu
upowszechniania karmienia piersiq,
tj. zwifkszenie do 94 proc. liczby noworodkow karmionych piersiq.
Znaczqco poprawily sif wamnki odbywania porodow, coraz w i f cej jest mozliwosci odbywania porodow rodzinnych.
Jednoczes'nie systematycznie maleje
hczba dzieci porzuconych przez matki
w szpitalu.
Sq jednak ciqgle obszary, ktorych
obecny stan budzi niepokoj, a poprawa
nastf puje zbyt wolno. Dla przykladu wymienic nalezaloby:
# wysoki poziom liczby urodzeii dzieci
z niskq wagq urodzeniowq; mimo notowanych pozytywnych zmian w tym
zakresie tempo poprawy jest zbyt
wolne i nie moze zadowalac,
t wysoki i w zasadzie niezmienny
udzial mlodych kobiet, w wieku ponizej 17 lat, wsrod rodzqcych,
^ stosunkowo mala hczba kobiet objftych wczesnq opiekq medycznq
(w miastach nieco powyzej 50 proc,
a na wsiach ponizej 50 proc).
Powyzsze obserwacje wskazujq na
koniecznosc dalszego rozwoju i doskonalenia opieki medycznej nad kobietq
w ciqzy i poczftym dzieckiem. Aczkolwiek systematycznie poprawia sif stan
zdrowia kobiet oraz opieka nad dzieckiem poczftym oraz noworodkiem, to
jednak nie mozna go uznac za zadowalajqcy. Przykiadanie szczegolnej wagi do
tego problemu ma istotne znaczenie
w okresie reformowania sluzby zdrowia.
Zadaniem priorytetowym musi
stac sif ksztalcenie i wychowanie mlodziezy. Brak odpowiedniej wiedzy i wychowania do odpowiedzialnosci przy
jednoczesnej wczesnej inicjacji seksualnej mlodych ludzi, skutkuje pojawieniem sif ciqzy nierzadko w bardzo mlodym wieku.
Konieczny jest dalszy rozwoj poradnictwa psychologicznego, prawnego,
socjalnego dla kobiet w ciqzy, bf dqcych
w tmdnej sytuacji zyciowej, oraz ich rodzin. Niezbf dne jest wzmocnienie organizacyjne i finansowe powiatowych cen-

trow pomocy rodzinie, aby jak najszybciej mogly podjqc zadania, do realizacji
ktorych zostaly powolane. Sprawne
dziaianie tych placowek pozwoli na urachomienie profesjonalnej pomocy rodzinom borykajqcym sif z tmdnosciami,
ale takze przyspieszy procesy adopcyjne, tworzenie rodzin zastfpczych, organizowanie rodzinnych domow dziecka.
Wypracowania wymaga system dalszej pomocy spolecznej dla matek, ktore
opuszczajq z dzieckiem domy samotnej
matki. Niezbfdne jest przygotowanie
programow, ktore pomoglyby i m w krotkim czasie stac sif samodzielnymi. Rozwiqzania wymaga problem uzyskania
mieszkari przez takie matki oraz podjfcie
przez nie aktywnosci zawodowej.
Problemem, ktory systematycznie
jest podnoszony przy okazji wszystkich
dotychczasowych sprawozdan z realizacji ustawy o planowaniu rodziny, szczegolnie przez zwolennikow rozszerzenia
wamnkow przerywania ciqzy, jest rzekomo zakrojona na szerokq skalf nielegalna aborcja, w tym takze turystyka aborcyjna. Choc istnienia tego zjawiska nie
mozna wykluczyc ani lekcewazyc, to
wszelkie szacunki w tym wzglf dzie noszq znamiona spekulacji. Nalezy bowiem podkreslic, ze w 1999 roku wiedza
powolanych do dokonywania takiej oceny sluzb nie ulegla, w stosunku do lat poprzednich, zmianie.
Pahstwo chroniqce zycie ksztaltuje
postawy szacunku oraz odpowiedzialnosci. Sluzy to tworzeniu iadu w relacjach
mif dzy ludzmi, sluzy tworzeniu paristwa
bezpiecznego i uporzqdkowanego.
Kolejny, szosty rok obowiqzywania
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
plodu ludzkiego i warankach dopuszczalnosci przerywania ciqzy dzifki zintegrowanym dzialaniom wszystkich podmiotow odpowiedzialnych za jej reaMzacjf
dowodzi, ze ustawa spelnia swoje zadanie.

Przypisy:
1 Holzer J. Z. Serek R., Toriski R,
Ocena sytuacji demograficznej Polski do
2020 r. wedlug 16 wojewodztw, Instytut
Statystyki i Demografii, Szkoia Glowna
Handlowa, Warszawa 1999
2 Wroblewska W., Nastoletnie matki w Polsce - Stadium demograficzne
na podstawie badania Ankieta Mlodych Matek z 1988 r., „Monografie
i Opracowania", nr 22/340, ISiD SGH,
Warszawa
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Komentarze do raportu
dr Krystyna Kluzowa, socjolog, Uniwersytet Jagiellonski
Po przeczytaniu „Sprawozdania" nasunfly mi si? dwie zasadnicze refleksje:
pierwsza dotyczy „jakos'ci" samego dokumentu, druga natomiast pewnych
aspektow sytuacji w zakresie planowania
rodziny w Polsce.
W moim przekonaniu „Sprawozdanie" jest dokumentem niejednorodnym
z punktu widzenia szczegolowos'ci i konkretnos'ci zawartych w nim informacji.
Trudno mi ocenic, czy wskazany stan
rzeczy wynika z faktu, iz zobligowane
do opracowania sprawozdari czqstkowych resorty przedstawily Pelnomocnikowi Rzqdu ds. Rodziny (odpowiedzialnemu za przygotowanie pelnej wersji dokumentu) material jakosciowo zroznicowany, czy tez jest to raczej rezultat
przekonania samego Pelnomocnika, ze
pewne kwestie nalezy w sprawozdaniu
szerzej rozwinqc, podajqc konkretne dane statystyczne (takze przeglqdowe)

i opatrujqc je stosownym komentarzem,
a o innych tylko wspomniec, ograniczajqc si? do bardzo ogolnikowych uwag.
Do tych - wedlug mnie - w sposob niepelny przedstawionych nalezq informacje o pozamaterialnych formach pomocy
socjalnej dla samotnych matek oraz
o pomocy dla uczennic w ciqzy; znacznie pelniejszy charakter majq natomiast informacje dotyczqce opieki medycznej i rozwiqzah prawnych.
O ile moja ocena „jakosci" sprawozdania zawiera pewne elementy krytyczne, o tyle odnoszqc si? do oceny
przedstawionej w nim sytuacji, podzie1am zawarty w podsumowaniu analizowanego dokumentu poglqd, iz pod rzqdami ustawy ze stycznia 1993 roku dokonaly si? w naszym kraju korzystne
przemiany w zakresie planowania rodziny i ochrony czlowieka pocz?tego.
Ich wyrazem jest m.in. coraz szersza

mozliwos'c odbywania porodow rodzinnych, upowszechnienie karmienia piersiq, zmniejszenie liczby dzieci porzucanych przez matki w pierwszych dniach
zycia. Uwazam rowniez, iz w „Sprawozdaniu" trafnie wskazano zadania,
ktore nalezy w dziedzinie ochrony zycia ludzkiego podjqc. Szczegolne znaczenie majq zadania w zakresie rozwoj u wczesnej opieki medycznej nad kobietq w ciqzy i pocz?tym dzieckiem,
w dziedzinie edukacji prorodzinnej
oraz w zakresie rozwoju konkretnych
form wielowymiarowej (a nie tyko
materialnej) pomocy dla kobiet w ciqzy i ich rodzin. Aby realizacja tych zadari przebiegala pomys'lniej niz dotychczas, niezb?dne wydaje si? wyrazniejsze
zintegrowanie
wysilkow
wszystkich instytucji i ruchow spolecznych nastawionych na szeroko poj?tq sluzb? zycia.

ks. dr Marian Kaszowski - diecezjalny duszpasterz rodzin w Przemys'lu
„Sprawozdarue" ukazuje smutny obraz polskiej rodziny: spadek zywych urodzeri zwi?ksza si? od 1983 roku. Pozytywnym zjawiskiem jest nizszy wskaznik umieralnosci niemowlqt. Dobrze to
swiadczy o medycznej opiece nad kobietami w ciqzy. Niestety mniej rodzin,
otrzymalo w swoich gminach pomoc
w zwiqzku z potrzebq ochrony macierzyristwa. Wzrosla zas przeci?tna pomoc
finansowa swiadczona w formie zasilkow dla kobiet w ciqzy lub wychowujqcych dzieci, ale otrzymalo j q mniej os6b
niz w roku poprzednim.
Pomimo upowszechniania naturalnych metod rozpoznawania piodnosci,
nadal sq dost?pne srodki antykoncepcyjne i wewnqtrzmaciczne, sposrod ktorych
trzy preparaty refundowane sq ze srodkow paristwowych. Sprawozdanie informuje o wzroscie sprzedazy tych srodkow, nie wspomina niestety o poziomie
edukacji dotyczqcej ich szkodliwosci.
Ciekawe sq dane o badaniach prenatalnych. Pami?tamy, ze ten temat jest szeroko
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dyskutowany w Swiecie medycznym i pohtycznym. Ustawa o planowaniu rodziny
dopuszcza aborcj? w przypadku genetycznego uszkodzenia pocz?tego dziecka.
Z powodu takich podejrzeri przeprowadzono 1613 badari prenatabiych, ktore tylko
u 3,9 proc. dzieci wykazaly patologi?. Co
stalo si? z pozostalymi, u ktoiych przeprowadzono badania? O nich „Sprawozdanie"
milczy. Tymczasem wiadomo, ze inwazyjne badania prenatalne nie pozostajq bez
wplywu na zdrowie dziecka. Godne podkreslenia jest to, ze nie wszystkie matki,
u ktorych dzieci stwierdzono wady rozwojowe, zdecydowaly si? na aborcj?.
Spoza suchych cyfr przytaczanych
przez „Sprawozdanie" wylania si? potwierdzenie dla prawdy o najwyzszej
wartoSci zycia. Kazde dziaianie zmierzajqce ku jego uszanowaniu i ochronie korzystnie oddzialuje na psychicznq, emocjonalnq, zdrowotnq a nawet materialnq
sfer? rodziny i spoleczeristwa.
W 1998 roku Pelnomocnik Rzqdu ds.
Rodziny dofinansowal 14 organizacji

