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Prokreacja – także medycznie wspomagana – należy do sfery ludzkiej 

seksualności. Ta zaś już w mitach wiąże się ściśle z moralnością rozumianą przede 

wszystkim jako zbiór nakazów i zakazów1. Ich bezwarunkowe obowiązywanie i 

obiektywny charakter mają pochodzić od bogów. W efekcie tego powiązania seksualność 

poddana została rozbudowanym regulacjom etycznym. Ich naruszenie karane było 

uczuciem lęku przed moralnym skalaniem się oraz doznaniem winy za wprowadzenie 

pierwotnego chaosu w porządek społeczny.  

Współcześnie ciągle mocny związek seksualności z moralnością nakazów i 

zakazów ujawnia się w gorących polemikach światopoglądowych, bioetycznych i 

prawnych wokół aborcji, regulacji badań przedurodzeniowych (preimplantacyjnych i 

prenatalnych), klonowania człowieka czy medycznie wspomaganej prokreacji.  

 

1. Medycznie wspomagana prokreacja – procedura silnie uwikłana 

światopoglądowo 

 

W Polsce asumpt do polemiki ujawniającej zasygnalizowany związek 

seksualności z moralnością nakazów i zakazów dał pod koniec ubiegłego rokuProjekt 

ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i 

zmianie innych ustaw2. Zgodnie z przyjętym uzusem będę nazywał ten dokument ustawą 

bioetyczną.  

                                                 
1 P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, PAX, Warszawa 1986, s. 29 i n.  
2http://www.polskaxxi.pl/czytelnia/warto-przeczytac/projekt-ustawy-bioetycznej 
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Dużą jego część wypełniają uregulowania medycznie wspomaganej prokreacji: 

homologicznego zapłodnienia zewnątrzustrojowego (IVF) albo zapłodnienia in vitro i 

homologicznej inseminacji wewnątrzustrojowej. Zgodnie z tematem obecnej dyskusji 

zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, w dalszej części wypowiedzi 

ograniczę się wyłącznie do rozważenia fragmentu ustawy bioetycznej dotyczącego 

zapłodnienia in vitro. 

Projekt ustawy powstał 30 lat po pierwszym udanym zabiegu IVF i 26 lat po 

powołaniu w Anglii Committee of Inqury Into Human Fertilisation and Embriology 

kierowanego przez filozof damę Mary Warnock. Potrzeba jego utworzenia była 

wynikiem debaty toczonej w Zjednoczonym Królestwie po narodzinach pierwszego 

„dziecka z probówki”. Rezultatem prac Komitetu była publikacja w 1984 roku tzw. 

Raportu Warnock. Po społecznych konsultacjach dał on podstawę uchwalonej w 1990 roku 

Human Fertilisation and Embriology Act, znowelizowanej w 2008 roku3.  

Przywołany przegląd angielskich regulacji pokazuje dobitnie zapóźnienie 

rodzimej refleksji bioetycznej (i to nie tylko dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego). 

Zapóźnienie to mogłoby się okazać naszym atutem legislacyjnym. Stwarzało bowiem 

możliwość wykorzystania przy redagowaniu projektu ustawy bioetycznej doświadczeń 

innych krajów zachodnich. Mam tu przede wszystkim na myśli, z jednej strony 

uchwycenie wpływu, jaki przyjęte rozwiązania prawne wywarły na kulturę i 

świadomość moralną poszczególnych krajów, z drugiej zaś – zbadanie stanu zdrowia 

dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia in vitro. Niestety, projekt dokumentu i 

towarzyszące jego redagowaniu wypowiedzi promotorów ustawy, np. posła Jarosława 

Gowina, skłaniają (mnie) do wniosku, że okazja ta została zaprzepaszczona. Jego 

uzasadnieniu poświęcona będzie całość mojej wypowiedzi. 

Medycznie wspomagane zapłodnienie pozaustrojowe jest procedurą zmierzającą 

do uzyskania zygoty poza organizmem kobiety. Stąd in vitro poprzez zapoczątkowanie 

życia ludzkiego stawia omawianą metodę korekcji niepłodności w centrum 

światopoglądowej debaty nad moralnym i prawnym statusem zapłodnionego jaja, 

będącego wciąż bijącym „sercem”4 tej społecznej dyskusji.  

