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Szanowny Panie Rzeczniku!

na podstawie doniesień medialnych1, powziąłem wiadomość o odmowie wykonania 
legalnego zabiegu przerywania ciąży w kilku szpitalach zlokalizowanych na terenie 
województwa podlaskiego, mimo zaistnienia ku temu ustawowych przesłanek.

Jak wynika z informacji prasowych, pacjentka z niepełnosprawnością intelektualną 
miała zostać wykorzystana seksualnie przez swojego wujka, w wyniku czego zaszła w 
ciążę. Gdy ciąża wyszła na jaw, sprawa została zgłoszona organom ścigania, a 
pacjentka uzyskała zaświadczenie prokuratora o zaistnieniu przesłanki warunkującej 
dopuszczalność aborcji, o której stanowi art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575). Pacjentka wraz ze swoją krewną podjęła 
próbę skorzystania z zabiegu w szpitalach zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania, do czego jednak nie doszło z uwagi na powołanie się przez lekarzy na 
klauzulę sumienia. W wyniku pomocy organizacji pozarządowej skorzystała z zabiegu 
w jednym z warszawskich szpitali.

1 https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185056,29388545,lekarze-z-podlaskich-zpitali-mieli-odmowic-
aborcji-14-letniej.html, dostęp: 3.02.2023 r.

https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185056,29388545,lekarze-z-podlaskich-zpitali-mieli-odmowic-aborcji-14-letniej.html
https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185056,29388545,lekarze-z-podlaskich-zpitali-mieli-odmowic-aborcji-14-letniej.html


- 2 -

W związku z zaistniałą sytuacją zwróciłem się z wystąpieniem do Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z prośbą o wskazanie, czy w jego ocenie zachodzą podstawy do 
przeprowadzenia kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
zakresie ginekologii i położnictwa przez świadczeniodawców z województwa 
podlaskiego, a także do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska i wskazanie, 
czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę podjęcia odpowiednich działań 
legislacyjnych w celu wprowadzenia zmian dotyczących zasad informowania pacjentek 
o możliwości uzyskania przez nie świadczeń zdrowotnych, których im odmówiono z 
uwagi na powołanie się lekarza/lekarzy na klauzulę sumienia.

W przestrzeni publicznej pojawiły się również informacje, jakoby pracownicy służby 
zdrowia potraktowali pacjentkę w sposób upokarzający2.

Mając na uwadze fakt, że upublicznione okoliczności sprawy mogą wskazywać na 
możliwość naruszenia praw pacjenta – tj. prawa do świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.; dalej jako: u.p.p.), a także prawa do poszanowania 
godności (art. 20 ust. 1 u.p.p.) – działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wynikach kontroli3 
prowadzonej przez Pana Rzecznika w podlaskich szpitalach.

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Ibidem; zob. też stanowisko Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny opublikowane w jej 
mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/federapl/posts/556287243205429, 
https://www.instagram.com/p/Cnphwq5rm-v/, dostęp: 6.02.2023 r.).
3 https://wyborcza.pl/7,75398,29425462,sprawa-zgwalconej-14-latki-rzecznik-praw-pacjenta-w-
poszukiwaniu.html, dostęp: 3.02.2023 r.
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