
USTAWA 
z dnia ……………………………….. 2016 r. 

o zmianie ustawy  z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze  zm.1) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 
„o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie”; 

2) preambuła otrzymuje brzmienie: 
„Uznając, że wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada prawnej ochrony życia 
każdego człowieka nierozerwalnie związana jest z przynależną każdemu, niezależnie od etapu 
jego rozwoju,  przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka, stanowi się, co następuje:”; 

3) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 1. Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia, to jest połączenia się 
żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Życie i zdrowie dziecka od jego poczęcia pozostają pod 
ochroną prawa.”; 

4) w art. 2: 
a. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opiekę medyczną nad kobietą w ciąży oraz dzieckiem poczętym,”; 
b. ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 
kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić pomoc 
materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem 
albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.”; 

5) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wychowanie do życia w rodzinie 
obejmujące wiedzę o zasadach odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz wartości rodziny i ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nauczanie w tym zakresie musi respektować normy 
moralne rodziców i wrażliwość uczniów. Udział w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców 
lub pełnoletnich uczniów.”; 

6) uchyla się art. 4a; 
7) uchyla się art. 4b; 
8) uchyla się art. 4c. 

 
 
Art. 2.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.2) wprowadza 
się następujące zmiany: 
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1) w art. 115 po § 23 dodaje się § 24 w brzmieniu: 
„§ 24. Dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju, od chwili połączenia 
się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej.”; 

2) art. 152 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 152. § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§ 3. Odpowiada w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo czynu określonego w § 1 
także ten, kto udziela pomocy w jego popełnieniu lub do jego popełnienia nakłania. 
§ 4. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2, lekarz, jeżeli śmierć dziecka poczętego 
jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego. 
§ 5. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować 
wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
§ 6. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 2.”; 

3) art. 153 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 153. Kto stosując przemoc wobec matki dziecka poczętego powoduje śmierć dziecka 
poczętego lub przemocą, groźbą bezprawną albo podstępem doprowadza matkę dziecka 
poczętego do pozbawienia życia tego dziecka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10.”. 

4) art. 154 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 154. § 1. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w art. 152 § 1, jest śmierć matki 
dziecka poczętego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 153 jest śmierć matki dziecka poczętego, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”; 

5) art. 157a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia 
zagrażający jego życiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 3. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2 lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia 
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu matki dziecka poczętego albo dziecka poczętego. 
§ 4. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować 
wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
§ 5. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 2.”. 
 

Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia. 

																																																																																																																																																																																																						
125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, 
poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 
1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707, 1855 oraz z 2016 poz. 189. 


