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Szanowny Pan
Mirosław Wróblewski
Dyrektor Zespołu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Nawiązując do pisma VII.5001 .Mc2020.AMB z dnia 26 października br. uprzejmie informuję, że w
związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020r. (K 1/20) po

konsultacji i w porozumieniu z Panią Dyrektor Gałczyńską-Zych oraz radcą prawnym Szpitala

Bielańskiego Panią Katarzyną Łączek ustaliłem co następuje:

„Trybunał Konstytucyjny nie określił innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu
normatywnego, co oznacza że wyrok będzie miał moc obowiązującą z początkiem dnia jego

publikacji w dzienniku urzędowym RP. Początkiem obowiązywania jest godzina i dzień publikacji

rozpoczynający się po godzinie 24.00 dnia poprzedniego. Zatem może dojść do sytuacji, że akt
prawny opublikowany przykładowo po południu będzie obowiązywać wstecz od godziny 00.00 tego
dnia. Dlatego w mojej ocenie należy niezwłocznie przystąpić do respektowania ogłoszonego

wyroku, ze względu na możliwą kolizję wykonywanych zabiegów z prawem, który w każdej chwili

może zacząć obowiązywać z mocą od początku dnia, powodując nieodwracalne skutki i narażenie
szpitala na odpowiedzialność z tego tytułu”.
Efektem załączonej opinii prawnej było pismo skierowane do Ordynatora Oddziału

Ginekologii i Położnictwa Pana Prof. Łukasza Wicherka polecające niewykonywanie w ramach

działalności leczniczej i terapeutycznej w Klinice Ginekologii i Położnictwa aborcji w przypadku

ciężkich wad płodu, czyli przerwania ciąży w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia

płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Informuję jednocześnie, że decyzja z założenia miała charakter czasowy i została podjęta
w momencie, gdy żadna pacjentka nie oczekiwała na wykonanie zabiegu i nie była do niego

kwalifikowana zgodnie z funkcjonującą w Oddziale Ginekologii i Położnictwa procedurą.

Decyzja wynikała tylko i wyłącznie z powodu nieokreślenia daty ogłoszenia ostatecznego
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z jednej strony i próbą ochrony naszych lekarzy od
odpowiedzialności karnej zgodnie z opinią załączoną powyżej i obowiązywać miała do czasu

wyjaśnienia powziętych wątpliwości.
Po

uzyskaniu w

poniedziałek 26

października

br.

opinii

Biura

Rzecznika

Praw

Obywatelskich i kolejno opinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta i zastępcy Prezydenta m. st.

Warszawy Pana Pawła Rabieja wznowiono możliwość wykonywania aborcji w przypadku ciężkich
wad płodu w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego do czasu publikacji wyroku
Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Urzędowym RP.
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