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Projekt Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie 

Bioetycznej i zmianie innych ustaw (opieram się na tekście zamieszczonym na stronie: 

http://www.polskaxxi.pl/Czytelnia/Warto-przeczytac/Projekt-ustawy-

bioetycznej;23.01.2009) formułuje daleko idące ograniczenia w dostępie do 

zaawansowanych technik leczenia niepłodności. Ograniczenia te są próbą ustawowego 

promowania wybranego modelu życia rodzinnego opartego na parze małżeńskiej 

wychowującej swoje biologiczne dzieci. Modelu tego projektodawcy bronią odwołując 

się otwarcie do dobra dziecka, a na ich wyobrażenie o tym, co służy dobru dzieci 

składają się nieudokumentowane obiegowe przekonania antropologiczne i własne ideały 

życia rodzinnego. 

Na ograniczenia dostępu – a tym samym ograniczenia stosowania 

zaawansowanych technik leczenia niepłodności – składają się ograniczenia wiekowe i 

instytucjonalne. Autorzy projektu ustawy uważają, że dostęp do zaawansowanych 

technik leczenia niepłodności powinny mieć tylko kobiety w wieku poniżej 40 lat 

pozostające w związkach małżeńskich. Tylko w wyjątkowych okolicznościach projekt 

dopuszcza korzystanie z zaawansowanych technik leczenia niepłodności przez kobiety 

w wieku między 40 a 45 rokiem życia oraz kobiety niezamężne.  

 

Limit 40 lat 

Art. 16, ust. 3 projektu ustawy głosi, że „Warunkiem dopuszczenia kobiety do 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji jest nieukończenie przez nią 40 roku 

życia.” Projektodawcy twierdzą, że wyznaczenie tej granicy wieku jest podyktowane 
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wyjątkowością procedury i pragnieniem uniknięcia tworzenia embrionów obciążonych 

chorobami i wadami genetycznymi. Powody tego ograniczenia zawarte w Uzasadnieniu 

do projektu ustawy są nieprzekonujące. 

Po pierwsze, autorzy projektu ustawy przyjmują, że ryzyko związane z 

wystąpieniem u przyszłego dziecka poważnych chorób i upośledzeń genetycznych jest 

względnie wysokie u kobiet w wieku powyżej 40 lat korzystających z zaawansowanych 

technik leczenia niepłodności. Projektodawcy pośrednio porównują to ryzyko do ryzyka 

dziedziczenia chorób i upośledzeń przez potomstwo osób cierpiących na takie 

schorzenia, kiedy piszą: „Z uwagi na wyjątkowość procedury oraz potrzebę uniknięcia 

tworzenia embrionu obciążonego genetycznie, wyklucza się możliwość dopuszczenia do 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji osób obciążonych dziedzicznymi 

chorobami lub upośledzeniami genetycznymi. Podobne przesłanki, wynikające z 

wyjątkowości procedury oraz szans na jej skuteczną realizację, stały się przyczyną 

wprowadzenia granicy wieku dla kobiet, którym można implantować embrion powstały 

in vitro” (Uzasadnienie, s. 51). Dostępna wiedza nie pozwala na formułowanie tak 

kategorycznych opinii odnośnie do zdrowia kobiet mających dzieci w wieku powyżej 40 

lat oraz zdrowia dzieci urodzonych w wyniku zastosowania zaawansowanych technik 

leczenia niepłodności. Można domniemywać, że zdaniem autorów projektu ryzyka te (tj. 

ryzyko dla zdrowia dziecka matki 40-letniej oraz ryzyko dla zdrowia dziecka 

urodzonego dzięki zaawansowanym technikom leczenia niepłodności) się sumują i są 

porównywalne do ryzyka dziedziczenia chorób genetycznych przez dzieci osób 

cierpiących na te choroby. Nie jest jednak jasne, na jakiej podstawie autorzy dochodzą do 

takich wniosków. Nie przedstawiają danych o obydwu rodzajach ryzyka, ani o 

mechanizmach, zgodnie z którymi ryzyka te miałyby się sumować. 

