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Problematykę regulacji prawnej metod wspomaganej prokreacji, czego dobitnie 

dowodzą doniesienia medialne, a nawet ton tekstów wprowadzających do niniejszej 

debaty, bez wątpienia zaliczyć należy do jednego z najbardziej kontrowersyjnych 

zagadnień współczesnej polskiej polityki prawa. W kontekście przedłożonego w dniu 17 

grudnia 2008 roku projektu Ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz 

Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw1 ujawniły się bowiem z całą jaskrawością 

sprzeczne oczekiwania, wyrażane przez różne grupy interesów, odnośnie celów 

projektowanych aktów normatywnych, jak i sposobów ich realizacji. W konflikcie tym 

zdają się dominować dwa zasadnicze stanowiska, z których pierwsze kładzie nacisk na 

prawa i wolności osób pragnących mieć potomstwo, drugie zaś dokonuje oceny metod 

sztucznej prokreacji biorąc za punkt wyjścia zasadę ochrony życia ludzkiego na każdym 

jego etapie. Ze stanowiskami tymi wiążą się również dwa podstawowe modele regulacji 

IVF i problemów z nią związanych: 

 I. W pierwszym ze wspomnianych modeli uznaje się prymat wolności 

prokreacyjnej dojrzałych jednostek w stosunku do ewentualnych interesów embrionu 

(często neguje się w tym modelu posiadanie przez embrion jakichkolwiek interesów, a 

tym bardziej praw). Tym samym przyjmuje się, że dojrzała jednostka posiada autonomię 

w zakresie podejmowania decyzji odnośnie samej prokreacji, jak i jej sposobu. 

Ewentualne ograniczenia w tych zakresach stanowić więc mogą jedynie wyjątki od 

generalnej zasady wolności prokreacyjnej i muszą tym samym, wkraczając w sferę 

wolności jednostki, posiadać silne ugruntowanie normatywne oraz aksjologiczne. Model 

                                                 
1 Podobnie jak Autorzy tekstów wprowadzających posługuję się kopią projektu wraz z uzasadnieniem 
zamieszczoną na stronie portalu Polska XXI: http://www.polskaxxi.pl/Czytelnia/Warto-
przeczytac/Projekt-ustawy-bioetycznej. 
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taki realizowany jest dla przykładu przez ustawodawstwo brytyjskie, w którym 

wspomniana wolność prokreacyjna zdaje się być naczelną zasadą. Dawcy gamet 

posiadają zatem pełne prawo do korzystania z metod sztucznej prokreacji, a także 

podejmowania decyzji odnośnie losu powstałych z ich gamet embrionów z ich 

tworzeniem (w tym embrionów nadliczbowych), implantacją, konserwacją oraz 

niszczeniem na czele2. Podobnie ustawodawca hiszpański uznaje procedurę IVF za 

środek służący do eliminacji wszelkich ograniczeń w urzeczywistnieniu przez kobietę jej 

planów prokreacyjnych3. Najczęstszym wyjątkiem od zasady wolności prokreacyjnej jest, 

we wspomnianym modelu, zakaz cloningu reprodukcyjnego. Uznaje się wówczas, że 

interes społeczeństwa do zachowania różnorodności genetycznej, ewentualnie 

niezaburzania struktury pokoleniowej (lub jeszcze inny interes zbiorowy), jest 

nadrzędny w stosunku do interesu osoby pragnącej posiadać dziecko. 

 II. Drugi model na plan pierwszy wysuwa prawo do życia każdej istoty ludzkiej 

(czasem mowa jest wręcz o osobach)4, a tym samym uznaje obowiązek ochrony życia 

ludzkiego na każdym jego etapie. Życie jako takie jest co do zasady nienaruszalne, zaś 

ewentualne praktyki mogące spowodować wzrost ryzyka dla prawidłowego rozwoju 

istoty ludzkiej, nawet w pierwszych fazach jej rozwoju, mają charakter wyjątków. W tym 

świetle można więc mówić co najwyżej o prawie do sztucznej prokreacji, jako jednym ze 

wspomnianych wyjątków od zasady nienaruszalności życia ludzkiego, czyli zakazu 

podejmowania działań mogących mu zagrażać. Z reguły w modelu tym, w celu jego 

podbudowania aksjologicznego, a także – w pewnym zakresie – ontologicznego, kładzie 

się nacisk na pojęcie godności ludzkiej, która ma być cechą konstytutywną wszystkich 

istot ludzkich niezależnie od stopnia ich rozwoju5. Następnie stwierdza się, że każdy byt, 

który przynależy do gatunku homo sapiens, czyli w praktyce posiada ludzki genotyp, jest 