pomagajqcych kobietom w ciqzy, ich
dzieciom i rodzinom. 153 tysiqce zlotych, ktore otrzymaly te organizacje,
przeznaczone byly na programy szkoleniowe i edukacyjne, pomoc prawnq, socjahiq, medycznq. O wsparciu dla 2500 katohckich poradni zycia rodzinnego sprawozdanie nie mowi nic, bo takiego
wsparcia nie bylo.
A jak wyglqdalo przygotowanie nauczycieh do prowadzenia zaj?c w szkolach
z zakresu wychowania do zycia w rodzinie? Na 28 130 szkol pod koniec roku bylo 1134 nauczycieh z petaymi kwalifikacjami. W czerwcu 1999 roku ich hczba
wzrosla do 5 tysi?cy. To nadal za skromna
wielkosc kadry wychowawczej. Jednak
MEN w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spolecznej „organizowal systematyczne kursy dla nauczycieh - specjahstow z certyfikatem uprawniajqcym do
kaskadowego szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie profilaktyki HTV/AIDS".
Nie mozna rowniez odnalezc sumy Srodkow przeznaczonych na to szkolenie...
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Na 55 czynow przestfpczych dzieciobojstwa i nielegalnej aborcji az
40 dokonano w miastach. Z pewnosciq
oficjalne dane nie odzwierciedlajq faktycznych rozmiarow zjawiska, niemniej liczba aborcji zdecydowanie
spadla w ostatnich Iatach. Na 42 przypadki zarejestrowanych przez prokuratury spraw o przestfpstwa tylko w 3 skierowano akty oskarzenia do sqdu, w kolejnych 3 nadal trwa postfpowanie,
w pozostalych zawieszono, umorzono
lub odmowiono wszczfcia postfpowania. Oznacza to, ze wifzienia nie zapelniajq sif kobietami, jak przed kilku
laty, podczas dyskusji na temat prawa
aborcyjnego, przepowiadaly feministki

i towarzyszki z koJ lewicujqco-liberaInych.
W podsumowaniu sprawozdawca po
raz kolejny juz przyznaje, ze ustawa, mimo swych niedoskonaiosci musi bye pozytywnie oceniana. Jej cele, czyli
zmniejszenie liczby aborcji, pomoc kobiecie cifzamej i poprawa zdrowia, sq
w duzym stopniu osiqgane. Wnioski Rada Ministrow kiemje pod rozmaitymi adresami i w wielu kwestiach: o dalsze wychowanie mlodziezy do odpowiedzialnosci, rozwoj poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego dla osob i rodzin w tmdnej sytuacji, o wzmocnieiue
powiatowych centrow pomocy rodzinie,
o wypracowanie dalszej pomocy spo-

lecznej dla kobiet opuszczajqcych domy
samotnej matki.
Na zakoiiczenie nalezy jednak
stwierdzic, ze mimo wysilku, nie udaje
sif w „Sprawozdaniu" wyczytac wiele
na temat sukcesow Urzf du Pelnomocnika Rzqdu ds. Rodziny. Trzeba przypomniec, ze w zwiqzku z wejsciem w zycie
ustawy administracyjnej nie ma juz pelnomocnikow ds. rodziny przy wojewodach. Pozostaly tylko Centra Pomocy
Rodzinie, ktore niewiele rozniq sif od
stmktur zespolow pomocy spolecznej.
Liberalny nurt koalicji skutecznie blokuje prorodzinnq politykf pahstwa. A przeciez narod, ktory niszczy rodzinf jest narodem bez przyszlosci.

Antoni Szvmarisl<i, socjolog, pose! RP
Tak poprzednie jak i ostatnie sprawozdanie Rady Ministrow ukazuje rzeczywistosc zupelnie odmieimq od tego, czego
spodziewah sif przeciwnicy rozwiqzali
prawnych chroniqcych zycie i zdrowie
czlowieka od poczfcia. Wieszczyh, ze
wprowadzenie ich w zycie spowoduje
wzrost zgonow kobiet w wyniku nielegalnych aborcji i zapelnienie niedoszlymi
matkami wifzieii. Noworodki mialy bye
masowo porzucane. Sprawozdania jednoznacznie wskazujq, ze nic takiego nie nastqpilo, lecz przeciwnie - realizacja ustawy przynosi wyiqcznie dobre rezultaty.
Potwierdza to lektura ostatniego
sprawozdania, ktore podaje m.in. informacje o takich skutkach, jak:

- mmimahzacja hczby przerwaii ciqzy,
ktorych w 1998 r. dokonano 310. W roku
poprzednim, gdy istniala mozhwosc dokonywania aborcji ze wzglfdow spolecznych dokonano ich 10-krotnie wif cej,
- poprawa opieki nad kobietami
w ciqzy i opieki perinatalnej, czego dowodem jest obnizenie s'miertelnoSci niemowlqt,
- poprawa wamnkow odbywania porodow, w tym porodow rodzinnych oraz
upowszechnienie karmienia piersiq,
- nieznaczne obnizenie liczby noworodkow z niskq wagq urodzeniowq,
- udzielenie kobietom cifzamym pomocy swiadczonej przez pomoc spolecznq i organizacje pozarzqdowe.

- wzrost szacunku dla zycia ludzkiego, ktory przeklada sif na bardziej prospoleczne i humanitame postawy.
Raport przynosi jednak tez niepokojqce dane dotyczqce np. kwestii demograficznych czy ilos'ci kobiet w ciqzy,
ktore nie sq objfte systemowymi badaniami profilaktycznymi.
Ogolnie raport swiadczy, ze ustawa
o planowaniu rodziny spelnia swoje zadania polegajqce glownie na ochronie
zycia i zdrowia dziecka poczftego oraz
jego matki. Podobne wnioski plynfly
z raportow podsumowujqcy ch poprzednie lata.

prof, dr hab. w+odzimierz Fija+kowski
Ustawa z 7 stycznia 1993 roku stanowi przelom w odniesieniu do zlozonych
problemow prokreacji. Polega on na zapoczqtkowaniu dzialan zgodnych z wymogami ekologii na obszarze zdominowanym przez dziaiania o biegunowo
przeciwnym charakterze w postaciach
antykoncepcji i aborcji. Chociaz sprzedaz srodkow antykoncepcyjnych wzrosla
w 1998 roku niemal dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, uwazam to
zjawisko za przejSciowe. Powinno ono
stac sif silnym bodzcem do poglfbiania
swiadomosci ekologicznej w srodowisku
medycznym i w jak najszerszych krfgach spolecznych.
W „Sprawozdaniu" uwidacznia sif
rozwoj dzialalnosci proekologicznej na
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wielu plaszczyznach. Wymienif najwazniejsze:
1) Poradnictwo zwiqzane z naturalnym planowaniem rodziny stale zwifksza zasifg swojego dziaiania. Obecnie
pracuje w naszym kraju 3 tysiqce przeszkolonych nauczycieli metod rozpoznawania cyklicznej piodnosci, a powstajq
nowe poradnie, cieszqce sie coraz wifkszym zainteresowaniem.
2) Rozszerza swq dzialalnosc poradnictwo prekoncepcyjne, dotychczas obecne glownie na odcinku profilaktyki wad
cewy nerwowej i przeciwdzialania paleniu papierosow przez kobiety, poczqwszy od okresu szkolnego.
3) Wzrastajqca liczba szk61 rodzenia
i otwarcie oddzialow polozniczych na

porody rodzinne koresponduje ze znaczqcym obnizeniem sif wskaznika umieralnosci niemowlqt.
4) Konsekwentna realizacja „10 krokow do udanego karmienia piersiq" w mysl
wytycznych UNICEF-u wyraza sif upowszechnieniem ekologicznego karmienia.
5) Wprowadzenie przedmioUi nazywanego poczqtkowo „Wiedzq o zyciu seksualnym czlowieka", a potem „Wychowaniem do zycia w rodzinie" moze sif stac
najwazniejszym elementem zmiany stylu
zycia w przezywaitiu seksualnosci dzieci
i mlodziezy. Na sohdnych kursach przeszkolono okolo 5 tysif cy nauczycieh. Ich
zaangazowanie jednoznacznie wskazuje
na pozytywne rezultaty w niedalekiej
przyszlosci.
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Rzeczywistosc potwierdzita
p r z e w i d y w a n i a o b r o n c o w zycia

J

ublikujemy dane statystyczne
z ostatnich kilku lat dotyczqce
zgonow kobiet w czasie ciqzy
i porodu oraz liczby dzieciobojstw i zabojstw dzieci do pierwszego roku zycia.
Nie znalazly si? one w ministerialnym
raporcie z realizacji ustawy antyaborcyjnej choc jednoznacznie sq z niq zwiqzane. W ciqgu ostatnich 9 lat wyraznie spadla liczba wszystkich wymienionych
przypadkow.
Statystyka stanowczo wskazuje na

bezpodstawnosc
argumentow srodowisk
feministycznych
i lewicowych,
ktore w czasie ogolnonarodowej dyskusji
nad prawem do zycia twierdzily, ze ustawa chroniqca zycie spowoduje rozne tragiczne skutki. Mi?dzy innymi mial bye to
dramatyczny wzrost zgonow kobiet
w ciqzy, ktore poddawalyby si? nielegalnym (a wi?c niebezpiecznym dla zdrowia) aborcjom. Prawda okazuje si? bye
inna - liczba zgonow kobiet w czasie ciqzy i porodu oraz pologu spadla w interesujqcym nas okresie bardzo znaczqco.
Podobnie sytuacja wyglqda z faktami
dotyczqcymi dzieciobojstw i zabojstw
dzieci do pierwszego roku zycia w Polsce.
Wedlug przewidywan zwolennikow aborcji, ilosc tych przest?pstw miala wzrosnqc.
Mialo to bye spowodowane masowymi
targni?ciami si? matek na zycie swoich
dzieci. Zdesperowane matki, ktorym uniemozhwiono by aborcj?, mialy rzekomo zabijac swoje nowo narodzone dzieci. I znow

prawda okazuje si? inna:
hczba tego typu przest?pstw wyraznie
zmalala w ciqgu ostatnich 9 lat. Niejako
na marginesie trzeba dodac, ze rowniez
innego typu przewidywania zwolennikow
aborcji si? nie sprawdzily - domy samotnej matki nie sq przepelnione. W zwiqzku
z wejsciem w zycie ustawy chroniqcej zycie mialo w nich notorycznie brakowac
wolnych miejsc. Wolne raiejsca sq jednak
w nich zawsze - np. w koricu roku 1998
bylo w Polsce 27 wolnych miejsc.
18

Niesprawdzenie si? przewidywan
zwolennikow aborcji wskazuje na
metody, jakimi poslugujq si?, by uzyskac
zamierzone efekty. Niekiedy sq to ewidentne klamstwa, innym razem nietrafne
przewidywania...
Obrohcy zycia mogq miec podwojnq
satysfakcj? - po pierwsze: mniej ludzi
umiera w tak tragicznych okohcznosciach,
po drugie - sprawdzily si? ich przewidy-

wania. Stalo si? tak mi?dzy innymi dlatego, iz obrona zycia, dzialalnosc ruchow
pro-hfe w ostatnich Iatach w Polsce to nie
tylko sukces w postaci ustawy w znacznym stopniu chroniqcej zycie pocz?te. Jest
jeszcze jeden znakomity skutek tego dziaiania - wzrost swiadomosci pro-hfe w polskim spoleczeristwie. W Polsce systematycznie wzrasta szacunek dla zycia!
Wojciech Baranowsici

