
Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Ministerstwie Zdrowia  

w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej 
 

W dniu 29 stycznia 2009r. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

spotkał się w Ministerstwie Zdrowia z Podsekretarzem Stanu, Dr. Markiem Haberem 

Tematem spotkania była trudna sytuacja w opiece okołoporodowej w Polsce, w tym 

takie poruszające opinię publiczną zjawiska, jak: 

- zaniedbania w wypracowanym jeszcze w latach 90-tych ub. wieku systemie organizacji 

opieki okołoporodowej, 

- utrudnianie dostępu kobiet ciężarnych i rodzących do bezpłatnej opieki medycznej o 

odpowiednim standardzie, 

- zagrożenia epidemiczne na oddziałach położniczych i noworodkowych. 

Zdaniem RPO stoją one w sprzeczności zarówno z art. 18 Konstytucji RP z dnia 2 

kwietnia 1997 r., który stanowi, że macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochrona i 

opieką RP, art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, który zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym, jak i z prawem dziecka do 

ochrony zdrowia, zawartym w art. 24 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 

r., który wskazuje w ust. 2 pkt d, iż Państwa - Strony podejmą niezbędne kroki w celu 

zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu dziecka. 

Niedostatki w zakresie zdrowia prokreacyjnego w Polsce na tle innych krajów Unii 

Europejskiej znajdują potwierdzenie w sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia  raporcie 

Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006. 

Rzecznik wręczył Podsekretarzowi Stanu wykaz 3 870 podpisów pod opracowaną w 

BRPO Kartą Praw Kobiety Rodzącej i wyraził nadzieje na przyspieszenie prac 

ministerialnego zespołu ds. opracowania standardów w opiece okołoporodowej.  

Rzecznik poinformował o podjęciu decyzji opracowania i udostępnienia opinii 

publicznej Białej Księgi, w której zostaną zawarte wszystkie wystąpienia RPO obecnej 

kadencji w sprawie ochrony zdrowia, a także odpowiedzi przesłane z Ministerstwa Zdrowia. 

W spotkaniu Rzecznikowi towarzyszył prof. Janusz Szymborski, Pełnomocnik RPO 

ds. Rodziny. Ze strony Ministerstwa Zdrowia uczestniczyły przedstawicielki Departamentu 

Zdrowia Publicznego, Panie Anna Błaszczyk i Jolanta Czerbniak. 


