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Jako członkowie Izb Lekarskich, zwracamy się do Pana Prezesa Naczelnej Rady 

Lekarskiej, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do przepisów prawa 

dotyczących wykonywania w Polsce zawodu lekarza. Nasza propozycja zmierza w 

kierunku właściwej, lepszej realizacji powołania lekarskiego bez szkody dla 

sumienia lekarza. Proponowane zmiany przyczynią się do poprawy jakości opieki 

medycznej i wzrostu zaufania pomiędzy lekarzem a pacjentem. 

Każdy absolwent Uniwersytetu Medycznego w Polsce, przyjmując tytuł 

lekarza, składa przyrzeczenie lekarskie, zobowiązując się do sumiennego spełniania 

swoich obowiązków: „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu” w oparciu o najlepszą 

wiedzę, „a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic”. 1 

Ustawowo zalegalizowana w Polsce w 1956 roku, z ostatnią modyfikacją w 

1996 r., aborcja,2 prowadzi do śmierci poczętego dziecka oraz bezpośrednich i 

odległych powikłań zdrowia fizycznego i psychicznego matek. Protestujemy wobec 

prawnego nakazu w tej ustawie, że: „Przerwanie ciąży może być dokonane 

wyłącznie przez lekarza”.3 Wyznaczenie przepisami prawa lekarza do wykonania 

 
1 Ze wstępu do Kodeksu Etyki Lekarskiej, Przyrzeczenie Lekarskie nawiązujące do Przysięgi Hipokratesa  
2 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
3 Art. 4a. 1. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. 



2 
 

procedury uśmiercającej pacjenta jest sprzeczne z naszym moralnym obowiązkiem 

ochrony życia i nakazami etyki zawodowej sformułowanymi w Kodeksie Etyki 

Lekarskiej (KEL). „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - 

salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i 

wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.4 

Kodeks Etyki Lekarskiej zobowiązuje samorząd lekarski do podejmowania 

działań chroniących przestrzeganie zasad etyki lekarskiej w przepisach prawa. „Izba 

lekarska jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki i 

deontologii lekarskiej oraz zachowaniem godności zawodu przez członków 

samorządu lekarskiego a także do starań, aby przepisy prawa nie naruszały zasad 

etyki lekarskiej”.5 

Jesteśmy zaniepokojeni, że wykonanie prawnie zalegalizowanej procedury 

aborcji zobowiązuje lekarza do zabijania ludzi we wczesnym okresie ich rozwoju i 

wyposaża do nienależnej mu funkcji sędziego i kata, co jest sprzeczne z nakazami 

Kodeksu Etyki Lekarskiej, które jednoznacznie: „zobowiązują  lekarza do 

przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego”.6 Jeden z 

warszawskich profesorów słusznie stwierdził, że nie zleca się strażakom podpalania 

lasów ani ratownikom topienia ludzi.  

Oczekujemy, że organ samorządu lekarskiego zadba, aby prawo nie 

wymuszało na lekarzu wykonywania procedur sprzecznych z jego powołaniem i 

szkodliwych, a wręcz uśmiercających pacjentów.  

Pod obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji” podpisało się ponad 830 

tysięcy obywateli oczekując zaprzestania wykonywania aborcji eugenicznej. W 

Polsce nadal chore dzieci musi zabijać lekarz. Klauzula sumienia pozwala odmówić 

lekarzom wykonywania tej procedury, ale dostępność aborcji sprzeczna z prawem 

naturalnym przyczynia się do zaburzenia wizerunku lekarza w społeczeństwie oraz 

pogorszenia stanu zdrowia kobiet. Jest realnym zagrożeniem sumiennego 

wykonywania zawodu przez lekarzy. 

Chcemy, aby praca lekarza była realnie zgodna z zasadami wyznaczonymi w 

Kodeksie Etyki Lekarskiej, który jasno określa, że: „Powołaniem lekarza jest 

ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz 

 
4 Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 2,2 
5 Kodeks Etyki Lekarskiej Art.5 
6 Kodeks Etyki Lekarskiej Art.1 pkt 2 
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niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością 

lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem”.7  

Jest to sprawa ogromnej wagi dla przyszłości stanu lekarskiego w Polsce. 

Oczekujemy, iż Naczelna Rada Lekarska wskaże godne rozwiązanie.   
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7 Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 2.pkt 1 
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