Zgony kobiet w okresie ciqzy, porodu i pologu
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USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 1956 R. O WARUNKACH DOPUSZCZALNOSCI
PRZERYWANIA CI/^ZY (DZ. U. Z 1956 R. NR 12, POZ. 61)
W celu ochrony zdrowia kobiety
przed ujemnymi skutkami zabiegow
przerywania ciqzy, dokonywanych
w nieodpowiednich warunkach lub przez
osoby nie b?dqce lekarzami - stanowi si?
CO, nastfpuje:
ART. 1.
1. Zabiegu przerywania ci^zy moze
dokonac tylko lekarz, jezeli:
1) za przerwaniem ci^zy przemawiaj^:
a) wskazania lekarskie lub
b) bardzo trudne warunki zyciowe
kobiety ci^zamej.
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze ciqza powstala w wyniku przest^pstwa.
2. Nie wolno dokonac zabiegu przerwania ciqzy w wypadkach ci^zy przewidzianych w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, jezeli zachodz^ przeciwwskazania lekarskie dla dokonania takiego zabiegu.
3. Zabiegu przerwania ci^zy u nieletniej
mozna dokonac tylko za zgodq jej rodzicow, opiekuna albo wladzy opiekuriczej.
ART. 2.
1. Wskazania lekarskie lub trudne
warunki zyciowe kobiety ci^zarnej,

przemawiaj^ce za przerwaniem ciqzy,
stwierdza orzeczenie lekarskie. Istnienie
uzasadnionego podejrzenia, ze ci^za powstala w wyniku przestfpstwa, stwierdza zaswiadczenie prokuratora.
2. Minister Zdrowia okres'li w drodze rozporz^dzenia kwalifikacje zawodowe, jakie powinni posiadac lekarze
dokonuj^cy zabiegu przerwania ciqzy,
oraz tryb wydawania orzeczen lekarskich o dopuszczalnosci dokonania takiego zabiegu.
ART. 3.
Kto w jakikolwiek bqdz sposob zmusza kobiet? do poddania si? zabiegowi
przerwania ci^zy,
- podlega karze wi^zienia do 5 lat.
ART. 4.
Kto dokonuje zabiegu przerwania
ci^zy za zgodq kobiety ci?zamej, lecz
wbrew przepisom art. 1,
- podlega karze wigzienia do lat 3.
ART. 5.
Kto udziela pomocy kobiecie ci^zarnej w dokonaniu zabiegu przerwania ciqzy wbrew przepisom art. 1,
- podlega karze wi?zienia do lat 3*.

ART. 6.
1. W ustawie z dnia 28 pazdziemika
1950 r. o zawodzie lekarza, (Dz. U .
Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489) wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:
1) w art. 15 ust. 2 dodaje si?
pkt 4 w brzmieniu: „4) zabiegow przerwania ciqzy",
2) skresla art. 16.
2. Tracq moc art. 231, 232, 233 i 234
kodeksu kamego.
ART. 7.
Ustawa wchodzi w zycie z dniem
ogloszenia.
Przewodniczqcy Rady Panstwa:
A. Zawadzki
Sekretarz Rady Panstwa:
S. Skrzeszewski

* Na podstawie ustawy z dnia
19 kwietnia 1969 r - Przepisy wprowadzaj^ce Kodeks kamy - art. 3-5 zostaly
uchylone (Dz. U . Nr 13, poz. 95, art. V I I
pkt 12).

USTAWA Z DNIA 7 STYCZNIA 1993 R. 0 PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE
PtODU LUDZKIECO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOSCI PRZERYWANIA CIAZY
(DZ. U. Z 1993 R. NR 17, POZ. 78)
Uznaj^c, ze zycie ludzkie jest fundamentalnym dobrem czlowieka, a troska
o zycie i zdrowie nalezy do podstawowych obowi^zkow panstwa, spoleczeristwa i obywatela, stanowi si?, co nast?puje:
ART. 1.
1. Kazda istota ludzka ma od chwili
pocz?cia przyrodzone prawo do zycia.
2. Zycie i zdrowie dziecka od chwili
jego pocz?cia pozostaj^ pod ochrony
prawa.
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ART. 2.
1. Organy administracji rzqdowej
oraz samorzqdu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okreslonych w przepisach szczegolnych, s^
obowi^zane do zapewnienia kobietom w ci^zy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, w szczegolnosci
poprzez:
1) opiek? medyczncj nad dzieckiem
pocz?tym i jego matkq,
2) pomoc materialnq i opiek? nad kobietami w ci^zy, znajduj^cymi si?
w trudnych warunkach materialnych,
przez czas ci^zy, porodu i po porodzie,

3) sluzby informacyjne, udzielajqce
szczegolowych informacji na temat uprawnieh, zasilkow i swiadczeri przyslugujqcych prawnie rodzinom, matkom zam?znym i niezam?znym oraz ich dzieciom,
a takze mozhwosci adopcji; sluzby informacyjne pomagaj^ w rozwi^ywaniu problemow psychologicznych i spolecznych.
2. Organy administracji rz^dowej
oraz samorzqdu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okres'lonych
w przepisach szczegolnych, s^ zobowiqzane zapewnic obywatelom swobodny
dost?p do metod i s'rodkow sluz^cych dla
swiadomej prokreacji.

TEKSTY

USTAW

3. Szkoia ma obowiqzek udzielid
uczennicy w ciqzy urlopu oraz innej pomocy niezbfdnej do ukoriczenia przez
niq edukacji, w miar? mozliwosci nie powodujqc opoznien w zaliczaniu przedmiotow. Jezeli ciqza, porod lub pol6g powoduje niemozUwosc zaliczenia w terminie egzaminow waznych dla ciqglosci
nauki, szkoia zobowiqzana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie
dluzszym niz szesc miesiycy.
4. Zakres i formy oraz tryb udzielarua
pomocy, o ktorej mowa w ust. 1 i 2,
okresla, w drodze rozporzqdzenia, Rada
Ministrow.
ART. 3.
1. Organy administracji rzqdowej
oraz samorzqdu terytorialnego wspoldzialajq i udzielajq pomocy Kosciolowi
katoUckiemu, innym kosciolom i zwiqzkom wyznaniowym oraz organizacjom
spolecznym, ktore organizujq opiek? nad
kobietami w ciqzy, jak r6wniez orgaruzujq rodziny zast?pcze lub udzielajq pomocy w przysposabianiu dzieci.
2. Zakres, formy oraz tryb udzielania
pomocy, o ktorej mowa w ust. 1, okresla,
w drodze rozporzqdzenia, Rada Ministrow.
ART. 4.
1. Do programow nauczania szkolnego wprowadza si? wiedz? o zyciu seksuahiym czlowieka, o zasadach swiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartosci rodziny, zycia pocz?tego oraz
metodach i srodkach swiadomej prokreacji.
2. Minister Edukacji Narodowej ustala szczegolowy program, o ktorym mowa w ust. 1.
ART. 5.
W ustawie z dnia 28 pazdziernika
1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U .
Nr50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489,
z 1956 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r.
Nr 30, poz. 158) w art. 15 w ust. 2 skresla si? punkt 4.
ART. 6.
W kodeksie cywilnym wprowadza
si? nast?pujqce zmiany:
1) w art. 8:
a) dotychczasowq tresc oznacza si?
jako §1,
b) dodaje si? §2 w brzmieniu: „§2.
Zdolnosc prawnq ma rowniez dziecko
pocz?te; jednakze prawa i zobowiqzania
majqtkowe uzyskuje ono pod warunkiem, ze urodzi si? zywe.".
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2) po art. 446 dodaje si? art. 446^
w brzmieniu: „Art. 446'. Z chwilq urodzenia dziecko moze zqdac naprawienia
szkod doznanych przed urodzeniem".
ART. 7.
W kodeksie kamym wprowadza si?
nast?pujqce zmiany:
1) po art. 23a dodaje si? art. 23b
w brzmieniu:
„Art. 23b.
§1. Dziecko pocz?te nie moze bye
przedmiotem dzialari innych niz te, ktore
sluzq ochronie zycia i zdrowia jego lub
jego matki, z wyjqtkiem dzialari okreslonych w §2.
§2. Dopuszcza si? badania przedurodzeniowe nie zwi?kszajqce wyraznie ryzyka poronienia, w przypadku gdy:
1) dziecko pocz?te nalezy do rodziny
obciqzonej genetycznie,
2) istnieje podejrzenie wyst?powania
choroby genetycznej mozhwej do wyleczenia, zaleczenia bqdz ograniczenia jej
skutkow w okresie plodowym,
3) istnieje podejrzenie ci?zkiego
uszkodzenia plodu",
2) po art. 149 dodaje si? art. 149a
i 149b w brzmieniu:
„Art. 149a.
§1. Kto powoduje smierc dziecka
pocz?tego, podlega karze pozbawienia
wolnosci do lat 2.
§2. Nie podlega karze matka dziecka
pocz?tego.
§3. Nie popelnia przest?pstwa okreSlonego w 1 lekarz, podejmujqcy to dziaianie w publicznym zakladzie opieki
zdrowotnej, w przypadku gdy:
1) ciqza stanowila zagrozenie dla zycia lub powazne zagrozenie dla zdrowia
matki, stwierdzone orzeczeniem dwoch
lekarzy irmych niz lekarz podejmujqcy
dziaianie, o ktorym mowa w 1, przy
czym orzeczenie to nie jest niezb?dne
w przypadku natychmiastowej koniecznosci uchylenia zagrozenia dla zycia
matki,
2) gdy s'mierc dziecka pocz?tego nastqpila wskutek dzialari podj?tych dla ratowania zycia matki albo dla przeciwdzialania powaznemu uszczerbkowi na
zdro win matki, ktorego niebezpieczeristwo zostalo potwierdzone orzeczeniem
dwoch innych lekarzy,
3) badania prenatalne, potwierdzone
orzeczeniem dwoch lekarzy iimych niz
lekarz podejmujqcy dziaianie, o ktorym
mowa w § 1, wskazujq na ci?zkie i nieodwracahie uszkodzenie plodu,
4) zachodzi uzasadnione podejrzenie,
potwierdzone zaswiadczeniem prokura-