                                                 
3 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080022_en_1  
4 J. Harris, Wonderwoman and Superman. The Ethics of Human Biotechnology, Oxford University, Oxford 1994, 
s. 28. 
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Spór o status moralny i prawny zarodka uwikłany jest w sięgający początków 

człowieka lęk przed wyrzutem sumienia i w poczucie winy za ewentualne destrukcyjne 

konsekwencje naruszenia zakazów i nakazów dla społecznego ładu. Uwikłanie to 

znacznie podnosi temperaturę debaty i bardzo utrudnia osiągnięcie społecznego 

konsensusu. 

Nawiasem mówiąc, już przyjęta w dokumencie propozycja terminologiczna 

nazwania „embrionem” (art. 3 ust. 2) zygoty i następujących po niej wczesnych faz 

embriogenezy świadczy o wielkości światopoglądowego „nacechowania” IVF. 

Zastosowanie tak ujednoliconego nazewnictwa niweluje różnicę między zapłodnionym 

jajeczkiem a wielokomórkowym embrionem zagnieżdżonym w ścianie macicy.  

Wagę niuansów terminologii w (amerykańskim) orzecznictwie sądowym 

pokazuje sprawa Davis przeciwko Davis5. Terminy, jakimi posługiwali się sędziowie 

wpłynęły na wyrok sądu pierwszej instancji i na rozstrzygnięcie apelacji złożonej w 

Sądzie Najwyższym stanu Tennessee. Przyłożył on szczególną wagę do dokładnego 

zdefiniowania znaczenia takich rozwojowych terminów jak „zygota”, „preembrion” czy 

„embrion”. Zdaniem Sądu precyzyjność terminologiczna jest niezbędna, gdyż 

niedokładności w definiowaniu prenatalnych etapów rozwojowych mogą przyczyniać 

się do błędnych analiz. Jednakże gwoli pełni obrazu trzeba dopowiedzieć, że terminu 

„embrion” używają (znane mi) regulacje prawne, niezależnie od stopnia ochrony 

pierwszych etapów embriogenezy. Ważne jest jak sądzę uzasadnienie takiego 

ujednolicenia terminologicznego. 

Autorzy projektu ustawy bioetycznej nie widzą potrzeby definiowania 

różnicującego fazy prenatalne, a to ze względu na „ochronne cele” proponowanego 

dokumentu. Ich zdaniem „Życie ludzkie podlega ochronie z uwagi na to, że jest życiem 

ludzkim, a nie ze względu na to, jaki jest cel embrionu”. Na przykład, stworzenie 

„embrionu w drodze klonowania dla celów terapeutycznych, nie może zmienić ani 

statusu, ani zakresu ochrony, jaka przysługuje życiu ludzkiemu w tak wczesnej fazie 

rozwoju”. Poszczególne fazy embriogenezy – wcześniejsze i późniejsze – „nie 

determinują [...] w żaden sposób zróżnicowania zakresu ochrony przewidzianego w 

                                                 
5 Supreme Court of Tennessee, Davies versus Davies, 842 S.W.2d588, Knoxville 21 czerwca 1992; 
http://biotech.law.lsu.edu/cases/cloning/davis_v_davis.htm; polski opis:  
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=131&k=40  
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ustawie” (punkt 5 Uzasadnienia). W regulacjach innych krajów brak zróżnicowania może 

wynikać z mniejszej ochrony prawnej wczesnych stadiów rozwojowych w porównaniu, 

np. z dzieckiem już urodzonym. Np. zgodnie z angielskim prawem „embrion nie ma 

niezależnych praw i interesów” – jak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka (par. 

54) w sprawie Davies przeciwko Zjednoczonemu Królestwu6. 

Spór o status moralny zarodka i faz prenatalnych ludzkiego życia przebiega 

między dwiema bardzo odległymi od siebie skrajnościami. Na jednym krańcu 

spotykamy się z poglądem, że status osoby człowiek ma już od momentu zapłodnienia. 

Na przeciwległym biegunie sytuuje się bodaj Peter Singer. Między tymi skrajnościami 

znajduje się szereg pośrednich stanowisk, jak np. zwolenników pojawienia się zdolności 

do odczuwania bólu jako kryterium osobowego statusu embrionu czy dojrzałości płodu 

do życia poza organizmem kobiety, bądź momentu narodzin.  