                                                 
2 Zob. Human Fertilisation and Embryology Act 2008, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_ 
20080022_en_1. Por. również: G. Lee, D. Morgan, Human Fertilisation & Embryology. Regulating the 
Reproductive Revolution, London 2001; M. Warnock, Making Babies. Is there a right to have children?, New York 
2003. Zob. również tekst wprowadzający L. Boska, Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej 
prokreacji, s. 4- 5. 
3 Por. M. Gałązka, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, s. 248. 
4 Na temat rozróżnienia pojęć „istoty ludzkiej” oraz „osoby” zob. np.: O. Nawrot, Istota ludzka czy osoba? 
Status nasciturusa na gruncie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, Prawo i Medycyna, nr 1/2004 (14, vol. 6), s. 
86 – 99. 
5 Por. np.: G. Hołub, P. Duchliński (red.), Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków 2008, passim; F. J. 
Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, passim. 
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człowiekiem, a więc powinien być też tak chroniony6. Model ten, jak opisuje Leszek 

Bosek, realizowany jest np. w ustawodawstwie niemieckim7. 

Analizując ustawodawstwo polskie dojść można do wniosku, że prawodawca 

krajowy wyraźnie opowiada się za drugim ze scharakteryzowanych powyżej modeli. 

Zasadniczym argumentem na rzecz powyższej tezy jest konstytucyjna gwarancja 

ochrony życia człowieka, przewidziana w artykule 38 Konstytucji RP. Przypomnijmy w 

tym miejscu, że art. 38 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia 

każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”8. Przytoczony przepis w sposób ogólny 

określa granice podmiotowe prawa do życia. Oto, zgodnie z brzmieniem powyższego 

przepisu, uznać należy, że każdej istocie będącej człowiekiem gwarantuje się, przy 

użyciu stosownych instrumentów prawnych, zabezpieczenie jej życia w sensie 

biologicznym. W tym miejscu uczciwość wymaga, by podkreślić, że tak konotacja, jak i 

denotacja nazwy „człowiek” użytej w art. 38 Konstytucji RP stanowi przedmiot wielu 

kontrowersji. W tekście wprowadzającym Leszek Bosek odwołując się m.in. do 

wypowiedzi członków Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego wykazywał, 

że w świetle osiągniętego kompromisu konstytucyjnego, znajdującego swe odbicie w 

                                                 
6 Na temat tzw. genetycznego kryterium człowieczeństwa, a także jego krytyki zob. np.: O. Nawrot, 
Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 134 – 146. 

7 L. Bosek, op. cit., s. 6 – 7. Zob. również: Ch. Starck, Wolność badań naukowych i jej granice, „Przegląd 

Sejmowy” 2007, nr 3, s. 53 – 56. We wspomnianym artykule Ch. Starck stwierdza wprost: „Federalny 

Trybunał Konstytucyjny w obu swych wyrokach dotyczących przerywania ciąży z 1975 r. i 1993 r. 

potwierdził, że również nienarodzone życie ludzkie znajduje się pod ochroną gwarancji godności 

człowieka, ponieważ przy różnych fazach prenatalnego procesu życiowego chodzi o konieczne stopnie 

rozwoju indywidualnego bytu ludzkiego. Gdzie istnieje życie ludzkie, przypada mu godność. 

Kiedy zaczyna się człowiek, którego chroni gwarancja godności osoby ludzkiej? Zapłodniona 

komórka jajowa z podwójnym układem chromosomów albo bezpłciowo wytworzony, sklonowany 

embrion posiada pełny program rozwoju człowieka, co początkuje godność człowieka. Z momentem 

pomieszania jąder lub powstania totipotencjalnej komórki klonu zaczyna się kontynuacyjny, samosterujący 

się proces rozwoju, który bez rozstrzygających jakościowo cezur czasowych, prowadzić może do 

wyróżnienia się organizmu i urodzin. Godność człowieka przysługuje ludziom wyłącznie na podstawie 

ich przynależności do gatunku homo sapiens. Prawa człowieka istnieją przy założeniu, iż nikt nie jest 

uprawniony do orzekania, czy ktoś jest podmiotem tych praw. Można stwierdzić, że w embrionie jest 

zaprogramowana predyspozycja do bycia człowiekiem zdolnym do komunikacji”. Zob. również: E. Picker, 

Godność człowieka a życie ludzkie, Warszawa 2007. 
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483. 
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treści preambuły do Konstytucji, przyjąć należy, iż „konstytucyjna koncepcja człowieka” 

obejmuje także nienarodzone istoty ludzkie9. Z uwagi na znaczenie tej tezy pozwolę 

sobie zatrzymać się nad nią nieco dłużej. 