tora, ze ciqza powstala w wyniku czynu
zabronionego.
§4. W szczegolnie uzasadnionych
przypadkach sqd moze odstqpic od wymierzenia kary wobec sprawcy przest?pstwa okreslonego w §1.
Art. 149b.
Kto stosujqc przemoc wobec kobiety
ci?zamej powoduje smierc dziecka pocz?tego albo w inny sposob powoduje
Smierc dziecka pocz?tego bez zgody kobiety ci?zamej lub przemocq, grozbq
bezprawnq albo podst?pem doprowadza
matk? dziecka pocz?tego do pozbawienia zycia tego dziecka, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 6 miesi?cy do
lat 8.",
3) skresla si? art. 153 i 154,
4) po art. 156 dodaje si? art. 156a
w brzmieniu:
„Art. 156a.
§1. Kto powoduje uszkodzenie ciala
dziecka pocz?tego lub rozstroj zdrowia
zagrazajqcy jego zyciu, podlega karze
ograniczenia wolnosci do lat 2.
§2. Nie popelnia przest?pstwa lekarz,
jezeli uszkodzenie ciala lub rozstroj
zdrowia dziecka pocz?tego sq nast?pstwem dzialari leczniczych koniecznych
dla uchylenia niebezpieczeristwa grozqcego zdrowiu i zyciu kobiety ci?zamej
lub dziecka pocz?tego.
§3. Nie podlega karze matka dziecka
pocz?tego, ktora dopuszcza si? czynu
okreslonego w §1",
5) wart. 157:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jezeli nast?pstwem czynu okreslonego w art. 156 §1 jest s'mierc czlowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnos'ci od roku do lat 10",
b) dodaje si? nowy §2 w brzmieniu:
„§2. Tej samej karze podlega sprawca czynu okreSlonego w art. 149a §1, art.
149b lub 156a 1, jezeli nast?pstwem tego
czynu jest smierc matki lub dziecka pocz?tego",
c) dotychczasowy §2 otrzymuje
oznaczenie §3.
ART. 8.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzqdzie terytorialnym (Dz. U .
Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34,
poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89,
poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110,
poz. 473 oraz z 1992 r. Nr 85, poz. 428
1 Nr 100, poz. 499) w art. 7 w ust. 1 dodaje si? punkt 16 w brzmieniu:
„16) zapewnienia kobietom w ciqzy
opieki socjalnej, medycznej i prawnej".

Sluzba zyciu x/99

ART. 9.
1. Po uplywie roku od dnia wejscia
w zycie ustawy Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej przedtozy Sejmowi sprawozdanie z wykonywania ustawy oraz
o skutkach jej stosowania.
2. Odpowiednie sprawozdania przedlozq Ministrowie Sprawiedliwosci, Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki

Socjalnej w odniesieniu do spraw wchodzqcych w zakres ich kompetencji.
ART. 10.
Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia
1956 r. o warunkach dopuszczalnos'ci
przerywania ciqzy (Dz. U . Nr 12, poz. 61
i z 1969 r. Nr 13, poz. 95).

ART. 11.
Ustawa wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogloszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
L . Walfsa

USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 1996 r.
0 ZMIANIE USTAWY 0 PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PtODU LUDZKIECO
I WARUNKACH DOPUSZCZALNOSCI PRZERYWANIA CIAZY ORAZ 0 ZMIANIE
NIEKTORYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 1996 R. NR 139, POZ. 646)
ART. 1
W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r.
0 planowaniu rodziny, ochronie plodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci
przerywania ciqzy (Dz. U . Nr 17, poz.
78, i z 1995 r. Nr 66 poz. 334) wprowadza si? nast?pujqce zmiany:
1) preambula otrzymuje brzmienie:
„Uznajqc, ze zycie jest fundamentalnym dobrem czlowieka, a troska o zycie
1 zdrowie nalezy do podstawowych obowiqzkow pahstwa, spoleczeristwa i obywatela; uznajqc prawo kazdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu
dzieci oraz prawo dost?pu do informacji,
edukacji, poradnictwa i srodkow umozliwiajqcych korzystanie z tego prawa, stanowi si?, CO nast?puje: ";
2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Prawo do zycia podlega
ochronie, w tym rowniez w fazie prenatalnej w granicach okreslonych w ustawie.";
3) w art. 2:
a) w ust. 1:
- w zdaniu pierwszym wyrazy „opieki socjalnej, medycznej i prawnej" zast?puje si? wyrazami „opieki medycznej,
socjalnej i prawnej",
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiek? prenatalnq nad plodem oraz
opiek? medycznq nad kobietq w ciqzy",
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dost?p do szczegolowych informacji na temat uprawnieri, zasilkow
i swiadczeri przyslugujqcych kobietom
w ciqzy, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do informacji dotyczqcych instytucji i organizacji pomagajqcych
w rozwiqzywaniu problemow psychologicznych i spolecznych, a takze zajmujqcych si? sprawami przysposobienia".
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b) po ust. 2 dodaje si? ust. 2a
w brzmieniu:
„2a. Organy administracji rzqdowej
oraz samorzqdu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okreslonych
w przepisach szczegolnych, sq zobowiqzane zapewnic swobodny dost?p do informacji i badari prenatalnych, szczegolnie wtedy, gdy istnieje podwyzszone ryzyko bqdz podejrzenia wystqpienia wady
genetycznej lub rozwojowej plodu albo
nieuleczalnej choroby zagrazajqcej zyciu
plodu",
4) w art. 4:
a) w ust. 1 wyraz „pocz?tego" zast?puje si? wyrazami „w fazie prenatalnej",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Edukacji Narodowej
wprowadzi do nauczania szkolnego
przedmiot Wiedza o zyciu seksualnym
czlowieka",
c) po ust. 2 dodaje si? ust. 3
w brzmieniu:
„3. Minister Edukacji Narodowej
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
i Opieki Spolecznej ustali zakres treSci
programowych przedmiotu, zawartych
takze w podstawie programowej ksztalcenia ogolnego, oraz wprowadzi do systemu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli tematyk? z zakresu wiedzy
o zyciu seksualnym czlowieka";
5) po art. 4 dodaje si? art. 4a-4c
w brzmieniu:
„Art. 4a.
1. Przerwanie ciqzy moze bye dokonane wyiqcznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciqza stanowi zagrozenie dla zycia
lub zdrowia kobiety ci?zamej,
2) badania prenatalne lub inne przeslanki medyczne wskazujq na duze

prawdopodobieristwo ci?zkiego i nieodwracalnego uposledzerua plodu albo nieuleczalnej choroby zagrazajqcej jego
zyciu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze ciqza powstala w wyruku czynu zabronionego,
4) kobieta ci?zarna znajduje si?
w ci?zkich warunkach zyciowych lub
trudnej sytuacji osobistej.
2. W przypadkach okreslonych ust.
1 pkt 2 przerwanie ciqzy jest dopuszczalne do chwili osiqgni?cia przez plod zdolno&i do samodzielnego zycia poza organizmem kobiety ci?zamej; w przypadku
okreslonym w ust. 1 pkt 3 lub 4, jezeli od
poczqtku ciqzy nie uplyn?lo wi?cej niz
12 tygodni.
3. W przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciqzy dokonuje lekarz w szpitalu.
4. Do przerwania ciqzy wymagana
jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku maloletniej lub kobiety ubezwlasnowolnionej calkowicie wymagana jest pisemna zgoda na jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku maloletniej powyzej 13 roku zycia wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. W przypadku
maloletniej ponizej 13 roku zycia wymagana jest zgoda sqdu opiekuriczego,
a maloletnia ma prawo do wyrazenia
wlasnej opinii. W przypadku kobiety
ubezwlasnowolnionej calkowicie wymagana jest takze pisemna zgoda tej osoby,
chyba ze na wyrazenie zgody nie pozwala Stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciqzy wymagana
jest zgoda sqdu opiekuriczego.
5. Wystqpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stwierdza
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inny lelcarz niz dokonujqcy przerwania
ciqzy, ciiyba ze ciqza zagraza bezposrednio zyciu kobiety. Okolicznosc,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, stwierdza
prokurator.
6. W przypadku, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 4, kobieta sklada pisemne
os'wiadczenie, a ponadto zaswiadczenie
o odbytej konsultacji u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, innego niz dokonujqcy przerwania ciqzy, lub u innej
wybranej przez siebie uprawnionej osoby. Przerwanie ciqzy moze bye dokonane, jezeli kobieta podtrzymuje zamiar
przerwania ciqzy po uplywie trzech dni
od konsultacji.
7. Celem konsultacji, o ktorej mowa
w ust. 6, jest w szczegolnosci ustalenie
sytuacji zdrowotnej i zyciowej kobiety,
pomoc w rozwiqzaniu jej problemow,
mifdzy innymi poprzez wskazanie dostfpnych form pomocy przyslugujqcych
kobietom w zwiqzku z ciqzq i po urodzeniu dziecka, poinformowanie kobiety
0 ochronie prawnej zycia w fazie prenatalnej, o aspektach medycznych ciqzy
oraz przerwania ciqzy, a takze o srodkach i metodach antykoncepcyjnych. Za
zgodq kobiety w konsultacji moze wziqc
udzial jej partner, czlonkowie rodziny
lub inna bliska osoba.
8. Do prywatnych gabinetow lekarskich, w ktorych dokonuje si? przerwania ciqzy, w zakresie wymagari, jakim
powinny odpowiadac pod wzgl?dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
1 urzqdzenia gabinetu prywatnego, oraz
w zakresie dotyczqcym dokumentacji
medycznej i sprawowania kontroU nad
tymi gabinetami stosuje si? odr?bne
przepisy.
9. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej po zasi?gni?ciu opinii Naczelnej
Rady Lekarskiej okresli, w drodze rozporzqdzenia, kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniajqce do dokonania przerwania ciqzy, oraz kwalifikacje lekarzy,
o ktorych mowa w ust. 5.
10. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej w porozumieniu z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej okresli, w drodze rozporzqdzenia, kwalifikacje iimych
niz lekarz osob uprawnionych do przeprowadzenia konsultacji, o ktorych mowa w ust. 6, sposob tworzenia list osob
konsultujqcych oraz sposob i tryb przeprowadzania konsultacji.
Art. 4b
Osobom obj?tym ubezpieczeniem
spolecznym i osobom uprawnionym na
podstawie odr?bnych przepisow do bezplatnej opieki leczniczej przysluguje
prawo do bezpiatnego przerwania ciqzy
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w publicznym zakladzie opieki zdrowotnej.
Art. 4c.
1. Osoby wykonujqce czynnosci wynikajqce z ustawy sq obowiqzane do zachowania w tajemnicy wszystkiego,
0 czym powzi?ly wiadomosc w zwiqzku
z wykonywaniem tych czynnosci, stosownie do odr?bnych przepisow.
2. W razie zawinionego ujawnienia
wiadomosci, o ktorych mowa w ust. 1,
sqd moze przyznac osobie poszkodowanej odpowiedniq sum? tytulem zadoscuczynienia pieni?znego za doznanq
krzywd?.";
6) w art. 9 wyrazy „30 czerwca" zast?puje si? wyrazami „31 lipca".
ART. 2.
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99,
z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz.
464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105,
poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 83, poz. 417)
wprowadza si? nast?pujqce zmiany:
1) w art. 8 skresla si? §2;
2) w art. 446' po kropce dodaje si?
nowe zdanie w brzmieniu:
„Dziecko nie moze dochodzic tych
roszczeii w stosunku do matki."
ART. 3.
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r.
- Kodeks kamy (Dz. U . Nr 13, poz. 94,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157, z 1979 r. Nr 15,
poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 40,
poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr
6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr
4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr
14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135,
z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz.
180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 72, poz.
422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1993 r.
Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615
oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 475) wprowadza si? nast?pujqce zmiany:
1) skresla si? art. 23b;
2) skresla si? art. 149a i 149b;
3) po art. 152 dodaje si? art. 152a
1 152b w brzmieniu:
„Art. 152a.
§1. Kto stosujqc przemoc wobec kobiety ci?zamej lub w inny sposob bez jej
zgody przerywa ciqz? albo przemocq,
grozbq bezprawnq lub podst?pem doprowadza kobiet? ci?zamq do przerwania

