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Poz.: 

USTAWY: 

646 - z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw 2885 

647 - z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 2888 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

648 - z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw 
i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednost-
ki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania 2891 

ROZPORZĄDZENIA: 

649 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wyborów przedtermino-
wych Rady Gminy w Komarowie Osadzie . . . . . . . . . . . . 

650 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancela-
ryjnych w spraw ach cywilnych . . ... . .. .. . . . 

651 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza 
za czynności notarialne podwyższen ia kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych ban-
ków . ........... . ..... . 

652 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopa
trzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policj i, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicz-
nej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin . . . . 

653 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie nadania 
osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku . . . . 

654 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą 
w Warszawie 

646 
USTAWA 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

2892 

2893 

2894 

2894 

2895 

2896 

o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o plano
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, 
poz. 78 i z 1995 r. Nr 66 poz. 334) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) preambuła otrzymuje brzmienie: 

"Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem 
człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do pod
stawowych obowiązków państwa , społeczeństwa 

i obywatela ; uznając prawo każdego do odpowie
dzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz 
prawo dostępu do informacji , edukacj i, poradnic
twa i środków umożliwiających korzystanie z tego 
prawa, stanowi się , co następuje : "; 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. Prawo do życia podlega ochronie, w tym 
również w fazie prenatalnej w gran icach określo
nych w ustawie."; 

3) wart. 2: 

a) w ust. 1: 

- w zdaniu pierwszym wyrazy "opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej" zastępuje się wyrazami 
"opieki medycznej, socjalnej i prawnej", 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opie
kę medyczną nad kobietą w ciąży," 
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- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) dostęp do szczegółowych informacji na 
temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 
przysługujących kobietom w ciąży, mat
kom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do in
formacji dotyczących instytucji i organiza
cji pomagających w rozwiązywaniu pro
blemów psychologicznych i społecznych, 
a także zajmujących się sprawami przy
sposobienia." , 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Organy administracji rządowej oraz samo
rządu terytorialnego, w zakresie swoich 
kompetencji określonych w przepisach 
szczególnych, są zobowiązane zapewnić 
swobodny dostęp do informacji i badań 
prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy ist
nieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie 
wystąpienia wady genetycznej lub rozwojo
wej płodu albo nieuleczalnej choroby za
grażającej życiu płodu."; 

4) wart. 4: 

a) w ust. 1 wyraz "poczętego" zastępuje się wyra
zami "w fazie prenatalnej", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister Edukacji Narodowej wprowadzi do 
nauczania szkolnego przedmiot «Wiedza 
o życiu seksualnym człowieka».", 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minister Edukacji Narodowej w porozumie
niu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej 
ustali zakres treści programowych przed
miotu, zawartych także w podstawie progra
mowej kształcenia ogólnego, oraz wprowa
dzi do systemu dokształcania i doskonalenia 
nauczycieli tematykę z zakresu wiedzy o ży
ciu seksualnym człowieka."; 

5) po art. 4 dodaje się art. 4a-4c w brzmieniu: 

"Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane 
wyłącznie przez lekarza, w przypadku 
gdy: 

1) ciąża stanowi zagroźenie dla życia 
lub zdrowia kobiety ciężarnej, 

2) badania prenatalne lub inne prze
słanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego 

i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby za
grażającej jego życiu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego, 

4) kobieta ciężarna znajduje się w cięż

kich warunkach życiowych lub trud
nej sytuacji osobistej. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 
pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczal
ne do chwili osiągnięcia przez płód 
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zdolności do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej; w przy
padku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4, 
jeżeli od początku ciąży nie upłynęło 
więcej niż 12 tygodni. 

3. W przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży do
konuje lekarz w szp ital u. 

4. Do przerwania ciąży wymagana jest pi
semna zgoda kobiety. W przypadku 
małoletniej lub kobiety ubezwłasno
wolnionej całkowicie wymagana jest 
pisemna zgoda jej przedstawiciela 
ustawowego. W przypadku małoletniej 
powyżej 13 roku życia wymagana jest 
również pisemna zgoda tej osoby. 
W przypadku małoletniej poniżej 13 ro
ku życia wymagana jest zgoda sądu 
opiekuńczego , a małoletnia ma prawo 
do wyrażenia własnej opinii. W przy
padku kobiety ubezwłasnowolnionej 
całkowicie wymagana jest także pisem
na zgoda tej osoby, chyba że na wyra
żenie zgody nie pozwala stan jej zdro
wia psychicznego. W razie braku zgody 
przedstawiciela ustawowego, do prze
rwania ciąży wymagana jest zgoda są
du opiekuńczego. 