Norma zawarta w art. 38 Konstytucji RP, zrekonstruowana przy użyciu 

językowych metod wykładni, bez wątpienia obejmuje swoim zakresem wszystkie istoty 

ludzkie już narodzone. Wątpliwości, jak już wspomniano, dotyczą istot ludzkich, które 

zostały poczęte, lecz jeszcze się nie narodziły. Kontrowersje te mogą zostać rozwiązane 

poprzez wykładnię kłopotliwego przepisu w świetle preambuły. W preambule 

odnajdujemy bowiem wyraźne odwołanie do Boga będącego źródłem prawdy, 

sprawiedliwości, dobra i piękna, a także tychże uniwersalnych wartości, wywodzonych 

z innych źródeł. Zgodnie z antropologią chrześcijańską (nie ulega bowiem wątpliwości, 

że w preambule zawarte jest odwołanie do chrześcijańskiej wizji Boga) uznać możemy, 

że prawo do życia przysługuje wszystkim jednostkom ludzkim od poczęcia, a tym 

samym art. 38 Konstytucji gwarantuje również ochronę życia nienarodzonego i to w 

całym okresie prenatalnym. Pozostaje jednak pytanie, czy tożsamej interpretacji 

dokonałby także człowiek niewierzący? Znów z pomocą przychodzi preambuła, która 

zwiera zwrot: „jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości [prawdy, 

sprawiedliwości, dobra i piękna – O.N.] wywodzący z innych źródeł”. Przytoczone 

sformułowanie sugeruje, iż fundament praw, niezależnie od wyznawanego 

światopoglądu, jest stały, istnieją bowiem pewne uniwersalne wartości wspólne dla 

całego Narodu. Wniosek ten wydaje się być zgodny z kolejnymi słowami preambuły 

mówiącymi o kulturze zakorzenionej „w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i 

ogólnoludzkich wartościach”, a także o ustanowieniu Konstytucji „w poczuciu 

odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem”. Jeśli więc zgodzimy 

się, że na gruncie antropologii chrześcijańskiej możemy ustalić zakres podmiotowy art. 

38 Konstytucji, a ustalenia te, wchodząc w skład uniwersalnych wartości, pokrywają się z 

ustaleniami, które muszą być dokonane na gruncie światopoglądów niereligijnych, 

wówczas będziemy musieli stwierdzić że konstytucyjna ochrona życia człowieka 

obejmuje okres od poczęcia do śmierci10.  

                                                 
9 L. Bosek, op. cit., s. 13. 
10 Szerzej na temat interpretacji art. 38 Konstytucji RP, a także wątpliwości z nią związanych zob. O. 
Nawrot, Nienarodzony…, op. cit., s. 295 – 299. 
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Przedstawione powyżej rozumowanie pokrywa się z wnioskami sformułowanymi 

przez Leszka Boska. Dodatkowo można je wzmocnić odwołując się do orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego (dalej – TK). Już dwanaście lat temu (28 maja 1997 roku) TK 

orzekł, iż przepisy konstytucyjne gwarantują ochronę zdrowia i życia dziecka poczętego 

stwierdzając wprost: „Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie 

życia unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków. Jeżeli 

treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wyprowadzanych z 

istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego 

sprawiedliwości, to pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa 

wartości, bez której wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego 

od początków jego powstania. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość 

stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w 

demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w 

każdym stadium jego rozwoju”11. Następnie Trybunał zauważył, że „wartość 

konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie 

rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem 

dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie 

takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu 

powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to 

także fazy prenatalnej”12. 

Podkreślmy w tym miejscu wyraźnie, że celem powyższych wywodów nie jest 

dowiedzenie człowieczeństwa ludzkiego embrionu na gruncie systemu prawa polskiego, 

lecz wykazanie, iż jego życie podlega ochronie prawnej, w tym jest wartością uznawaną 

przez ustawę zasadniczą.  