Po drugie, zakładając, że prawdą jest, iż kobiety mające więcej niż 40 lat w chwili 

poczęcia dziecka mają większe szanse na urodzenie dzieci z wadami genetycznymi niż 

kobiety młodsze, równe traktowanie wymagałoby zabronienia rodzenia dzieci kobietom 

zdrowym mającym więcej niż 40 lat. Ustanowienie granicy 40 lat w przypadku 

stosowania zaawansowanych technik leczenia niepłodności wygląda jak 

wykorzystywanie możliwości wywierania przez państwo wpływu na decyzje 

prokreacyjne obywateli. Mechanizm tego wpływania jest prosty: skoro zaawansowane 
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techniki leczenia niepłodności wymagają (z powodów organizacyjnych lub finansowych) 

zaangażowania instytucji i organów państwa, to zaangażowanie to można wykorzystać 

do ograniczania wyborów obywateli. 

Ograniczenia takie mogą być wskazane, o ile istnieją odpowiednio silne powody. 

Projektodawcy ustawy nie wyjaśniają jednak, na jakiej podstawie uznali, że ryzyko 

urodzenia potomstwa z wadami genetycznymi powinno być państwowo eliminowane w 

przypadku osób cierpiących na bezpłodność, a podobne kroki nie powinny być 

podejmowane w odniesieniu do osób płodnych i mających wady genetyczne lub 

cierpiących na choroby uwarunkowane genetycznie. Istnieją dwa możliwe uzasadnienia 

takiej decyzji projektodawców. Pierwsze głosi, że skoro państwo angażuje fundusze 

publiczne w leczenie niepłodności, to jego agendy powinny dbać o ich efektywne 

wykorzystanie. W takim razie należałoby w projekcie ustawy wyraźnie zastrzec, że 

ograniczenie wiekowe dotyczy osób korzystających z zaawansowanych technik leczenia 

niepłodności, które są finansowane z funduszy publicznych. Tego jednak projektodawcy 

nie czynią, co każe podejrzewać, że bardziej prawdopodobne jest inne uzasadnienie 

ograniczenia wiekowego w dostępie do zaawansowanych technik leczenia niepłodności: 

autorzy projektu ustawy zapewne uważają, że macierzyństwo powinno być 

zarezerwowane dla kobiet młodszych niż czterdziestolatki. Takie stanowisko należałoby 

solidnie uzasadnić. W obliczu braku stosownego uzasadnienia proponowane 

rozwiązanie ustawowe należy uznać za jedynie przejaw upodobań autorów co do 

kształtu rodzin i wieku matek. 

Po trzecie, względy równości wymagałyby wprowadzenia limitu wiekowego nie 

tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn. Limitowanie wiekowe tylko macierzyństwa, a nie 

ojcostwa, ma bez wątpienia charakter dyskryminujący wobec kobiet. Jeśli przyjąć 

zgodnie ze słowami Preambuły projektu ustawy, że autorami kierowała troska o dobro 

dzieci, a wobec tego, że jednym z powodów ustalenia limitu wiekowego jest dążenie do 

tego, aby dzieciom urodzonym dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik leczenia 

niepłodności zapewnić opiekę macierzyńską do czasu osiągnięcia dorosłości, to limit ten 

powinien objąć wszystkie kobiety w wieku powyżej 40 lat, a więc i zdrowe – z których 

większość jest zdolna do zajścia w ciążę po przekroczeniu czterdziestego roku życia. W 
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obecnym kształcie zapis jest bez wątpienia dyskryminujący dla kobiet cierpiących na 

bezpłodność. 

Zapis ten jest dyskryminujący podwójnie. Nie nakłada on analogicznych 

ograniczeń na mężczyzn, którzy mogą płodzić dzieci wiele lat po czterdziestym roku 

życia. Projekt ustawy nie zabrania czterdziestoletnim mężczyznom ani posiadania dzieci, 

ani starania się o nie z wykorzystaniem zaawansowanych technik leczenia niepłodności. 

Odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn w tej kwestii można by, co prawda 

usprawiedliwiać opinią, że opieka matczyna jest ważniejsza i bardziej potrzebna 

dzieciom niż ojcowska, ale uzasadnienie to winno opierać się na solidnych dowodach 

empirycznych, których projektodawcy ustawy nie przytaczają. 