 Według Singera nawet narodziny jakościowo nie zmieniają moralnego statusu 

noworodka. Są one jedynie początkiem „podróży” ku pełni osobowego bytu. Bardzo 

trudno wytyczyć granicę między noworodkiem, który moralną osobą jeszcze nie jest, a 

małym dzieckiem, które już nią jest. Mając na względzie tę trudność Singer ze swą 

współpracownicą Helgą Kuhse zaproponował, aby dopiero po 28 dniach od narodzin 

przyznać noworodkowi takie samo prawo do życia, jakie mają dorośli ludzie7. Jest to 

granica wybrana celowo arbitralnie. 28-dniowe dziecko zapewne nie ma świadomości 

swego istnienia w czasie, nie jest więc jeszcze moralną osobą. Argument moralnej 

ostrożności nakazuje jednak usytuować tę granicę przed terminem uzyskania 

samoświadomości. Równocześnie granica czterech tygodni daje rodzicom dość czasu na 

podjęcie decyzji o przerwaniu życia dziecka upośledzonego. Wówczas mielibyśmy do 

czynienia z rodzajem aborcji pourodzeniowej usprawiedliwianej embriopatologicznie.  

Pogląd, że osobą jest się od zapłodnienia głosi Kościół katolicki. Okoliczności 

historyczne sprawiły, że w naszym kraju to on przede wszystkim stoi na straży depozytu 

łączącego seksualność z moralnością zakazów i nakazów. Zapłodnienie jest w jego 

nauczaniu ujęte w światopoglądową otulinę prawa naturalnego obejmującego początek 

                                                 
6 European Court of Human Rights, Case of Evans v. United Kingdom, application 6339/05, Strasbourg 10 
April 2007; http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20711085&skin=hudoc-
en&action=request  
7 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, PIW, Warszawa 
1997, s. 237. 
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ludzkiego życia – to serce społecznej debaty – w wielość etycznych zakazów i nakazów, 

np. zakazu rozdzielania dwu funkcji aktu małżeńskiego, mianowicie funkcji 

prokreacyjnej i funkcji więzi, sankcjonującego ze swej strony zakaz używania środków 

antykoncepcyjnych, łącznie z prezerwatywami8.  

Otulina ta podwyższa temperaturę sporów wokół medycznie wspomaganej 

prokreacji, o czym dowodnie świadczą wypowiedzi niektórych hierarchów o „moralnej 

niegodziwości” in vitro9. Nierzadkie bywa łączenie w jedną przyczynową „kaskadę” 

stosowania środków antykoncepcyjnych, zapłodnienia pozaustrojowego, aborcji i 

eutanazji osób nieuleczalnie chorych.  

Również w łonie Kościoła zaznacza się różnica stanowisk. Tytułem przykładu 

wspomnę o tzw. „przypadku prostym” IVF10. W tej technice zapłodnienia 

pozaustrojowego nasienie pobiera się poprzez zabiegi medyczne, eliminując 

masturbację. Wszczepia się także wszystkie zarodki, unikając konieczności ich mrożenia 

i decydowania o dalszym losie, a w szczególności ich niszczenia. Część autorów optuje 

za moralną aprobatą dla tej metody zapłodnienia pozaustrojowego. Jednakże oficjalne 

nauczanie Kościoła zdecydowanie odrzuca wszelkie formy IVF. Moralną niegodziwość 

uzasadnia się, między innymi, zakazem rozdzielania obu wspomnianych funkcji aktu 

małżeńskiego11. Kategoryczny sprzeciw wobec wszelkich technik zapłodnienia 

pozaustrojowego podtrzymała Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów 

bioetycznych, wydana przez Kongregację Nauki Wiary w grudniu 2008 roku12. 

Co ciekawe Magisterium Kościoła nie wskazuje konkretnego momentu 

embriogenezy, w którym może dojść do uduchowienia (animacji). Deklaracja o 

przerywaniu ciąży z 1974 roku „świadomie nie podkreśla problemu chwili animacji. Nie 

ma bowiem co do tego jednobrzmiącej tradycji i autorzy współcześni jeszcze różnią się 

                                                 
8 Paweł VI, Encyklika, Humanae vitae, nr 12, Rzym 1968; 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html#m2  
9 Por. na przykład list biskupów dotyczący in vitro skierowany do parlamentarzystów;  
http://www.ewangelizacja.pl/polscy-parlamentarzysci-otrzymaja-list-biskupow-nt-in-vitro/  
10 C.A. Tauer, Donum vitae: Dissenting Opinions On the „Simple Case” of in vitro Fertilisation w: Infertility: A 
Crossroad of Faith, Medicine, and Technology, red. K Wildes SJ, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997, 
s. 134 i n.  
11 Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego 
przekazywania; Rzym 1987; http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KNW/donum_vitae/II.php 
12http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html  
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między sobą. Jedni twierdzą, że animacja następuje w pierwszej fazie życia, drudzy, że 

dopiero wtedy, gdy zarodek zatrzyma się we właściwym miejscu” (przypis 20.)13.  