 Ochronę życia ludzkiego w stadium prenatalnym przewiduje również polska 

ustawa karna. Zgodnie bowiem z treścią art. 152, 153 i 157a Kodeksu karnego13 (dalej – KK) 

prawnokarnej ochronie podlega dziecko poczęte. Zauważyć jednak należy, że w świetle 

antropologii Kodeksu karnego dziecko poczęte nie stanowi desygnatu nazwy „człowiek”. 

Zgodnie z treścią art. 149 KK początkiem prawnokarnej ochrony życia i zdrowia 

                                                 
11 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K. 26/96, uzasadnienie, pkt 3. 
12 Ibidem. 
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 533 ze zm. 
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człowieka jest chwila „rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów macicy, dających 

postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę 

– [moment – O.N.] podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego 

zabiegu”14. Do wspomnianej chwili mamy zatem do czynienia z ochroną życia 

ludzkiego, lecz nie ochroną życia człowieka. Warto w tym miejscu nadmienić, że polska 

ustawa karna wprowadza również ochronę embrionów in vitro. Zgodnie bowiem z 

treścią art. 157a §1 KK „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój 

zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2”. Zgodnie z przytoczonym przepisem prawnokarną 

ochroną objęte są wszystkie dzieci poczęte, niezależnie od tego, czy było to poczęcie 

naturalne, czy też sztuczne. Tym samym uznać należy, że znajdujące się ex vivo, czyli 

np. powstałe w wyniku zapłodnienia in vitro i jeszcze nie umieszczone w macicy 

embriony także korzystają z ochrony norm prawa karnego. Część autorów posuwa się 

nawet do stwierdzenia, że znamiona czynu zabronionego określonego w art. 157a §1 KK 

wyczerpuje np. umyślne zniszczenie lub opróżnienie próbówki, w której znajduje się 

ludzki embrion, a nawet odmowa umieszczenia go w macicy15. 

 Powyższa, krótka i siłą rzeczy fragmentaryczna, analiza wybranych norm 

wchodzących w skład polskiego systemu prawnego, dowieść miała, iż w systemie tym 

przyjmuje się drugi z opisanych na wstępie modeli regulacji IVF. Przyjęcie tego rodzaju 

punktu widzenia, nawet jeśli w perspektywie de lege ferenda się z nim nie zgadzamy, 

prowadzić zaś musi do generalnie pozytywnej oceny projektu Ustawy o ochronie genomu 

ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw. Projekt 

ten z powodzeniem wpisuje się w logikę polskiego systemu norm prawnych chroniących 

życie ludzkie z Konstytucją RP na czele. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzić należy, że 

przypisanie embrionom ludzkim „przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności 

                                                 
14 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 roku, I KZP 18/06, OSNKW 11/2006, poz. 97. Zob. 
również glosę krytyczną do wspomnianej uchwały autorstwa A.T. Olszewskiego, Glosa do uchwały z 26 X 
2006, I KZP 18/06, „Państwo i Prawo” 5/2007, s. 140 – 144 oraz glosy aprobujące autorstwa L.K. 
Paprzyckiego, Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 
października 2006 r. (I KZP 18/06), „Prawo i Medycyna” 3/2007, s. 53 – 63 oraz J. Potulskiego, Definicja 
pojęcia „człowiek” w rozumieniu prawa karnego materialnego, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd 
Orzecznictwa” 3/2007, s. 143 – 153; Uzasadnienie do postanowienia SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 
13/08. 
15 Zob. M. Gałązka, Prawnokarna ochrona ludzkiego embrionu in vitro, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5, s. 33 – 
37; Eadem, Prawo karne…, op. cit., s. 379 – 384. 
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człowieka, będącej źródłem przynależnych mu praw i wolności”16 nie zaburza koherencji 

tego systemu. Przypomnijmy, że naczelną zasadą w tym modelu jest ochrona życia 

ludzkiego na wszystkich jego etapach. Dopuszczenie przez ustawodawcę stosowania 

procedury IVF stanowi zatem wyjątek od wspomnianej zasady. Przypomnijmy w tym 

miejscu, że stosowanie technik sztucznej prokreacji, jeśli w praktyce nie wiążę się z 

unicestwianiem części z embrionów, na pewno zwiększa ryzyko ich śmierci17. 