Wprowadzenie limitu 40 lat wygląda na kierowanie się przez autorów projektu 

nieuzasadnionymi obiegowymi opiniami, a może nawet na uleganie przesądom, które 

mają charakter głęboko dyskryminujący kobiety w ogóle, a kobiety cierpiące na 

bezpłodność w szczególności. Limit ten nie daje się poprzeć wiedzą medyczną, a podane 

w Uzasadnieniu do projektu racje nie przekonują, ponieważ są stosowane wybiórczo: 

limit 40 lat jest stosowany w odniesieniu do osób chorych na bezpłodność, ale nie do 

osób zdrowych, do kobiet, ale nie do mężczyzn. Poleganie na obiegowych opiniach 

rodem z dziwiętnastowiecznej mitologii rodziny zamiast rzetelnej wiedzy skłania do 

podejrzenia, że projektodawcy ustawy chcą forsować za pomocą aparatu państwowego 

swoją przestarzałą wizję macierzyństwa i życia rodzinnego, zgodnie z którą 

obowiązkiem kobiety jest zostać matką młodo i mieć dominujący wpływ na wychowanie 

dziecka przez poświęcenie się życiu rodzinnemu. 

 

Tylko dla małżeństw 

Projekt ustawy zastrzega dostęp do zaawansowanych technik leczenia 

niepłodności tylko dla małżeństw: „Do procedury medycznie wspomaganej prokreacji 

może być dopuszczona para małżeńska, w stosunku do której stwierdzono brak 

skuteczności w leczeniu bezpłodności” (art. 16, ust. 1). Co więcej, materiał genetyczny 

wykorzystywany w leczeniu może pochodzić tylko od pary starającej się o dziecko: „W 

ramach procedury medycznie wspomaganej prokreacji mogą być wykorzystane 

wyłącznie gamety pobrane od osób określonych w art. 16 ust. 1, uczestniczących w tej 
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procedurze” (Art. 19, ust 1). Projekt dopuszcza co prawda wyjątki od tej zasady, ale są 

one obwarowane tak wieloma warunkami (zgoda sądu, śmierć matki genetycznej, upływ 

dwóch lat od chwili stworzenia embrionu; art. 24 ust. 1), że trudno oczekiwać, że wiele 

osób mogłoby skorzystać z zaawansowanych technik leczenia niepłodności. Projekt 

wyklucza więc np. takie procedury jak zapłodnienie nasieniem dawcy czy 

macierzyństwo zastępcze także wtedy, gdyby postępowanie takie miało się dokonać 

całkowicie altruistycznie, jak w przypadku kobiety pragnącej donosić ciążę swojej 

siostry. 

Tak surowe ograniczenia w dostępie do zaawansowanych metod leczenia 

niepłodności wymagają solidnych argumentów. Racje podane przez autorów projektu 

takie jednak nie są. Odwołują się one przede wszystkim do dobra przyszłego dziecka, co 

naturalnie nie budzi wątpliwości, jednak wyobrażenie autorów o sposobach troski o to 

dobro zarówno przez jednostki jak i przez instytucje państwa, jest w najlepszym razie 

niespójne, a w najgorszym ujawnia chęć promowania za pomocą agend państwa 

wybranej wizji życia rodzinnego. 

Uzasadnienie ograniczenia dostępu do leczenia bezpłodności z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik leczenia niepłodności tylko dla małżeństw znajduje się na 

stronach 48-50 Uzasadnienia projektu ustawy. W głównej treści odwołuje się ono do 

dobra przyszłego dziecka. Autorzy opierają swoje uzasadnienie na dwóch założeniach 

normatywnych i dwóch przesłankach opisowych (lub quasi-opisowych). Przesłanki 

normatywne głoszą, że 1) należy dbać o „stabilność w zakresie wychowania dziecka i 

dbałości o jego interesy” (s. 48) oraz 2) należy realizować „prawo dziecka do 

wychowania w pełnej rodzinie” (tamże). Przesłanki opisowe to: 3) małżeństwo „w 

polskim porządku prawnym jest to dotychczas jedyna instytucja prawna” (tamże) 

gwarantująca tę stabilność i dbałość o interesy dziecka oraz zdolna chronić jego prawo 

do wychowania w pełnej rodzinie, a 4) ochrona prawna dziecka „w sposób najpełniejszy 

realizowana jest obecnie w instytucji małżeństwa” (s. 49). Te cztery przesłanki mają w 

opinii projektodawców uzasadniać ograniczenie dostępu do zaawansowanych technik 

leczenia niepłodności do małżeństw. 