Kończąc tę część analiz chcę bardzo mocno podkreślić, że strony sporu – nawet 

Singer – nie negują opisowej konstatacji zrodzenia człowieka (istoty ludzkiej) z ludzkich 

rodziców, nie zaprzeczają, iż „zapłodnienie jest zawsze początkiem nowego życia, które 

w przypadku rodziców: kobiety i mężczyzny nie może być traktowane inaczej niż życie 

ludzkie”14. Różni je natomiast, nieraz diametralnie, normatywne ujęcie człowieczeństwa: 

czy to nowe życie ludzkie jest już życiem osobowym, czy też nie; czy przysługuje mu 

„przyrodzona godności”, czy nie i co oznaczają te terminy. 

 

2. Status moralny życia prenatalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka – duży margines swobody dla krajów europejskich 

 

Brak etycznego i prawnego konsensu dotyczącego statusu embrionu znajduje 

także wyraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Jako 

przykład przywołam wyrok w sprawie Vo przeciwko Francji15.  

ETPCz przystępując do rozpoznania sprawy pani Vo przejrzał swoje wcześniejsze 

orzecznictwo i stwierdził, że w wielu regulacjach dotyczących przerywania ciąży 

„nienarodzone dziecko nie jest uznawane za ‘osobę’ bezpośrednio chronioną art. 2 

Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, a nawet jeśli nienarodzone 

ma ‘prawo’ do ‘życia’, to jest ono implicite ograniczane przez prawa i interesy matki” 

(par. 80).  

Przywołany przepis Konwencji brzmi: „Prawo każdego człowieka jest chronione 

przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki 

wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje 

taką karę”.  

                                                 
13http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_23.html  
14 J. Haberko, Kilka uwag…, s. 11; http://www.ptb.org.pl/pdf/haberko_in_vitro_1.pdf  
15 European Court of Human Rights, Case of Vo against France, application 53924/00, Strasbourg 8 July 2004; 
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C116
6DEA398649&key=4464&sessionId=8031617&skin=hudoc-en&attachment=true 
Opis polski: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=78&k=8 
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Kluczowe dla interpretacji tego artykułu jest zakresowe zdefiniowanie słowa 

„każdy”. Czy odnosi się ono także do człowieka w prenatalnym okresie jego rozwoju, 

czy nie? Sędziowie podkreślili, że Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty 

ludzkiej nie definiuje tego słowa. W Raporcie wyjaśniającym do Konwencji w art. 1 pkt 18 

wskazuje się, że z powodu „braku jednomyślnej zgody, co do definicji tych terminów 

wśród państw członków Rady Europy, zdecydowano zezwolić prawu krajowemu na ich 

definiowanie dla celów niniejszej Konwencji”16. Innymi słowy, zagwarantowano krajom 

członkowskim szeroki „margines swobody” w tym definiowaniu. 

Większość sędziowskiego składu Trybunału nie zechciała się angażować w 

dyskusję nad definiowaniem słowa „każdy” i włączać w debatę nad tym, kto jest osobą. 

Sędziowie ci wyrażali przekonanie, że dla celów art. 2 Europejskiej konwencji nie jest 

„pożądane” ani „możliwe odpowiadać na abstrakcyjne pytanie czy nienarodzone 

dziecko jest osobą” (par. 85). Uwzględniwszy bowiem wielowymiarowość takiej dyskusji 

obejmującej „prawne. medyczne, filozoficzne i etyczne albo religijne” wymiary i 

konieczność ich ważenia – należy to zadanie scedować na poszczególne kraje. Przyznając 

krajom duży margines swobody w ustalaniu zakresu ochrony życia w okresie 

prenatalnym ETPCz podkreślił, że „embriony i/albo płody […] zaczynają uzyskiwać 

pewną ochronę (some protection) pod wpływem postępu naukowego i potencjalnych 

konsekwencji badań nad inżynierią genetyczną, medycznie wspomaganą prokreacją albo 

doświadczeniami z użyciem embrionów. Co najwyżej za wspólną podstawę łączącą 

państwa można uznać to, że embriony/płody należą do ludzkiej rasy” (par. 84). 

