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Interwencja poselska
W imieniu własnym, działając jako Posłanki na Sejm RP podejmujemy na podstawie art. 20 ustawy z
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1799)
interwencję w związku z niepokojąca działalnością prokuratury okręgowej w Białymstoku.

Uzasadnienie

Według informacji medialnych („Śledczy już pytają o aborcje”, Dziennik Gazeta Prawna, 8 lutego
2021 r.) prokuratura okręgowa w Białymstoku zwraca się do miejscowego szpitala o dane pacjentek, u
których dokonano aborcji. Żąda ona przekazania informacji jaki był ich powód oraz pełnej dokumentacji
medycznej od dnia 23 października 2020 r. do połowy stycznia 2021 roku. Oburzające jest to, że organy
ścigania podejmują działania na podstawie nieuzasadnionego zawiadomienia złożonego przez organizację
społeczną walczącą z prawem kobiet do decydowania o własnym ciele. Fundacja zarzuca szpitalowi, że
przeprowadził zabiegi aborcji z powodu ciężkich lub nieodwracalnych wad płodu. Nadmienić trzeba, że
zabiegi te były zgodne z prawem, a niezgodne jedynie ze światopoglądem deklarowanym przez fundację.
Reakcja prokuratury okręgowej jest niepokojąca z punktu widzenia ochrony praw człowieka i może
zostać odebrana jako aktywne wyrażenie poparcia dla konkretnej ideologii albo działanie pod dyktando
polityczne. Prokuratura nie powinna podejmować żadnych czynności, nawet sprawdzających, gdy nie ma
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W związku z powyższym, prosimy o udzielenie pełnej informacji na temat przyczyn nękania
szpitala, w szczególności o podstawę prawną żądania od szpitala listy pacjentek, w tym określenie o
popełnienie jakiego przestępstwa miałoby chodzić. Co więcej, prosimy o udzielenie informacji, na czyj
wniosek wszczęto postępowanie przygotowawcze, kto w prokuraturze zdecydował o jego wszczęciu oraz
czy w tej sprawie były jakiekolwiek naciski z zewnątrz.
Proszę o zajęcie stanowiska w terminie 14 dni.
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