ciqzy, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesi?cy do 8 lat.
§2. Kto dopuszcza si? czynu okreslonego w §1, gdy plod osiqgnql zdolnosc
do samodzielnego zycia poza organizmem kobiety ci?zamej, podlega karze
pozbawienia wolnosci od lat 2 do 10.
Art. 152b.
§ 1. Kto za zgodq kobiety, lecz z naruszeniem przepisow ustawy, przerywa jej
ciqz?, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto
udziela kobiecie ci?zarnej pomocy
w przerwaniu ciqzy z naruszeniem przepisow ustawy.
3. Kto dopuszcza si? czynu okreslonego w §1 lub §2, gdy plod osiqgnql
zdolnosc do samodzielnego zycia poza
organizmem kobiety ci?zamej, podlega
karze pozbawienia wolnosci od roku do
lat 8.";
4) . skresla si? art. 156a;
5) . art. 157 otrzymuje brzmienie:
„Art. 157.
§1. Jezeli nast?pstwem czynu okreslonego w art. 152b §1, §2 lub w art. 156
§ 1 jest s'mierc czlowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku
do 10 lat.
§2. Jezeli nast?pstwem czynu okreslonego w art. 152a, art. 152b §3 lub art.
155 1 jest smierc czlowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolnosci na
czas nie krotszy od lat 2."
ART. 4.
W ustawie z dnia 27 wrzesnia 1991 r.
0 zasadach odplatnosci za leki i artykuly
sanitame (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r.
Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz.
684) wprowadza si? nast?pujqce zmiany:
1) w art. 1 po wyrazie „leki" dodaje
si? wyrazy „srodki antykoncepcyjne";
2) w art. 2 po pkt 6 dodaje si? pkt
7 w brzmieniu:
„7) srodki antykoncepcyjne - oznacza srodki farmaceutyczne stosowane
w antykoncepcji.";
3) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W aptekach og61nodost?pnych
oraz w aptekach zakladowych podleglych Ministrom: Obrony Narodowej
1 Spraw Wewn?trznych, a takze w aptekach zakladowych przedsi?biorstwa paristwowego „Polskie Koleje Paiistwowe",
leki podstawowe, uzupelniajqce, recepturowe i srodki antykoncepcyjne sq wydawane osobom uprawnionym na podstawie recepty:
1) po wniesieniu oplaty ryczaltowej za leki podstawowe i recepturowe.
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2) za odplatnosciq w wysokosci 30%
albo 50% ceny - za leki uzupelniajqce
i srodki antykoncepcyjne.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Leki i srodki antykoncepcyjne nie
wymienione w ust. 1 wydawane sq za
pelnq odplatnosciq.",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej po zasi?gni?ciu opinii Naczelnej
Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej ustala, w drodze rozporzqdzenia, wykazy lekow podstawowych,
uzupelniajqcych i srodkow antykoncepcyjnych oraz okresla wysokos'c odplatnos'ci za leki uzupelniajqce i s'rodki antykoncepcyjne, o ktorych mowa w ust.
1 pkt 2. Wykazy te aktualizowane sq raz
w roku; czystsze zmiany mogq dotyczyc
wyiqcznie rozszerzenia wykazu o nowe
leki.";
4) w art. 5 w ust. 2 po wyrazie „leku"
dodaje si? wyrazy „lub s'rodka antykoncepcyjnego";

5) w art. 6:
a) w ust. 1 po wyrazie „Leki" dodaje
si? wyrazy „lub srodki antykoncepcyjne",
b) w ust. 2 po wyrazach „o przepisanych lekach" dodaje si? wyrazy „srodkach antykoncepcyjnych",
c) w ust. 5. po wyrazach „do nabycia
leku" dodaje si? wyrazy „lub srodka antykoncepcyjnego";
6) w art. 7 po ust. 4 dodaje si? ust. 4a
w brzmieniu:
„4a. Przepisy ust. 1 ^ stosuje si? odpowiednio do srodkow antykoncepcyjnych.";
7) w art. 12 w ust. 1 po wyrazie „lekow" dodaje si? wyrazy „srodk6w antykoncepcyjnych";
8) w art. 12a w ust. 1 po kropce dodaje si? nowe zdanie w brzmieniu: „Refundacja obejmuje rowniez cen? s'rodka
antykoncepcyjnego wydawanego osobie
uprawnionej za cz?sciowq odplatnosciq."

Ku refleksji
I

1 • ^ poprzednich stronach „Sluzi \ by Zyciu" przytoczono peine
I ^ I teksty ustaw dotyczqcych:
przerywania ciqzy z 1956 roku, ochrony
zycia z 1993 oraz tekst nowelizacji
z 1997 roku.
Pragn? w kilku slowach przypomniec
okohcznosci wprowadzenia tych ustaw.
Ustaw? o warankach dopuszczalnosci przerywania ciqzy uchwalono w Sejmie 27 kwietnia 1956 roku w warankach
terrora stalinowskiego. Wprawdzie ludobojca Stalin juz nie zyl, ale w Polsce dopiero „wypadki czerwcowe" i „pohtyczny pazdziemik" 1956 roku wyznaczajq
poczqtki koiica terrora komunistycznego. Ludobojczq w swych efektach ustaw? przeglosowali 27 kwietnia 1956 roku
poslowie, ktorych „wybrano" w 1952 roku (jeszcze za zycia Stalina)...
Ustaw? o planowaniu rodziny
i ochronie plodu ludzkiego przeglosowali w Sejmie 7 stycznia 1993 roku poslowi opcji centroprawicowej, solidamoSciowej przy zdecydowanym sprzeciwie
postkomunistow i liberalow. Nalezy
podkreslic, ze cz?s'c parlamentarzystow
opcji centroprawicowej glosowala przeciwko ustawie, z uwagi na zawarte
w niej cztery wyjqtki dopuszczajqce bezkame zabijanie pocz?tych dzieci.
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Po wyborach prezydenckich 1995 roku: przegranej Lecha Wal?sy i zwyci?stwie Aleksandra Kwasniewskiego, juz
14 gradnia - jeszcze przed zaprzysi?zeniem prezydenta Aleksandra Kwas'niewskiego - grapa lewicowych parlamentarzystow (glownie z Unii Pracy) wystqpila z inicjatywq ustawodawczq nowelizacji ustawy z 7 stycznia 1993 roku, praktycznie pozbawiajqcq prawnej ochrony
pocz?te dzieci. W nowelizacji przewidziano bezkamosc zabijania pocz?tych
dzieci w przypadku, gdy „kobieta ci?zarna znajduje si? w ci?zkich warankach zyciowych lub tradnej sytuacji osobistej".
W uzasadnieniu - oficjalnym pismie
rozpoczynajqcym t? procedur? legislacyjnq lewicowi parlamentarzysci dopuscih
si? kilku ewidentnych klamstw. Niezgodnie z prawdq w nim napisano m.in: ,JZakaz przerywania ciqzy ze wzgl?d6w spolecznych, spowodowal szereg zjawisk patologicznych (...). Znacznie wzrosla hczba przyj?c do szpitah kobiet z rozpoznaniem 'poronienie w toku', co wskazuje na
prob? dokonania przerywania ciqzy przez
same kobiety. Wzrosla liczba porzuconych noworodkow i dzieciobojstw".
Z poczqtkiem 1996 roku gdaiiski
Klub Inteligencji Katohckiej skierowal
pismo do Prokuratora Generalnego RP

ART. 5.
Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej oglosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania
ciqzy oraz ustawy z dnia 27 wrzesnia
1991 r. o zasadach odplatnosci za leki
i artykuly sanitame, z uwzgl?dnieniem
zmian wynikajqcych z przepisow ogloszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
ART. 6.
Ustawa wchodzi w zycie po uplywie
30 dni od dnia ogloszenia, z tym ze przepis art. 4 ust. 2 ustawy, o ktorej mowa
w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszq ustawq, wchodzi w zycie z dniem
1 wrzes'nia 1997 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
A. Kwasniewski

Leszka Kubickiego o wszcz?cie post?powania kamego wobec poslow, ktorzy
we wniosku o nowelizacj? podali nieprawd?.
W lipcu 1996 roku wiceprezes Polskiej Federacji Ruchow Obrony Zycia
w bezposredniej rozmowie z owczesnym
marszalkiem Sejmu Jozefem Zychem
zwrocil si? o wstrzymanie procedury nowelizacyjnej z uwagi na klamstwa zawarte w uzasadnieniu nowehzacji i skierowanie sprawy do prokuratury. Marszalek
odpowiedzial, ze regulamin pracy Sejmu
nie przewiduje takiej mozliwosci...
Ostatecznie zbrodniczq nowehzacj?
pozbawiajqcq prawa do zycia pocz?te
dzieci podpisal klamca prezydent
w dniu 20 listopada 1996 roku. Od
klamliwego uzasadnienia nowelizacji
do podpisu klamcy oto najkrotsza historia tego „prawa".
T? zbrodniczq nowelizacj? zaskarzyli
do Trybunalu Konstytucyjnego - z inicjatywy Mariana Krzaklewskiego i senator prof. Alicji Grzeskowiak - senatorzy
„Solidamosci" i Trybunal, decyzjq z dnia
28 maja 1997 roku, przywrocil pocz?tym
dzieciom prawnq ochron?; niestety nadal
w trzech wyjqtkowych przypadkach
„mozna" bezkarnie zabic pocz?tego
czlowieka.
Ufamy, ze w niedalekiej przyszlosci
z polskiego prawa zostanq wyeliminowane wszelkie wyjqtki „dopuszczajqce"
zabijanie niewinnych ludzi.
Krzysztof Zawistowski
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Lodz, 14.09.1999 r.