Na tak minimalistycznej podstawie poszczególne kraje europejskie opierają 

rozumowanie pozwalające na wspomnianą „pewną” ochronę, np. na zdolności tej istoty 

(of that being) do stania się osobą, albo przez odwołanie się do godności ludzkiej bez 

czynienia embrionu osobą z prawem do życia. 

Jednomyślności nie osiągnięto także w składzie orzekającym i aż sześcioro 

sędziów zgłosiło oddzielne opinie. Ciekawe w kontekście naszej debaty jest zdanie 

sędziego J-P Costy. Stwierdził on, że niezdolność etyki do osiągnięcia konsensusu w 

zdefiniowaniu osoby i zakresu czasowego przysługiwania prawa do życia, nie zwalnia 

                                                 
16 Counsil of Europe, Directoriate of Legal Affairs, Explanatory Report to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Dignity of the Human Being With Regard to the Application of Biology and Medicine, 
Strasbourg May 1997 http://www.univie.ac.at/ierm/php/Dokumente/Oviedo-rap-E.pdf 
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prawa od poszukiwania takich definicji. Prawnicy, w szczególności sędziowie zajmujący 

się prawami człowieka, mają ku temu kompetencję. Trybunał jest organem właściwym w 

zakresie dokonywania wiążącej interpretacji przepisów Konwencji, łącznie z tak 

filozoficznie nacechowanymi terminami jak „każdy” i „prawo do życia”, w ten sam 

sposób, w jaki czyni to w odniesieniu do pojęć „prawa i obowiązki cywilne”, „oskarżenie 

karne”, „sąd”. Nie jestem pewien czy takie wkraczanie prawa stanowionego w obszar 

dyskursu etycznego jest usprawiedliwione i pożądane17.  

 

 

3. Trzy modele prawnych regulacji medycznie wspomaganego zapłodnienia – 

próba wejścia na trakt ku Kostaryce  

 

Kraje europejskie chętnie korzystają z danego im marginesu legislacyjnej swobody 

i ich regulacje dotyczące in vitro – jak konstatuje Leszek Bosek – „różnią się istotnie” z 

zachowaniem jednakże dwu cech wspólnych: nie wyrażają „wprost zakazów 

zapłodnienia pozaustrojowego” i nie umieszczają przepisów regulujących tę procedurę 

w ustawie transplantacyjnej” (s. 9-10)18. Podobnie w USA regulacje stanowe są „bardzo 

zróżnicowane”(s. 11). 

Europejskie regulacje prawne przywołany Autor podzielił na model brytyjski i 

niemiecki. Pierwszy, nazwać można go liberalnym, dopuszcza między innymi tworzenie 

nadliczbowych embrionów i ich kriokonserwację, a nawet niszczenie wbrew woli 

genetycznych rodziców po upływie określonych terminów. Model ten charakteryzuje 

„rozbudowana regulacja instytucjonalna” (s. 6). Urząd do spraw Płodności i Embriologii 

wydaje licencje podmiotom uprawniającą do świadczeń wspomaganej prokreacji oraz 

egzekwuje przestrzeganie określonych w nich warunków.  

Jak pisze L. Bosek: „Z uwagi na brak ograniczeń podmiotowych w dostępie do 

procedur oraz wyraźną legalizację tworzenia embrionów nadliczbowych można uznać, 

                                                 
17 Zob. też: J. Lipski, Prawo do życia i status osoby ludzkiej przed narodzeniem w orzecznictwie Komisji Praw 
Człowieka i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Druk sejmowy nr 993, Konstytucyjna formuła ochrony 
życia, Biuro Analiz Sejmowych, marzec 2007, s. 137-141 (zwraca uwagę tytuł publikacji, wbrew analizom 
artykułu przesądzający o osobowym statusie życia prenatalnego); 
http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A39859274052914CC1257298003B120B/$file/ppc_3-2007.pdf  
18 L. Bosek, Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji; 
http://www.ptb.org.pl/pdf/bosek_in_vitro_1.pdf  
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że w kierunku brytyjskim idą regulacje belgijskie, holenderskie, a od roku 2006 

częściowo hiszpańskie” (s. 6). 