5. Wystąpienie okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stwierdza inny 
lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, 
chyba że ciąża zagraża bezpośrednio 
życiu kobiety. Okoliczność, o której mo
wa w ust. 1 pkt 3, stwierdza prokurator. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
pkt 4, kobieta składa pisemne oświad

czenie, a ponadto zaświadczenie o od
bytej konsultacji u lekarza podstawo
wej opieki zdrowotnej, innego niż do
konujący przerwania ciąży, lub u innej 
wybranej przez siebie uprawnionej 
osoby. Przerwan ie ciąży może być do
konane, jeżeli kobieta podtrzymuje za
miar przerwania ciąży po upływie 3 dni 
od konsultacj i. 

7. Celem konsultacji, o której mowa w ust. 
6, jest w szczegól ności ustalenie sytu 
acji zdrowotnej i życiowej kobiety, po
moc w rozwiązaniu jej problemów, 
między innymi poprzez wskazanie do
stępnych form pomocy przysłu gują

cych kobietom w związku z ciążą i po 
urodzeniu dziecka, poinformowanie 
kobiety o ochronie prawnej życia w fa
zie prenatalnej, o aspektach medycz
nych ciąży oraz przerwania ciąży, a tak
że o środkach i metodach antykoncep
cyjnych . Za zgodą kobiety w konsulta
cji może wziąć udzia ł jej partner, człon
kowie rodziny lub inna bliska osoba. 

8. Do prywatnych gabinetów lekarskich, 
w których dokonuje się przerwania cią-
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ży, w zakresie wymagań, jakim powin
ny odpowiadać pod względem facho
wym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia gabinetu prywatnego, oraz 
w zakresie dotyczącym dokumentacji 
medycznej i sprawowania kontroli nad 
tymi gabinetami stosuje się odrębne 
przepisy. 

9. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po 
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Le
karskiej określi, w drodze rozporządze
nia, kwalifikacje zawodowe lekarzy, 
uprawniające do dokonania przerwa
nia ciąży, oraz kwalifikacje lekarzy, 
o których mowa w ust. 5. 

10. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Polityki Socjalnej określi, w drodze 
rozporządzenia, kwalifikacje innych niż 
lekarz osób uprawnionych do przepro
wadzania konsultacji, o których mowa 
w ust. 6, sposób tworzenia list osób 
konsultujących oraz sposób i tryb prze
prowadzania konsultacji. 

Art. 4b. Osobom objętym ubezpieczeniem społecz
nym i osobom uprawnionym na podstawie 
odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki 
leczniczej przysługuje prawo do bezpłatne
go przerwania ciąży w publicznym zakła
dzie opieki zdrowotnej. 

Art. 4c. 1. Osoby wykonujące czynności wynikają
ce z ustawy są obowiązane do zachowa
nia w tajemnicy wszystkiego, o czym po
wzięły wiadomość w związku z wykony
waniem tych czynności, stosownie do 
odrębnych przepisów. 

2. W razie zawinionego ujawnienia wiado
mości, o których mowa w ust. 1, sąd mo
że przyznać osobie poszkodowanej odpo
wiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę."; 

6) wart. 9 wyrazy ,,30 czerwca" zastępuje się 
wyrazami ,,31 lipca" . 

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, 
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 
81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, 
poz. 388 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 83, poz. 417) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 8 skreśla się § 2; 

2) wart. 446 1 po kropce dodaje się nowe zdanie 
w brzmieniu: 

"Dziecko nie może dochodzić tych roszczeń w sto
sunku do matki." 

Art. 3. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Ko
deks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, 
Nr 40, poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i 
Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, 
z 1987 r. Nr 14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. 
Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 
i Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 , z 1993 r. Nr 17, 
poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615 oraz z 1995 r. Nr 95, 
poz. 475) wprowadza się następujące zm iany: 

1) skreśla się art. 23b; 

2) skreśla się art. 149a i 149b; 

3) po art. 152 dodaje się art. 152a i 152b w brzmieniu: 
"Art. 152a. § 1. Kto stosując przemoc wobec kobie

ty ciężarnej lub w inny sposób bez 
jej zgody przerywa ciążę albo prze
mocą, groźbą bezprawną lub pod
stępem doprowadza kobietę cię
żarną do przerwania ciąży, 

podlega karze pozl;>awienia wol
ności od 6 miesięcy do 8 lat. 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określone
go w § l , gdy płód osiągnął zdol
ność do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety c iężarnej, 

podlega karze pozbawienia wol
ności od lat 2 do 10. 