Droga Redakcjo!
Gratuluj? ciekawego pisma. Temat drugiego numeru „ 0 d poczecia czlowiek" jest bardzo wazny i aktualny.
Zalqczam marcowy numer, ukazujqcego si? w nakladzie 500 tysi?cy egzemplarzy, miesi?cznika „Apteka" (3/99),
gdzie w skrocie ukazano rozwoj dziecka od pocz?cia do narodzin oraz podr?cznik „Biologii" do klasy I I I liceum. Moze
wykorzystacie w „Sluzbie Zyciu" przeslane materialy?
Zycz? wytrwalosci i cierpliwos'ci w pi?knej sluzbie zyciu kazdego czlowieka, przekazujqc wyrazy szacunku
i wdzi?cznoSci
-Jl^

Sosnowski

Rozmnazanie si^
i rozwoj cztowieka
Fazy ontogenezy czlowieka

okres starzenia si^

staro§6

§mier6

okres przekwitania u kobiet (menopauza)
okres dojrzalo^ci

APIEKA
N a k l a d 500 000 e g z .

okres mtodziericzy ( 1 6 - 1 8 lat)
okres szkolny (6- 16 lat)
' okres przedszkolny (3 - 6 lat)

Zycie c^toAieVa zaczvna sie w mo-

dziecifctwo ( 1 - 3 lat)

okieslone lakte

'wiek niemowlecy (0 -1 roku)
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t o w a ^ 519 nbzki i r^czki. Na palcach rak

i budowie indywidualne c e c h y : odczu-
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Dzien 21
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Tydzieii 36
Podzi sie dziecko -
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Offac. & Jbzata Dea

' zaptodnienie
EKG lateititto'
wonf w 8. lygoCharakterystycznq cechq rozwoju
biologicznego czlowieka jest fazowo^c rozwoju. Ontogenez? tego gatunku cechuje dlugi okres ciqzy - okolo
275 dni, niesamodzielnosc zyciowa
mlodych osobnikow i dlugi okres dzieciiistwa - obejmujqcy okolo 1/5 czasu
zycia. Z punktu widzenia czlowieka
jako istoty spolecznej okres ten odgry2a

wa
bardzo
waznq rol? dziecko zdobywa do^wiadczenie, uczy si? i przygotowuje do zycia w spoleczeristwie".
(za: Hemyk Wisniewski, Biologia
dla Mas III liceum ogolnoksztalcqcego
o profilu podstawowym i biologiczno-chemicznym, Agmen, Warszawa 1998)

sif ktitntlaww
od 3. ryjoAw po poaeai. Zopi fd eMtio
iyoo ttiiedui.

(za: Apteka. Magazyn
klientow apteki, marzec '99)
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Cokolwiek uczyniliscie jednemu z tych braci
Moich najmniejszychy Mniescie uczynili (Mt 25,40)

Cziowiekiem jest rowniez nienarodzone dziecko: co wif cej; Chrystus w sposdb uprzywilejowany utozsamia sif z „najmniejszymi". (por. Mt 25, 40)
I zyczf, i modlf sif o to stale, azeby polska rodzina dawala zycie, azeby byla wiema swiftemu prawu zycia.
Ojciec Swi?ty Jan Pawel I I

Dar serca na obrony zycia
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Cztowieka zwracam si^ z gorqcym apelem o finansowq pomoc
wwydawaniu mlesi^znika „Stuzba Zyciu. Zeszyty Probiemowe".
Nasze Stowarzyszenie wydaje „Sluzb^ Zyciu" w ramach dzialalnosci statutowej i bezplatnie rozprowadza tysiqce egzemplarzy wsrod osob, ktore mogq istotnie przyczynic si^ do ratowania zycia pocz^t/ch dzieci: parlamentarzystow, dziennikarzy, lekarzy, prawnikow, nauczycieli, starszej mlodziezy.
Apostolstwo prasowe jest ogromnie potrzebne. Przez cole dziesi^ciolecia prasa komunisfyczna szerzyla klamshva, manipulowala. I dzisiaj w wielonaktadowycn gazetoch, w pot^znych mediach czfsto pojawiajq si^ falszywe informacje no temat
obrony zycia. Trzeba wi^c, aby prawdziwe, rzetelne wiadomosci docieraly do jak najwi^kszej grupy osob, ktore z racji wykonywanego zawodu mogq wiee uczynic dla ratowania zycia.
Pragn^ poinformowoc, ze zespoi redakcyjny „Sluzby Zyciu" pracuje nieodplatnie. Jednak Stowarzyszenie musi pokryc
koszty druku i wysyiki pocztq egzemplarzy miesi^cznika.
Drogi Czytelniku, swojq hojnosciq mozesz pomoc rozszerzyc prasowe apostolstwo w obronie zycia.
Jak wiele dobra moglibysmy uczynic, gdyby kazdy z Czytelnikow „Sluzby Zyciu", jako dar serca przekazal symboliczne 7 zl.
W nadziei no szczodry dar serca, z gory dzi^kuj^ za pomoc i ±yczq sukcesow w dziele obrony zycia czlowieka
dr inz. Antoni Zi§ba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Cztowieka
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C Y T U J E M Y

Prof, dr hab. med. Rudolf Klimek jest wybitnym ginekologiem, poloznikiem i endokrynologiem, praca naukowa od lat
wiqze Profesora z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego, ale jest on takze wspolzalozycielem oraz
czlonkiem honorowym licznych instytucji i towarzystw naukowych polskich i mi^dzynarodowych. Jako specjalista
z ogromnym naukowym dorobkiem, ktory obejmuje uniwersyteckie podr^czniki, publikacje w fachowych czasopismach,
ksi^zki medyczne i populamonaukowe, jest autorytetem dla
lekarzy w kraju i za granic^. Szczegolnym wyrazem uznania
dla dzialalnosci prof. R. Klimka bylo zaliczenie go przez
Mi^dzynarodowy Instytut Biograficzny w Cambridge do grona ,,2000 Wybitnych Uczonych X X wieku" i ,,2000 Wybitnych Intelektualistow X X wieku".
Dzi^ki uprzejmosci Autora oraz krakowskiego wydawnictwa
Dream publikujemy fragmenty nowej ksi^zki Rudolfa Klimka „Medycyna za zamkni^tymi drzwiami". Cytujemy te, ktore zawieraj^ odpowiedz na pytanie: Kiedy zaczyna si^
ludzkie zycie?

^ •

chwilq zaplodnienia w obr?bie
dotychczasowego organizmu
• kobiety, okreslanego jako uklad
matczyny, pojawia si? nowy nie tylko
przedmiot, ale rowniez podmiot okreslany jako pocz?te zycie ludzkie. Poczqtek
tego zycia jest scisle okreslony przez fakt
zaplemnienia komorki jajowej, a wi?c
powstania zygoty i to - co nalezy z calym
naciskiem podkreshc - jeszcze zanim
wewnqtrz niej wyksztalci si? jqdro.
Z definicji kazdego ukladu jasno wynika, ze jego brzeg oddziela go od reszty

Dar serca
na obrony
zycia
stuzba

swiata, zwanego otoczeniem. Takim brzegiem nowego, pocz?tego zycia ludzkiego,
jest wla^nie blona komorkowa bezjqdrowej jeszcze zygoty. Nie ulega tez zadnej
wqtpHwo&i, ze tozsamosc matki jest rozna od tozsamosci pocz?tego dziecka. Obydwa te tiklady bowiem pochodzq z dwoch
r6znych zwiqzkow rodzicielskich. (s. 62)
(...) kobieta ci?zama tyUco pozomie
jest jednym ukladem w jednym ciele, je^ przez cialo uwazac organizm ludzki
w granicach okre^onych przez jego po-

Dar serca
na obrony
zycia

Zyciu

stuzba

:

1_

Zyciu

C2
wierzchni?. Jesli jednak obiektywnie
w obr?bie ciala matki stwierdzimy istnienie nowego ukladu biologicznego,
ktory ma odmiennq od niej chociazby
tylko biologicznq tozsamosc, to ten nowy uklad, jako pocz?te zycie, wymaga
automatycznie uznania jego podmiotowosci. W ten sposob nalezy rozumiec
wczesniej przytoczone sformulowanie,
ze kobieta ci?zama dla ginekologa jest
podmiotem i przedmiotem, ktory otacza
drugi podmiot zwiqzany z jego wlasnq,
rownie niepowtarzalnq strukturq. (s. 63)
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na obrony
zycia
stuzba

zyciu

Dar serca
na obrony
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stuzba

zyciu

oczQCia
towiek

(...) wszystkie formy ludzkiego zycia
muszq bye traktowane ze szczegolnq odpowiedzialnosciq i troskq, nawet jesli jakies prawo i religia nie uznajq np. zarodka za osob?. Od pocz?cia kazdy byt ludzki jest zlqczony z ludzmi swym pochodzeniem, rozwojem i przyszlq samodzielnosciq. (s. 80)
Opisy rozwoju plodu najcz?sciej pomijajq najwczesniejszy jego etap, tzn.
bezjqdrowej zygoty, jako istotnego przypomnienia zycia na poziomie bezjqdrowych komorek. A przeciez wowczas decydujq si? losy nie tylko plodu, ale i jego
najblizszego otoczenia oraz przyszlosc
gatunku. (s. 86)
Z chwilq polqczenia si? plemnika
z jajem powstaje zygota jako zupelnie
nowy uklad o wlasnej tozsamosci, ktory
juz nie moze bye cz?sciq innego organizmu. (s. 89)
(...) juz w plazmie bezjqdrowej zygoty istnieje scisle okreslony wzorzec
dalszego rozwoju dopiero co powstalego bytu ludzkiego. (s. 89)

(...) akt poczecia jest scisle zdefiniowany, a co wi?cej - mozliwy do obserwacji do niedawna tylko w trakcie zaplodnienia in vitro, a dzisiaj juz in vivo
za pomocq najnowoczesniejszych urzqdzeii magnetycznego rezonansu jqdrowego. (s. 63)
Od momentu poczecia az do uslyszenia srebrzystego krzyku dziecka urodzonego silami natury po spontanicznie rozpoczgtym porodzie, jego rozwoj w lonie
matki stanowi continuum, w ktorego
przedzialach czasowych usiluje si? jedynie wyroznic etapy zygoty bezjqdrowej
i jqdrowej, moruli, blastuli, preembrionu,
embrionu i plodu. Pomi?dzy tymi etapami nie ma i nie moze bye scisle okreslonych granic czasowych, a przynajmiuej
tak jasno sprecyzowanych, jak moment
zaplodnienia.
Innym punktem widzenia poczqtku
ciqzy jest dopiero moment nidacji,
tj. wszczepienia w cialo matki nowego
organizmu, czego zwolennikami sq
przede wszystkim ludzie prowadzqcy
zaplodnienie pozaustrojowe. Zapomina
si? jednak o tym, ze sq to proby sprowadzania medycyny do co najmniej ubieglowiecznego myslenia w kategoriach
morfologicznych. Zaistniala zygota jest
nowym organizmem o wieUdej potencjalnej sile rozwojowej. Z punktu w i -
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z udziaknu Ireru) H^bn
'BarStayjaslQtlslii^

dzenia morfologii rzeczywiscie jest jednokomorkowym bytem, ale od samego
poczqtku zwiqzanym wymianq materii
i energii z otoczeniem, bez ktorej organizm matki nie przyjqlby sygnalu o koniecznosci zmiany calej swojej regulacji
dla potrzeb ciqzowych, a wi?c np. przygotowania biony sluzowej macicy do
przyj?cia w?drujqcego ku niej pocz?tego
organizmu. (s. 64)