Drugi – niemiecki – bardziej konserwatywny model został określony ustawą z 

1990 roku. Zakazuje on tworzenia embrionów do celów pozaprokreacyjnych i ogranicza 

ich liczbę do 3, nakładając obowiązek ich jednoczesnego transferu do organizmu kobiety, 

nie pozwalając na rutynową kriopreserwację zarodków (s. 7). Bliskie modelowi 

niemieckiemu jest ustawodawstwo włoskie.  

Zapewne można jeszcze wyróżnić model kostarykański (s. 12). Trybunał 

Konstytucyjny tego kraju wypowiedział się zdecydowanie przeciwko „zapłodnieniom w 

probówce”. Zdaniem jego członków zarodki są osobami już od momentu zapłodnienia, a 

metoda in vitro naraża je na nieproporcjonalne niebezpieczeństwo śmierci19. Model ten 

charakteryzuje więc całkowity zakaz zapłodnienia pozaustrojowego. 

Pojawia się problem „wpisania” polskich regulacji wspomaganego zapłodnienia 

w któryś z trzech wyróżnionych modeli. Leszek Bosek podejmuje się tego zadania. 

Wykorzystując konstytucyjną metodę analizy prawa bada odnośne przepisy ustawy 

zasadniczej oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i odrzuca model kostarykański. 

Dalsze analizy L. Boska są poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o zakres autonomii 

legislacyjnej danej nam marginesem swobody. 

Margines ten, według Autora, wyznacza w pierwszym rzędzie zakaz naruszania 

konstytucyjnych gwarancji człowieczeństwa nasciturusa (s. 19). Jego złamaniem byłaby 

„legalizacja umyślnego lub nieostrożnego niszczenia embrionów i selekcji eugenicznej”. 

L. Boskowi „wydaje się również, że dyskusyjne byłyby też praktyki polegające na 

planowanym konserwowaniu żyjących embrionów”. Tę tezę formułuje Autor z o wiele 

mniejszą pewnością , w porównaniu z zakazem niszczenia embrionów.  

Podbudową wysuniętych wniosków legislacyjnych są szczególnie dwa orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego: z maja 1997, sygnatura akt K 26/96 (w sprawie warunków 

dopuszczalności przerywania ciąży)20 oraz wyrok z września 2008, sygnatura akt: K 

                                                 
19 K. Complak, Godność człowieka w orzecznictwie konstytucyjnym Ameryki Łacińskiej, Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 3, s. 279; http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps80.pdf  
20 http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1997/k_26_96.pdf  
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44/07 (w sprawie dopuszczalności zestrzelenia cywilnego statku powietrznego w razie 

ataku terrorystycznego)21. 

Z pierwszego orzeczenia Autor przywołuje następujący fragment: 

„dotychczasowy stan nauk empirycznych nie daje dostatecznych podstaw do innego [niż 

zapłodnienie – przyp. LB] momentu powstania życia ludzkiego” (s. 14). Kłopot w tym, że 

nie mogłem w tekście orzeczenia znaleźć takiego zdania. Jeśli się nie mylę – a 

sprawdzałem kilka razy – fraza „nauk empirycznych” pojawia się w nim dwa razy. Raz 

w samym orzeczeniu, drugi w zdaniu odrębnym sędziego Zdzisława Czeszejko-

Sochackiego polemizującego z tym fragmentem orzeczenia. Tekst orzeczenia brzmi: 

„Ponieważ życie ludzkie stanowi wartość konstytucyjną także w fazie prenatalnej, 

wszelka próba podmiotowego ograniczenia ochrony prawnej zdrowia w tej fazie 

musiałaby wykazać się niearbitralnym kryterium uzasadniającym takie zróżnicowanie. 

Dotychczasowy stan nauk empirycznych nie daje podstaw do wprowadzenia takiego 

rozróżnienia” (s. 8).  

Dla Z. Czeszejko-Sochackiego wywód pokazany w przywołanym fragmencie jest 

„niezrozumiały. [...] Na tej samej stronie uzasadnienia Trybunał trafnie bowiem 

zauważa, że z faktu, iż życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość 

konstytucyjną podlegającą ochronie, nie oznacza, że intensywność tej ochrony w każdej 

fazie życia i w każdych okolicznościach ma być taka sama” (s. 29; składnia, jak w 

oryginale – K. Sz.). Słowem, Z. Czeszejko-Sochnacki zarzuca większości składu 

orzekającego, co najmniej, otarcie się o sprzeczność. 