Ustawodawca decydując się na legalizację, w pewnym zakresie, procedury IVF uznaje w 

istocie, że w określonych sytuacjach, celowe narażenie na niebezpieczeństwo życia 

ludzkiego w pierwszych stadiach jego rozwoju, może zostać usprawiedliwione potrzebą 

rodzicielstwa. Obwarowanie tej procedury szeregiem zastrzeżeń, biorąc pod uwagę jej 

wyjątkowy charakter, nie może więc – co do zasady – dziwić (naturalnie sytuacja byłaby 

zgoła odmienna, gdyby ustawodawca polski przyjął pierwszy z opisanych na wstępie 

modeli). Co więcej, w takim wypadku to właśnie osłabienie ochrony wymaga solidnego 

uzasadnienia.  

 W świetle powyższego część z uwag poczynionych przez Pawła Łukowa w tekście 

wprowadzającym, jeśli potraktować je jako uwagi formułowane de lege lata, uznać należy 

za nietrafione. Jeśli jednak przyjąć, że Autor dokonując krytyki projektu postulował w 

istocie głębsze zmiany systemowe, wówczas należy zmienić płaszczyznę sporu i 

zastanowić się nad polityką polskiego bioprawa. Oczywiste bowiem jest, że zmiana 

modelu regulacji IVF musi pociągnąć za sobą siłą rzeczy zmiany dotyczące wielu gałęzi 

prawa, być może łącznie z Konstytucją. Wydaje się, że na tego rodzaju zmiany jednak się 

nie zanosi. Rachunek polityczny takiego przedsięwzięcia, mógłby zanadto obciążyć 

konto ugrupowania, które na nie by się zdecydowało i w konsekwencji doprowadziło do 

jego bankructwa. Zakładając jednak, że tego rodzaju zmiana byłaby możliwa, wydaje się, 

że wprowadzenie do debaty powinno być odmienne. Paweł Łuków już w tytule tekstu 

wprowadzającego wytacza działa dużego kalibru określając twórców projektu mianem 

„piewców dziewiętnastowiecznej rodziny”. Następnie zarzuca im bazowanie na 

nieudokumentowanych obiegowych przekonaniach antropologicznych, własnych 

                                                 
16 Preambuła projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i 
zmianie innych ustaw. 
17 Ben Mepham podaje, że w 2001 roku w Wielkiej Brytanii na jeden cykl IVF rodziło się 21,8% żywych 
dzieci. B. Mepham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Warszawa 2008, s. 112. 
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ideałach życia rodzinnego, z góry przyjętych preferencjach, a także uleganie przesądom. 

Autor zdaje się przy tym nie dostrzegać, że celem twórców projektu, bardzo wyraźnie 

wyartykułowanym w uzasadnieniu, szczególnie w jego punkcie 418, było ufundowanie 

go właśnie na swoistej „tradycji”. Jak starałem się wykazać powyżej, projekt nie stanowi 

żadnego novum w stosunku do obowiązujących już (przyznaję, nie zawsze 

przestrzeganych) norm prawnych. Twórcy projektu wyrażają więc expressis verbis to, co 

w polskim systemie prawnym było już implicite zawarte. Zajmując tak uprzywilejowaną 

pozycję tym, co muszą przekonująco uczynić – jak już wyżej wspomniałem – jest 

uzasadnienie dopuszczenia stosowania technik sztucznej prokreacji. Na marginesie 

pozwolę sobie w tym miejscu zauważyć, że prawo z reguły opowiada się po stronie 

tradycji, stara się legitymizować wypracowane już status quo (w tym kontekście często 

stawia się też zarzut, że prawo nie nadążą za życiem). Wydaje się więc, że to właśnie 

propozycja zasadniczej zmiany zastanego systemu prawnego powinna być z najwyższą 

pieczołowitością uzasadniona, a nie sprowadzać się jedynie do dyskredytacji, choćby 

nawet słusznej, „tradycyjnego ujęcia”. 

                                                 

18 We wspomnianym punkcie 4 uzasadnienia autorzy projektu stwierdzają wprost: „Projektodawcy 

kierowali się konstytucyjną dyrektywą legislacyjną, w myśl której ustawodawca powinien «kierować się 

treścią Konstytucji, a przede wszystkim mieć na uwadze te wartości konstytucyjne, które są konsekwencją 

przyjętej w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady, że Rzeczypospolita Polska jest dobrem 

wspólnym wszystkich obywateli oraz wynikającej z art. 30 Konstytucji zasady, że godność człowieka jest 

źródłem wszelkich praw i wolności. Ustawodawca dokonując wyboru określonego modelu normatywnego 

bierze na siebie związaną z tym odpowiedzialność za spójność, jasność i zupełność instrumentów, które go 

wyrażają» (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03)”. 