Autorzy ci [od red.: uwazajqcy, ze
ciqza zaczyna si? od nidacji zarodka]
nie uznajq relacji mi?dzy w?drujqcq zygotq i powstalq z niej blastocystq a organizmem matki, chociaz wlasnie
w tym czasie mozna stwierdzic we krwi
matki podwyzszenie poziomu hormonow zwiqzanych ze stanem ciqzowym.
Ich zdaniem dopiero umiejscowienie
nowego organizmu mi?dzy tkankami
narzqdu rodnego dowodzi zaistnienia
ciqzy. A przeciez ci sami autorzy nie zaprzeczajq istnieniu samoistnych poronieii, w ktorych wraz z nowym ukladem
biologicznym zluszcza si? blona s'luzowa macicy. Czyniq to tylko dlatego, ze
obecnie przez stosowanie hormonalnych srodkow antykoncepcyjnych czy
za pomocq wkladek domacicznych
mozna uniemozliwic proces nidacji.
Tym samym usprawiedliwiajq si? przed
zarzutem faktycznego przerywania ciqzy przez pozorne „nie dopuszczenie" do
zaistnienia ciqzy. (s. 93)
(...) dla czlowieka jako ludzkiego
ukladu biologicznego wystarczajqco
istotne jest jedynie istnienie w nim stanu duchowego i materialnego, jako
wspolistniejqcych ze sobq wlasciwosci.
Tym samym muszq one wyst?powac
od poczqtku jego istnienia, tj. od momentu zaplodnienia. (s. 95)
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Systematycznie wzrasta liczba obroncow zycia

Zdecydowana wi^kszosc

za prawem
Przyjazd Papieza do Polski w 1999 r.
W czasie pieigrzymki do Ojczyzny w 1997 roku Papiei mowil o potrzebie zmian
w roznych dziedzinacti naszego iycia. Czy naszym zdaniem w c i ^ u ostatnich
dw6ch lat coS sl^ w Polsce zmienito na lepsze lub na gorsze czy tei prawie
wszystko pozostato po staremu.
1+34

Dbato§(5 o wychowanie i wyksztatcenie
miodego pokolenia
t-agodzenie podziatow spolecznych
Przeciwdzialanie wyzyskowi w pracy
Zrodto C B O S (dane wyrazone wskaznikiem zmian tj. roinic^ mi^dzy odsetkami opinii
o zmianach na lepsze a odsetkami opinii o zmianach na gorsze. Znak {+) to przewaga
opinii, ze zmienilo sl§ na lepsze, znak {-) przewaga opinii, Ze nast^ily zmiany na gorsze.

Styczeri 1991 r.:
Ogloszono wyniki oficjalnych konsultacji, zarzqdzonych
przez Sejm na temat prawa do
zycia; z wszystkich 1 710 976
odpowiedzi, za zyciem bylo
1 527 000, czyU okolo 89 proc.

Czerwiec 1994 r.:
3. X. 1996 r. - Warszawa - ok. 100 tys. osob uczesfniczylo w II Narodowej Manifestocji w Obronie Zycia.
manifestacja pro-life jaka odbylo si^ w Europie
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to najwi^ksza

W zwiqzku z wetem prezydenta Walfsy wobec proby po-
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spoteczehstwa polskiego

do zycia!
zbawienia poczgtych dzieci prawa do zycia do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
wplyn?lo okolo miliona listow za zyciem
i okolo 50 tysiecy przeciw zyciu, wi?c
prawie 90 proc. nadeslanych listow bylo
za zyciem.

Sierpien 1996 r.:
Przed debatq w Sejmie nad prawem
do zycia (tzw. nowelizacjq) na r?ce marszalka Sejmu Jana Zycha wplyn^lo
935 909 listow za zyciem i 38 przeciw
(slownie trzydziesci osiem).

Jakie prawa
cztowieka s^,
wedtug nas,
najczfsciej naruszane?
prawa zwiqzane ze sferq
zawodowq (prawo do pracy,
do godziwego wynagrodzenia
rownouprawnienie kobiet
i m§zczyzn w dost^pie
do pracy, placy i awansow)
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Pazdziernik 1996.:

prawa socjalne

3 pazdziernika w I Narodowej Manifestacji w Obronie Zycia wziflo udzial
ok. 30 tysigcy osob; zwolennikow zabijania pod parlamentem nie bylo w ogole,
23 pazdziernika w I I Narodowej Manifestacji w Obronie Zycia wzi^lo udzial
okolo 100 tysiecy osob, grupa zwolennikow zabijania, ktora na krotko manifestowala przed Sejmem, liczyla okolo
60 osob (nie tysiecy, lecz osob). Rowniez w pazdziemiku przed debatq w Senacie RP nad prawem do zycia na r?ce
senator Alicji GrzesTcowiak przekazano
okolo 3 milionow pisemnych deklaracji
za zyciem.

prawa wolnosciowe

(oswiata, ochrona zdrowia,
opieka spoleczna)

Sierpien 1999 r.:

(mysli, sumienia, wyznans
stowarzyszania si§)

rowno^c kobiet
i m^zczyzn w rodzinie
prawo do zycia
rownosc roznych grup
spotecznycii (dzieci,
emerytow, rolnikow,
bezdomnych)

prawo do uczestniczenia
w zyciu publicznym
poszanowanie wtasnosci
poczucie bezpieczehstwa

m

(koniecznosc zaostrzania
sankcji karnych z a przestfpstwa)

4

rownosc kobiet i m^zczyzn

3

Wrzesien 1997 r.:

decydowanie
o dokonaniu aborcji

Wybory parlamentame wygrala Akcja Wyborcza „Solidamosc", ktora jednoznacznie opowiada si? za prawnq
ochronq pocz^tych dzieci; nie weszla do
parlamentu Unia Pracy, ktora byla inicja-

prawo do szacunku
ze strony paristwa

1

prawa mniejszosci

1

(narodowych i seksualnych)
Komentarz z prawej strony wykresu

Czerwiec 1999 r.:
Obrona zycia dzieci nienarodzonych zostala uznana za najlepszq
zmian?, jaka si? dokonala w Iatach
1997-1999.

dost^p do bezstronnego
i szybkiego sqdu
prawo do prywatnosci
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torkq i aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego pozbawiajqcego nienarodzonych prawa od zycia.
I chociaz nalezy z duzq rezerwq
podchodzic do wynikow badan opinii
publicznej, ankiet czy sondazy przytocz? jeszcze dwa wyniki opublikowane
w tym roku.

Zrocllo; O B O P : d a n e w p r o c

W zwiqzku z nieslawnym raportem Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Praw Czlowieka (por. nr 4/99 „Sluzby Zyciu"), ktory kuriozalnie do katalogu praw czlowieka zaliczyl „prawo
do decydowania o dokonaniu aborcji"
tygodnik
„Wprost" opublikowal
(15. 08. 1999) wyniki badaii polskiej
opinii publicznej. Na pytanie, jakie prawa czlowieka sq, wedlug nas, najczfsciej naruszane, tylko 2 proc. Polakow
odpowiedzialo, ze obowiqzujqca ustawa chroniqca zycie narusza ich „prawo
do decydowania o dokonaniu aborcji".
Oby te pozytywne zmiany w s'wiadomosci spolecznej odnosnie prawa
do zycia czlowieka byly nie tylko powodem do radosci dla obrohcow zycia, ale i szczegolnym impulsem do
nieustannych wysilkow na rzecz budowania cywilizacji zycia i milosci.
Jan Nowak
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Wykaz parafii rzymskokatolickichi w Polsce, ktore w statych
terminach celebruj^ nabozehstwa w intencji obrony zycia
oraz przyrzeczenia Duchowej Adopcji
(stan z wrzesnia 1999 r., cz^s6 druga)

Parafia Bozego Ciala
ul. Bozego Ciala 26
31-059 Krakow

Parafia Podwyzszenia Krzyza 6w.
ul. Wrony 104
30-399 Krakbw

Parafia Sw. Brunona i Bonifacego
al. Wojska Polskiego 135
18-400 Lomza

Parafia Sw. Brata Alberta
ul. Krakowska 73
34-400 Nowy Targ

Parafia Sw. Jana Chrzciciela
ul. Dobrego Pasterza 117
31-416 Krakow

Parafia Sw. Jozefa
ul. Zamoyskiego 2
30- 523 Krakbw

Parafia MB Laskawej
ul. Pijarska 2
99-400 Lowicz

Parafia Sw. Katarzyny PM
ul. Koscielna 1
34-400 Nowy Targ

Parafia Najsw. Im. Maryi
ul. Dzielskiego 1
31-465 Krakbw

Parafia Sw. Stanislawa BM
ul. Zwyci^stwa 21
31- 563 Krakbw

Parafia Podwyzszenia Krzyza Sw.
ul. Sienkiewicza 38
90- 009 tbdz

Parafia Sw. Andrzeja
ul. Szpitalna 1
32-300 OIkusz

Parafia Bl. Anieii Salawy
al. Kijowska 29
30- 079 Krakbw

Parafia Sw. Szczepana
ul. Sienkiewicza 19
30-033 Krakbw

Parafia Najswi^tszego Zbawiciela
al.Wt6kniarzy187
91- 089 tbdz

Parafia Sw. Maksymiliana
ul. Biema 24
32-300 OIkusz

Parafia Sw. Mikolaja
ul. Kopernika 9
31- 034 Krakbw

Parafia Sw. Barbary
ul. Tysiqclecia 40
Krystynbw
32- 50 Trzebinia

Parafia Sw. Mikolaja
ul. Jana Pawla I11
34-436 Maniowy

Parafia Dobrego Pasterza
ul. Mila 31
32-300 OIkusz

Parafia NMP Krolowej Polski
32-091 Mlchalowice

Parafia Chrystusa Odkupiciela
Czlowieka
ul. Kard. Wyszyhskiego 1
10-456 Oisztyn Warmihski