Sędzia ten przypomina, że „Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy 

sądowniczej sprawuje kontrolę nad zgodnością z konstytucją przepisów prawa 

wydawanego przez centralne organa państwowe. Kryterium tej kontroli stanowi 

wyłącznie konstytucyjność, a nie celowość stanowionego prawa”. I konkluduje: 

„Trybunał nie wypowiada się w kwestiach ogólnych o charakterze politycznym, 

filozoficznym czy medycznym i nie może dać się uwikłać w takie spory” (s. 28). Jego 

pogląd jest więc bliski stanowisku większości członków ETPCz orzekającego w sprawie 

Vo przeciwko Francji i różni się od zdania odrębnego sędziego Costy. Pamiętamy, że i 

Magisterium Kościoła unika wdawania się w takie dyskusje. 

                                                 
21 http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2008/K_44_07.doc  
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Od siebie dodam, że cytat z uzasadnienia wyroku w postaci przywołanej przez 

Leszka Boska grozi popadnięciem w tzw. błąd naturalistyczny. Przypomnę, że polega on 

na wywodzeniu norm etycznych ze zdań opisujących fakty. Np. z faktu, że – powiedzmy 

– znakomita większość ludzi lubi alkohol w takiej czy innej postaci nie wynika norma: 

„należy pić alkohol”, bądź że wódka jest wartością moralną. Analogicznie nauki 

empiryczne pokazujące coraz precyzyjniej moment powstania osobniczego życia nie są 

podstawą do wyciągnięcia normatywnego wniosku, że życie jednostkowe jako wartość 

osobowa zaczyna się wraz z zapłodnieniem.  

Fragment drugiego orzeczenia przytaczanego przez Autora, wyróżniony przeze 

mnie kursywą, pojawia się jako odpowiedź Trybunału na dramatyczne pytanie 

postawione przez sędziów: „Czy można uznać, że życie pasażerów samolotu 

opanowanego przez terrorystów, które najprawdopodobniej i tak zbliża się [do] 

nieuchronnego końca, ma mniejszą wartość niż życie innych osób, w szczególności tych 

zagrożonych atakiem terrorystycznym?”  

Odpowiadając na to pytanie „Trybunał Konstytucyjny nie ma wątpliwości, że życie 

człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas 

jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria. Każdy człowiek, w tym także 

pasażerowie samolotu znajdującego się w przestrzeni powietrznej państwa, mają prawo 

do ochrony życia przez to państwo. Nadanie sobie przez państwo prawa do ich 

zabijania, chociażby w obronie życia innych ludzi jest zaprzeczeniem tego prawa” (punkt 

7.5.). 

 Mam poważne wątpliwości, czy problem, jakim zajmował się Trybunał w 

rozpatrywanej sprawie, czyni przywołane stwierdzenie miarodajnym podbudowaniem 

ostatecznej konkluzji L. Boska. Jednocześnie różnice zdań sędziów w uzasadnianiu 

orzeczenia K 26/96 i groźba błędu naturalistycznego osłabiają – moim zdaniem – 

również i tę podbudowę.  

Wspomniana konkluzja jaką Autor wyciągnął z orzeczeń Trybunału i analizy 

systemowej brzmi: „Uwzględniając ustalenia konstytucyjne, ale także oceny 

aksjologiczno-obyczajowe aprobowane społecznie w Polsce, należy stwierdzić, że 

regulacja wspomaganej prokreacji powinna wpisywać się w model niemiecko-

szwajcarsko-włoski” (s. 22).  
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Być może te „oceny aksjologiczno-obyczajowe” aprobowane w naszym kraju 

umocnią podstawy regulacji opowiadającej się za konserwatywnym modelem 

unormowań IVF?  