O ile trudno podważać doniosłość stabilności środowiska wychowania dziecka 

oraz konieczność dbania o jego interesy przez jego opiekunów dla właściwego jego 
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wzrastania i rozwoju, to wysoce wątpliwą ideą jest „prawo dziecka do wychowania w 

pełnej rodzinie”. Pojęciem takim nie posługuje się ani Konstytucja RP, ani Konwencja o 

Prawach Dziecka. Korzystanie z tego pojęcia przez autorów projektu wydaje się wyrażać 

ich osobiste ideały rodzinne, a nie odwoływać do pryncypiów prawnych bądź do 

powszechnie podzielanej opinii moralnej. Pojęcie „prawa dziecka do wychowania w 

pełnej rodzinie” ma wiele wad, które sprawiają, że nie może ono stanowić podstawy do 

ograniczania dostępu do zaawansowanych metod leczenia niepłodności tylko do par 

małżeńskich. 

Po pierwsze, pojęcie to opiera się na niejasnych założeniach normatywnych. 

Sugeruje, że istnieje odpowiedni obowiązek tworzenia pełnych rodzin, w których prawo 

to miałoby być realizowane. Jeśli taki obowiązek istnieje, to powinien on wskazywać 

podlegające mu osoby i okoliczności usprawiedliwiające przypadki wychowywania 

dzieci w „rodzinach niepełnych”. Pojęcie „prawa dziecka do wychowania w pełnej 

rodzinie” sugeruje, że osoby decydujące się na samodzielne wychowanie potomstwa (np. 

niezamężne kobiety) naruszają prawa swych dzieci, a tym samym wyrządzają im 

krzywdę moralną. 

Po drugie, pojęcie „prawa dziecka do wychowania w pełnej rodzinie” nie 

precyzuje, jaka rodzina jest pełna. Można się domyślać, że czyniąc z pozostawania przez 

parę starającą się o dziecko w formalnym związku małżeńskim warunek dostępu do 

zaawansowanych technik leczenia niepłodności, autorzy projektu ustawy uważają, że 

rodzina pełna składa się z obojga biologicznych rodziców i ich dzieci. Takie postawienie 

sprawy dowodzi ograniczonej perspektywy projektodawców. Historia i antropologia 

kulturowa daje przykłady rozmaitych organizacji rodzinnych, o których trudno 

powiedzieć, żeby w istotny sposób godziły w dobro wychowywanych w nich dzieci. 

Nieortodoksyjne modele rodzinne (np. wychowywanie dzieci przez niezamężne ciotki) 

często okazywały się rozwiązaniami bardziej korzystnymi dla dzieci niż pozostawanie z 

ich biologicznymi rodzicami. Rodziną pełną – w sensie zapewnienia dziecku właściwego 

środowiska wychowania – może być zarówno preferowana przez autorów projektu 

rodzina oparta na instytucji małżeństwa jak i taka, w której opieką nad dzieckiem 

zajmuje się np. matka i jej brat. Z tej perspektywy projektodawcy nie dostarczyli 

dostatecznie silnych powodów, by leczenie niepłodności ograniczać tylko do małżeństw. 
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Po trzecie, posługiwanie się pojęciem prawa w wyrażeniu „prawo dziecka do 

wychowania w pełnej rodzinie” sugeruje nienegocjowalny charakter roszczenia dziecka. 

Prawa do czegoś nie można zignorować lub realizować w mniejszym lub większym 

stopniu. Ten nienegocjowalny charakter „prawa dziecka do wychowania w pełnej 

rodzinie” widać właśnie w żądaniu autorów projektu, aby zaawansowane techniki 

leczenia niepłodności były dostępne tylko dla małżeństw. Jeśli dziecko ma prawo do 

wychowania w pełnej rodzinie, to prawa tego nie powinny przeważać takie względy jak 

np. wzrastanie w otoczeniu miłości i troski czy dostatek. Zgodnie ze ideą „prawa dziecka 

do wychowania w pełnej rodzinie” bardziej godne wyboru jest wzrastanie dziecka w 

pełnej rodzinie, w której biologiczny ojciec jest maltretującym żonę sadystą 

zaniedbującym dzieci i nie łożącym na nie, niż wychowanie tego dziecka bez takiego ojca 