Parafia Mitosierdzia Bozego
ul. bpa Bandurskiego 12
31-515 Krakbw
Parafia I^^B Nieustajqcej Pomocy
ul. ks. Jozefa 176
30- 243 Krakbw
Parafia I^B Ostrobramskiej
ul. J. lileissnera 20
31- 457 Krakbw
Parafia NMP z Loudres
ul. Misjonarska 37
30- 058 Krakbw
Parafia l\^B Nieustajqcej Pomocy
ul. Hemara 1
32- 081 Krakbw
Parafia Stygmatow sw. Franciszka
ul. Ojcowska 1
31- 344 Krakbw
Parafia Zeslania Ducha Sw.
ul. Rostworowskiego 13
30- 386 Krakbw
Parafia Sw. Wojciecha
ul. Sw. Wojciecha 4
31- 134 Krakbw
Parafia Kolegiaty Sw. Anny
ul. Sw. Anny 1
31-008 Krakbw
Parafia Sw. Maksymiliana
OS. Tysiqclecia
31-610 Krakbw
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Parafia Sw. Marcina
ul. Grunwaidzka 1
32-065 Krzeszowice
Parafia Nf^P Nieustajqcej
Pomocy
Krzeszbw212
34-206 Krzeszow W Zywca
Parafia Sw. Piotra i Pawla
34-232 Lachowice
Parafia Narodzenia 6w. Jana
Chrzciciela
34-134 Lanckorona
Parafia Sw. Brata Alberta
30-444 LIbertbw
Parafia Sw. Stefana
34-482 Lipnica Mate 347
Parafia Sw. Mikolaja
32-060 LIszki
Parafia MB Krolowej Polski
tftowe 174
34-733 Mszana Dolna
Parafia Ducha Sw.
ul. Krakowskie
Przedmiescie
20-056 Lublin
Parafia Sw. Katarzyny
Aleksandryjskiej
ul. Szymanowskiego 2/1
11-007 Lubomino

Parafia MB Krolowej Polski
OS. Ksiqzqt Mazowieckich 21a
06-500 Mlawa k/Plocka
Parafia Sw. Wojciecha i MB
Bolesnej
32-085 lUlodlnica
Parafia Sw. Jozefa
Myjomlce
83-600 K^pno
Parafia Narodzenia NMP
ul. Krolowej Jadwigi 5
32-400 Myilenlce
Parafia Narodzenia NMP
ul. Pitsudskiego 5
42-300 Myszkbw
Parafia MB Szkaplerznej
Narama
32-095 Iwanowice
Parafia Podwyzszenia
Krzyza Sw.
Nawojowa Gbra
32-065 Krzeszowice
Parafia Mitosierdzia Bozego
OS. Na Wzgorzach
Krzestawickich 1a
31-721 Krakbw
Parafia Sw. Mateusza
82-230 Nowy Staw k/Eiblqga

Parafia Sw. Jana Chrzciciela
ul. Koscielna 6
43-256 Oisztyn k/Cz?stochowy
Parafia Bl. Siostry Faustyny
32-062 Ostr?znica-tany
Parafia Sw. Antoniego
ul. Gomulickiego l a
07-400 Ostroleka
Parafia Mitosierdzia Bozego
ul. Limanowskiego 40
63-400 Ostrbw Wlkp.
Parafia MB Cz^stochowskiej
ui. Staroprzygodzka 103
63-400 Ostrbw Wlkp.
Parafia Sw. Michala Archaniola
Ostrowsko 51a
34-431 Ostrowsko
Parafia Nawiedzenia NMP
Paczoltowice
32-063 Czerna
Parafia MB Wspomozenia
Wiernych
34-211 Budzbwg
Parafia Sw. Michala Archaniola
Pawlikowice 1
32-020 Wieilczka
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ks. d r Franciszek P+onka

Aby wszyscy ojcowie zawsze pamietali,
ze kiedys Bog Ojciec zapyta ich o IDS
kazdego poczetego dziecka
Intencja

Juz u zarania dziejow ludzkich Bog
wezwal m^zczyzn? i kobiet?: „Bqdzcie
plodni i roznmazajcie si?, abys'cie zaludnili ziemi? i uczynili j q sobie poddanq"
(Rdz 1,28). Podstawowy zamysl i nakaz
Bozy wobec ukladu: m?zczyzna-kobieta
to plodnosc, zaludnienie Ziemi. Zapelnienie Ziemi ludzmi, w ktorych jest obraz Boga.
Kazdy wi?c grzech wobec piodnosci,
tym bardziej wobec poczetego juz zycia
ludzkiego, jest straszliwym
sprzeniewierzeniem si? Bogu.
Dlatego Bog mowi: „upomn?
si? (...) u czlowieka o zycie
czlowieka" (Rdz 9,5). Bog upomnial si? u Kaina w sposob kategoryczny, z calym napi?tnowaniem, o zycie brata Abla:
„Krew brata twego glosno wola ku mnie z ziemi! Bqdz wi?c
teraz przekl?ty na tej roh, ktora
rozwarla swq paszcz?, aby
wchlonqc krew brata twego,
przelanq przez ciebie" (Rdz 4,
10-11).
Tym bardziej Bog, w swojej stworczos'ci i w swym ojcostwie musi upominac si?
0 krew syna, corki, przelanq
przez ojca, ktory spowodowal
czy dozwolil jego zabicie
dziecka. Ten, ktory zostal powolany do wspolpracy z Bogiem Ojcem w przekazywaniu
zycia, dopuszczony do rodzicielstwa, naduzywajqc tego rodzicielstwa targnql si? na zycie, tym samym na swoje rodzicielstwo i wyjqtkowe wobec czlowieka rodzicielstwo
Boga.
Bog w tym swoim rodzicielstwie wzgl?dem czlowieka
szczegolnie wynosi czlowieka
jako wspolpracownika. A pierwsze miejsce w tym ma m?zczyzna - ojciec, jako pierwszy
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Krucjaty

Modlitwy

w Obronie

przekaziciel zycia, w imieniu Boga
Stworcy i Ojca. Tym wi?kszy ci?zar posiada jego sprzeniewierzenie si?, targni?cie si? na ojcostwo.
Udzial w stworczosci i ojcostwie samego Boga oraz swi?tosc i godnosc
ludzkiego zycia - jako obraz Boga tym bardziej zobowiqzuje ludzkie ojcostwo. Wobec kazdego sprzeniewierzenia si? temu ojcostwu, zwlaszcza zas
poprzez spowodowanie usmiercenia

Poczetych

Dzieci

na

listopad

wiasnego dziecka. Bog mocniej niz do
Kaina musi wypowiedziec „c6zes uczynil?" (Rdz 4,10) z calq dezaprobatq tego
czynu.
Wolno przypuszczac, ze z tym wyrzutem zwroci si? kiedys sam Chrystus
na Sqdzie Ostatecznym, ze szczegolnym
zastosowaniem
swojej zapowiedzi:
„wszystko, C O uczyniliscie jednemu
z tych braci Moich najmniejszych, Mniescie uczynih" (Mt 25, 40).
Wszyscy wi?c m?zczyzni
- ojcowie, ktorzy dopus'cili si?
zbrodni na wlasnym dziecku
niech tym bardziej czyniq pokut?, powracajqc wewn?trznie
do Bozego zamyslu ojcostwa.
By ten Bozy zamysl
wzgl?dem ludzkiego ojcostwa
uznac, by wynagrodzic jego
pogwalcenie i by tym bardziej
oddac siebie na sluzb? zyciu,
jesli to tylko mozliwe we wlasnym malzehstwie, jesli nie to
w pracy w oddaniu si? sluzbie
wobec innych dzieci czy innych ludzi, zawsze zas wspomagajqc duchowo i w miar?
mozliwosci materialnie ojcostwo innych.
Wychodzqc zas ze zranionego ojcostwa trzeba, aby m?zczyzna-ojciec rozumial coraz
gl?biej swojq godnosc i wielkosc oraz swoje spelnienie we
wspolpracy z ojcostwem Boga,
w szczegolnos'ci swojq wolnosd jako odpowiedzialnosc,
wi?cej jako dar z siebie i wewn?trznq dyscyplin? daru (por.
List do rodzin, nr 14).
Modlqc si? - a Bog ze
« swojq laskq przyjdzie - trzeba
5 podejmowac wspolprac? z Bo§ giem i prac? nad sobq, by doI rastac do ojcostwa, do daru
^ ojcostwa i innych w tym da£ rze wspierac.

Uwaga katecheci: duchowni
Prezentowany juz na lamach „Sluzby Zyciu" paJiiet
10 wideokaset „ C 2 l o w i e k • Milosc • Rodzina" - pomoc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie" zyskuje bardzo
pozytywne opinie nauczycieli i wychowawcow. '
Ostatnio eksperci w y d z i a l 6 w nauki
katolickiej (wydzialow kateclietycznych)
Kurii Metropolitalnych w Warszawie,
Krakowie i Lublinie uznali, ze wideofUmy te mogq bye takze wykorzystane z duzym pozytkiem w katechezie mlodziezy.
Przypominamy tytuiy filmow (dlugo^d
nagrania kazdego z nich to okolo 20 minut)
oraz mozliwosci ich nabycia.
T f t u l y poszczegdlnych

i swieccy!

5. Czlowiek - istota plciowa 6. Etyka seksualnosci
7. Dramat aborcji 8. Naturalne planowanie rodziny
9. Czas oczekiwania 10. Milosc

film6w:

1. Czlowiek od poczecia 2. Do progu dojrzewania
3. Tajemnice kobiecosci 4. Tajemnice mf skoi^ci

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na
rachunek bankowy „Wychowawcy" rownowarto^ci kaset (380 zl). Kasety przesTemy pocztq.
Koszt przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. Mozhwe jest takze przeslanie
wideokaset za zaliczeniem pocztowym na podstawie pisemnego zamowienia.
Fundacja „Zr6dlo"
Zakiad „Wychowawca"
ul. Smolensk 2, 31-004 Krak6w
konto: B P H V I O/Krakow
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Mikolajska 17,
31-027 Krakow
tel./fax: (012) 423 23 24,
tel. 423 24 36

Wszystidiiv ktdrym nie jest olioj^tne wychowanie
mbdego poliolenla polecamy miesifanili

WYCHOWAWCA
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI,
WYCHOWAWCOW,
KATECHETOW, RODZICOW
Prenumeraty dokonuje si^ wplacajqc
CH

•1

odpowiedniq kwot^ na rachunek:

FundiKJa ^Zrodb",
Zakiad ^Wychowawca"
31-004 Krakow,
ul. Smolensk 2
BPH ill/0 Krakow
10601406-320000221017
Redakcja:
tel./fax (012) 423 23 24

Wychowawca zostol wpisany na list^ czasopism zalecanych przez MEN.
Szkoly mogq go zoprenumerowac ze swoich funduszy lub z funduszu Komitetu
Rodzicielskiego. Skorzystaj z tej mozliwosci!

Cena prenumeraty 1 egz.

2000 - 48 d
ea p6l rolui - 24 zl

M coiy roi(

WYCHOfAWa

MIESI^CZNIK NAUCZYCIELI
I WYCHOWAWCOW KATOtlCKlCH

