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Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą 
projekt uchwały: 

 
 - w sprawie poszanowania kompromisu 

wypracowanego w ustawie z dnia  
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały 

upoważniamy panią poseł Monikę Wielichowską. 
 
 

 (-)   Paweł Bańkowski;  (-)   Małgorzata Chmiel;  (-)   Alicja 
Chybicka;  (-)   Andrzej Czerwiński;  (-)   Artur Dunin;  (-)   Kinga 
Gajewska;  (-)   Cezary Grabarczyk;  (-)   Jan Grabiec;  (-)   Andrzej 
Halicki;  (-)   Jolanta Hibner;  (-)   Marek Hok;  (-)   Małgorzata Kidawa-
Błońska;  (-)   Magdalena Kochan;  (-)   Zbigniew Konwiński;  (-)   Tomasz 
Kostuś;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Henryka Krzywonos-
Strycharska;  (-)   Gabriela Lenartowicz;  (-)   Tomasz Lenz;  (-)   Sławomir 
Neumann;  (-)   Dorota Niedziela;  (-)   Tomasz Piotr Nowak;  (-)   Mirosława 
Nykiel;  (-)   Leszek Ruszczyk;  (-)   Jakub Rutnicki;  (-)   Krystyna 
Szumilas;  (-)   Rafał Trzaskowski;  (-)   Anna Wasilewska.  

 
 



projekt 
 

UCHWAŁA 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia ……kwietnia 2016 roku 
 

w sprawie poszanowania kompromisu wypracowanego 
w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
 
 

 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich stron debaty toczącej się 
wokół przepisów dotyczących przerywania ciąży o szacunek dla wypracowanego  
w wolnej i demokratycznej Polsce kompromisu politycznego, zawartego w przyjętej  
w dniu 7 stycznia 1993 roku ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
 
U źródeł tego porozumienia stało uznanie, że życie jest fundamentalnym dobrem 
człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, 
społeczeństwa i obywatela. Zakwestionowanie dzisiaj tego tak ciężko wypracowanego 
kompromisu spowoduje wystąpienie eskalacji ideowych sporów  
i światopoglądowego zamieszania. 
 
Polacy w swojej historii zawsze potrafili łączyć tradycyjne wartości z umiłowaniem 
wolności i solidarności, dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do polityków 
wszystkich opcji, by szanowany i przestrzegany był kompromis zawarty w ustawie  
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży. Rozwiązania zawarte w tej ustawie są akceptowane przez 
zdecydowaną większość naszego społeczeństwa i pozwoliły na blisko ćwierć wieku 
zażegnać wojny ideologiczne w Polsce. Ten kompromis akceptowany jest przez tak 
wielu, mimo różnic w postawach światopoglądowych poszczególnych obywateli 
dlatego, że z szacunkiem odnosi się do każdego człowieka i nie pozwala na 
nadużywanie procedur medycznych do działań niezgodnych z etyką. 
 
Dzisiaj, w tym szczególnym dla naszej Ojczyzny roku, musimy wykazać, że Polki  
i Polacy nie kłócą się o restrykcje, mające wyręczać sumienie, nie chcą też 
wspomagać systemu wartości absolutyzacją zakazów, lecz realizują te wartości  
w życiu codziennym. Takie przesłanie powinno płynąć z Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy od wszystkich polityków 
szacunku, zarówno dla obywateli wyznających wartości konserwatywne, jak i 
liberalne.  
 
Demokratyczne, neutralne światopoglądowo państwo musi szanować poglądy 
każdego obywatela, a to oznacza, że w polityce i w życiu społecznym wartością jest 
nie wojna, lecz mądry kompromis. 
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