Art. 152b. § 1. Kto za zgodą kobiety, lecz z naru
szeniem przepisów ustawy, przery
wa jej ciążę , 

podlega karze pozbawienia wol
ności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udzie
la kobiecie ciężarnej pomocy 
w przerwaniu ciąży z naruszeniem 
przepisów ustawy. 

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określone
go w § 1 lub § 2, gdy płód osiągnął 
zdolność do samodzielnego życia 
poza organizmem kobiety ciężarnej, 

podlega karze pozbawienia wol
ności od roku do lat 8." ; 

4) skreśla się art. 156a; 

5) art. 157 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 157. § 1. Jeżeli następstwem czynu określo
nego wart. 152b § l , § 2 lub w 
art. 156 § 1 jest śmierć człowieka, 

sprawca podlega karze pozbawie
nia wolności od roku do 10 lat. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określo
nego wart. 152a, art. 152b § 3 lub 
art. 155 § 1 jest śmierć człowieka, 

sprawca podlega karze pozba
wienia wolności na czas nie krót
szyod lat2." 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 września 1991 r. o zasa
dach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 
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Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. 
Nr 138, poz. 684) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 po w yrazie" leki" dodaje się wyrazy", środ
ki antykoncepcyjne"; 

2) w art. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) środki antykoncepcyjne - oznacza środki far
maceutyczne stosowane w antykoncepcji."; 

3) w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . W aptekach ogólnodostępnych oraz w apte
kach zakładowych podległych Ministrom: 
Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, 
a także w aptekach za kładowych przedsię

biorstwa państwowego " Polskie Koleje Pań
stwowe", leki podstawowe, uzupełniające, 
recepturowe i środki antykoncepcyjne są 
wydawane osobom uprawnionym na pod
stawie recepty: 

1) po wniesieni u opłaty ryczałtowej - za leki 
podstawowe i recepturowe, 

2) za odpłatnością w wysokości 30% albo 
50% ceny - za leki uzupełniające i środki 
antykoncepcyjne." , 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Leki i środk i antykoncepcyjne nie wymienione 
w ust. 1 wydawane są za pełną odpłatnością.", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po za
sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 
i Naczelnej Rady Aptekarskiej ustala, w dro
dze rozporządzenia, wykazy leków podsta
wowych, uzupełniających i środków anty
koncepcyjn ych oraz określa wysokość od
płatności za leki uzupełniające i środki anty
koncepcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 
Wykazy te aktualizowane są raz w roku; 
częstsze zmiany mogą dotyczyć wyłącznie 
rozszerzenia wykazu o nowe leki."; 

4) w art. 5 w ust. 2 po wyrazie " leku" dodaje się wyra
zy " lub środka antykoncepcyjnego"; 

5) wart. 6: 

a) w ust. po wyrazie "Leki" dodaje się wyrazy 
"lub ś rodki antykoncepcyjne", 

b) w ust. 2 po wyrazach "o przepisanych lekach" 
dodaje się wyrazy ", środkach antykoncepcyj
nych", 

c) w ust. 5 po wyrazach "do nabycia leku" dodaje 
się wyrazy "lub środka anykoncepcyjnego"; 

6) w art. 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu : 

,, 4a. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do 
środ ków antykoncepcyj nych." ; 

7) w art. 12 w ust. 1 po wyrazie "leków" dodaje się wy
razy", środków antykoncepcyjnych"; 

8) w art. 12a w ust. 1 po kropce dodaje się nowe zda
nie w brzmieniu: 

"Refundacja obejmuje również cenę środka anty
koncepcyjnego wydawanego «osobie uprawnio
nej» za częściową odpłatnością." 

Art. 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ogłosi 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity 
tekst ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu ro
dziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz
czalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 27 
września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i arty
kuły sanitarne, z uwzględnieniem zmian wynikających 
z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jedno
litego tekstu. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 4 ust. 2 usta
wy, o której mowa wa rt . 1, w brzmieniu ustalonym ni
niejszą ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 września 
1997 r. 

Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 8 listopada 1996 r. 

o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształ
towaniu środków na wynagrodzenia w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Oz . U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i z 1996 r. Nr 106, poz. 
496) wprowadza się następujące zm iany: 

1) art. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

" Art. 2. 1. Przez użyte w ustawie określenia: 

1) "państwowa sfera budżetowa" - rozu
mie się państwowe jednostki organiza
cyjne, które prowadzą gospodarkę fi
nansową na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. -