– w pełnej miłości rodzinie niepełnej, lecz wolnej od cierpień i zaniedbania. Aby uniknąć 

tej konkluzji projektodawcy ustawy musieliby przyjąć albo, że „prawo dziecka do 

wychowania w pełnej rodzinie” nie ogranicza się do rodziny rozumianej jako rodzina 

oparta na instytucji małżeństwa i że jego interesy mogą być chronione w innych formach 

rodziny, albo że troska o dobro dziecka nie opiera się na realizowaniu tego rodzaju 

prawa, lecz na przykład na równoważeniu rozmaitych względów i okoliczności w celu 

zapewnienia dziecku tego, co w danych okolicznościach w największym stopniu służy 

jego dobru. Żadna z tych możliwości nie uzasadnia rezerwowania dostępu do 

zaawansowanych technik leczenia niepłodności tylko dla małżeństw. 

Powyższe obiekcje wydają się osłabiać dwie przesłanki (quasi-)opisowe, które 

głoszą że małżeństwo „w polskim porządku prawnym jest to dotychczas jedyna 

instytucja prawna” gwarantująca tę stabilność i dbałość o interesy dziecka, a ochrona 

prawna dziecka „w sposób najpełniejszy realizowana jest obecnie w instytucji 

małżeństwa”. Pierwsza z tych przesłanek ma, jak się wydaje, zapobiec wysuwaniu 

zarzutu, jakoby stanowisko autorów projektu wynikało „z oceny istoty czy charakteru 

społecznego” związków nieformalnych „czy jej moralnej kwalifikacji” (Uzasadnienie, s. 

49). Projektodawcy w ten sposób zastrzegają się, że w istniejącym porządku prawnym, 

nie ma innego godnego wyboru rozwiązania, w którym dzieci urodzone w wyniku 

leczenia niepłodności mogłyby uzyskać odpowiednią ochronę. Przesłanka druga ma zaś 

uzasadnić stosowanie kryterium pozostawania w związku małżeńskim tym, że jest to 
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instytucja dostatecznie trwała, by spełnić rolę stabilnego środowiska wychowania i 

ochrony interesów dzieci. 

Obydwa te argumenty są błędne i wydaje się, że autorzy zdają sobie z tego 

sprawę, co znajduje wyraz w dalszej części ich uzasadnienia. Ograniczanie się do 

istniejącego porządku prawnego nie jest w stanowisku projektodawców uzasadnione 

ograniczonymi opcjami, jakich dostarcza polski system prawny, ale – wbrew ich słowom 

– wynika z ich oceny społecznie istniejących alternatyw. Po pierwsze, autorzy projektu 

mogli zaproponować skorzystanie z kombinacji takich kryteriów oceny trwałości 

związków jak np. ich długotrwałość, okres wspólnego zamieszkiwania, poddawanie się 

leczeniu niepłodności od dłuższego czasu, korzystanie przez parę z wszystkich mniej 

zaawansowanych metod leczenia bezpłodności i nieskuteczność tych wysiłków. Tego 

typu kryteria mają charakter empiryczny, względnie łatwo jest udokumentować, czy są 

spełnione, co umożliwiłoby stosowanie ich przez odpowiednie instytucje. Zamiast tego 

projektodawcy ustawy zauważają, że „Wprowadzanie w ustawie o ochronie embrionów 

kryteriów pozwalających na badanie trwałości takiego związku nie wydaje się możliwe, 

z uwagi na trudności praktyczne (określenie organu, który decydowałoby o trwałości 

związku)” (Uzasadnienie, s. 49). Problem jest więc przedstawiony jako organizacyjny, a 

nie zasadniczy. Jeśli taka jest istota tej trudności, to autorzy projektu mogli określić, jaki 

organ miałby to robić lub zaproponować utworzenie odpowiedniego organu. Jeśli tego 

nie zrobili, to prawdopodobnie dlatego, że trudności organizacyjne są raczej wymówką 

ukrywającą rzeczywisty powód takich propozycji ustawodawczych. 

Po drugie, nieprawdą jest, że projektodawcy sądzą, że nie ma kryterium trwałości 

związków. Jakieś kryterium przecież stosują, kiedy piszą, że małżeństwo „to dotychczas 

jedyna instytucja prawna gwarantująca określoną stabilność” warunków wychowania 

dziecka, a można domniemywać, że jednym z warunków koniecznych tej stabilności jest 

trwałość związku. Jest to wyraźna ocena z punktu widzenia trwałości związku, którą 

projektodawcy musieli przeprowadzić przykładając jakieś kryterium do związków 

małżeńskich i innych związków. Dobrze by więc było dowiedzieć się, jakie kryteria 

stosowali, na jakim materiale empirycznym opierali się badając trwałość różnych 

rodzajów związków i jak źle związki inne niż małżeństwo wypadły w porównaniu z 

nim. W przeciwnym razie należy uznać, że swoich ocen trwałości i stabilności 
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projektodawcy dokonali arbitralnie (bez jakichkolwiek kryteriów) lub gołosłownie (bez 

podstaw empirycznych). Możliwe jest też, że ich oceny są i arbitralne, i gołosłowne. 

Kłam tezie autorów projektu o niemożliwości badania trwałości związków zadają 

ich własne słowa, jakie piszą w uzasadnieniu do art. 24 ust 4, który w wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza implantowanie embrionu kobietom niepozostającym w 

związku małżeńskim. W takich wyjątkowych wypadkach „projekt nakazuje badać 

kwalifikacje osobiste wnioskodawczyni, szukając zapewnienia o należytym 

wywiązywaniu się w przyszłości z obowiązków rodzicielskich, przez co należy rozumieć 

zdolność do zbliżenia warunków, w których będzie wychowywać się dziecko, do 

rodziny opartej na małżeństwie” (Uzasadnienie, s. 50). Ocena kwalifikacji kobiety jako 

matki oraz jej zdolności do zapewnienia dziecku warunków wychowania zbliżonych do 

tych, jakie występują w rodzinie opartej na małżeństwie, wydaje się co najmniej równie 

trudna jak ocena trwałości związków, a mimo to projektodawcy nie widzą przeszkód w 

proponowaniu przeprowadzania takiej oceny i nie przeszkadza im brak rozwiązań 

organizacyjnych, w jakich ocena ta miałaby się dokonać. 

Po trzecie, nieprawdą jest, że proponowane rozstrzygnięcie prawne nie wynika „z 

oceny istoty czy charakteru społecznego” związków nieformalnych „czy jej moralnej 

kwalifikacji”, skoro dwa wiersze niżej projektodawcy piszą, że ochrona prawna dziecka 

„w sposób najpełniejszy realizowana jest obecnie w instytucji małżeństwa”. Jest to 

niewątpliwa ocena jedynie udająca stwierdzenie faktu. Co więcej, wydaje się, że jest to 

ocena dokonana z punktu widzenia obiegowych opinii lub przywiązania do prawnej 

instytucji małżeństwa, a nie np. z badania rzeczywistych przypadków ochrony 

prawnych interesów dziecka przez osoby wychowujące dzieci w konkubinacie. 

Zarezerwowanie dostępu do zaawansowanych metod leczenia niepłodności dla 

małżeństw nie znajduje poparcia w przytaczanych w uzasadnieniu do projektu 

przesłankach normatywnych („prawo do wychowania w pełnej rodzinie”), które są 

niejasne, opierają się na niesprawdzonych założeniach antropologicznych i przeceniają 

znaczenie uwarunkowanego kulturowo modelu życia rodzinnego dla wychowania i 

ochrony interesów dziecka. Przesłanki opisowe (czy quasi-opisowe) są zaś 

przedstawiane wybiórczo i nierzetelnie. Projektodawcy powołują się na nie tam, gdzie 

wydają się one przemawiać za ich wyobrażeniem pożądanego modelu rodziny, nie 
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powstrzymując się nawet przed popadaniem w sprzeczność z tezami wysuwanymi 

wcześniej; tam zaś, gdzie przesłanki te wspierają stanowisko, którego autorzy projektu 

ustawy nie podzielają, są one pomijane milczeniem. 

 

Podsumowanie 

Lektura projektu ustawy ujawnia dowodnie, że jego autorzy kierowali się w 

swych propozycjach własnym, często przestarzałym z punktu widzenia wiedzy 

psychologicznej, socjologicznej i biologicznej, wyobrażeniem o ludzkich związkach 

rodzinnych lub wpływie wychowawczym środowiska. Wyobrażenie to jest wyraźnie 

normatywne: autorzy zdradzają preferencje dla rodziny ufundowanej na prawnej 

instytucji małżeństwa do tego stopnia, że wbrew powszechnie znanym niedostatkom i 

niedoskonałościom rzeczywiście istniejących rodzin, skłonni są traktować rodzinę jako 

gwarancję dobra wychowywanych w nich dzieci. To przywiązanie do owego mocno 

tradycjonalistycznego modelu życia rodzinnego znajduje wyraz w wykluczeniu przez 

projekt możliwości stosowania takich procedur jak dawstwo nasienia czy zastępcze 

macierzyństwo. 

Bodaj najbardziej wyraźnie projektodawcy dają wyraz swym specyficznym 

ideałom moralnym wtedy, gdy dostęp niezamężnych kobiet do zaawansowanych 

technik leczenia niepłodności uzależniają od wykazania przez takie kobiety, że są one 

zdolne do należytego wywiązywania się w przyszłości z obowiązków rodzicielskich, 

„przez co należy rozumieć zdolność do zbliżenia warunków, w których będzie 

wychowywać się dziecko, do rodziny opartej na małżeństwie”. Zdefiniowanie 

właściwego spełniania roli rodzica za pomocą upodobnienia warunków wychowywania 

dziecka do takich, jakie panują w rodzinie opartej na małżeństwie, dowodzi 

bezwzględnej preferencji projektodawców dla rodziny opartej na instytucji małżeństwa 

niemal tak, jakby związek małżeński był cudownym gwarantem stabilności i właściwego 

środowiska wychowawczego. Definicja ta reprezentuje model życia rodzinnego, który 

niekoniecznie podzielają wszyscy obywatele Polski. 

Zaproponowana definicja właściwego spełniania roli rodzica jest też niejasna. Po 

pierwsze, projektodawcy winni wytłumaczyć, na czym polega „zbliżenie” warunków 

wychowania dziecka do tych, jakie są właściwe dla rodziny opartej na małżeństwie. 
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Obecnie projekt pozwala przypuszczać, że zależnie od interpretacji niezamężna kobieta 

w ogóle nie może zapewnić przyszłemu dziecku warunków podobnych do tych, jakie 

występują w rodzinie opartej na małżeństwie, jeśli nie może wykazać, że ma stałego 

partnera. Przy braku wyraźnego określenia, na czym polegają warunki właściwe dla 

rodziny opartej na instytucji małżeństwa i kiedy warunki oferowane przez konkretną 

rodzinę są dostatecznie „zbliżone” do tych pożądanych, można uznać, że para lesbijek 

ma większe szanse na „adopcję” embrionu niż kobieta nie mająca żadnego partnera. 

Taka para może zaoferować dziecku dwoje kochających je i oddanych mu rodziców. 

Po drugie, nie wiadomo, czy określenie „warunki zbliżone do tych, właściwych dla 

rodziny opartej na małżeństwie” odnosi się do rzeczywistych rodzin opartych na 

małżeństwie czy do niewyartykułowanego explicite ideału. Wiadomo, że warunki te w 

rzeczywistości bywają bardzo różne: od szczęśliwych rodzin pełnych dostatku i miłości 

po piekło biedy, alkoholizmu i zaniedbania. Projektodawcy winni wyjaśnić, które 

rodziny oparte na instytucji małżeństwa stanowią wzorzec, do którego miałyby się 

zbliżać warunki oferowane przez kandydatki na biorczynie embrionów. Autorzy nie 

robią tego najprawdopodobniej właśnie dlatego, że ich myśleniem kieruje 

dziewiętnastowieczny ideał rodziny, który traktują jako oczywistość i który także sto lat 

temu z rzadka przybierał realną postać. Jeśli rzeczywiście kierują się takim ideałem, to 

powinni zaproponować środki zaradcze na sytuacje, w których już istniejące rodziny 

oparte na związku małżeńskim nie realizują tego ideału, a nie ograniczać się tylko do 

potencjalnych rodziców korzystających z zaawansowanych technik leczenia 

niepłodności. Tak czy inaczej, propozycjami regulacji dostępu do zaawansowanych 

technik leczenia niepłodności rządzą w większym stopniu wyznawane przez 

projektodawców ideały o życiu rodzinnym niż troska o dobro dziecka, tak podkreślana 

w Preambule. 