Jeśli pod pojęciem „obyczaju” rozumieć w zacytowanej zbitce przeważające w 

społeczeństwie zapatrywania etyczne na IVF, to umocnienie nie będzie zbyt solidne. Z 

najnowszego sondażu CBOS przeprowadzonego w lutym na reprezentatywnej grupie 

respondentów wynika bowiem, że „zdecydowana większość Polaków (77 proc.) 

akceptuje stosowanie zapłodnienia in vitro w przypadku małżeństw niemogących mieć 

dzieci. Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych. Ponad połowa (53 proc.) uważa, że 

możliwość skorzystania z zapłodnienia pozaustrojowego powinni mieć także kobieta i 

mężczyzna żyjący w stałym związku, ale niebędący małżeństwem. Przeciw dostępności 

tej metody dla par pozostających w związkach nieformalnych jest 39 proc. 

ankietowanych. 

Przeważająca grupa respondentów (52 proc.) dopuszcza tworzenie 

nadliczbowych zarodków w celu zwiększenia szans na doprowadzenie do ciąży. Przeciw 

tworzeniu dodatkowych zarodków jest blisko co trzeci ankietowany (31 proc.)”22. 

Leszek Bosek pisał o aksjologii Konstytucji. Powinienem więc zastanowić się nad 

tym członem analizowanej zbitki pojęciowej i pokazać jej „siłę” w umacnianiu 

fundamentów niemiecko-szwajcarsko-włoskiego modelu wspomaganej prokreacji. 

Preambuła Konstytucji zawiera odwołanie, zgodnie z którym „wszyscy obywatele 

Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 

sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne 

wartości wywodzący z innych źródeł” są zobowiązani do przestrzegania wyliczonych 

„uniwersalnych” dóbr. Kłopot w tym, że prawda, sprawiedliwość, dobro, nie 

wspominając już o pięknie, były i są różnorako rozumiane, także i na gruncie 

chrześcijaństwa.  

Państwo demokratyczne – a takim, choć od bardzo niedawna, jest Polska – 

powinno sprzyjać różnym ujęciom wymienionych wartości; etycy i filozofowie przede 

wszystkim zajmują się ich definiowaniem i uzasadnianiem przyjmowanych definicji. 
                                                 

22 za portalem: gazetaprawna.pl;  

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/117643,sondaz_77_polakow_akceptuje_in_vitro_dla

_malzenstw.html  



 
Debata: Jak uregulować zapłodnienie in vitro? 14.03 – 24.03.2009 

  13  

www.ptb.org.pl 

Pojecie „godności” także jest filozoficznie nieoczywiste; można je np. interpretować jako 

wskazanie na wewnętrzną wartość przysługującą życiu człowieka i to przysługiwanie 

różnie uzasadniać, nie tylko konfesyjnie ale i „świecko”, między innymi, unikalnością 

każdej jednostki ludzkiej, jako wytworu ewolucji biologicznej i kultury złączonego w 

jedność aktem prokreacyjnym rodziców.  

  Pośrednio o kruchości konstytucyjnej podstawy restrykcyjnej regulacji 

ograniczającej liczbę zarodków oraz faktyczny zakaz ich mrożenia świadczy podjęta 

przez grupę posłów jesienią 2006 roku próba nowelizacji Konstytucji23. Autorzy złożyli do 

laski marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej art. 38 ustawy zasadniczej.  

W uzasadnieniu wniosku odwołali się do nauczania Jana Pawła II i Katechizmu 

Kościoła katolickiego. Stwierdzili między innymi, że „Ustawodawcy jak dotąd nie 

ustanowili przepisów jednoznacznie chroniących życie dziecka poczętego, tworzono 

natomiast ustawy aborcyjne, określające warunki dopuszczalności zabójstwa dziecka w 

majestacie prawa, nie ponosząc za to odpowiedzialności karnej”. Tymczasem „Wartość 

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

rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Prawo do życia nie jest 

bowiem „przedmiotem umowy i negocjacji ale podstawowym prawem każdego 

człowieka i każde demokratyczne społeczeństwo powinno zapewnić jego całkowitą i 

bezwzględną ochronę”. 

Zmieniony artykuł 38 miał brzmieć (początkowo): „Rzeczpospolita zapewnia 

każdemu człowiekowi prawną ochronę od momentu poczęcia”. W trakcie prac w 

sejmowej komisji pojawiła się propozycja zmiany art. 30: „Źródłem wolności i praw 

człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność przysługująca 

człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych[...]”. 

Część autorów ekspertyz zamówionych przez Biuro Analiz Sejmowych 

opowiedziało się przeciwko tym zmianom24, część jednak optowało za nimi25. Moim 

                                                 
23 Druk nr 993; http://www.federa.org.pl/Konstytucja/993.pdf  
24 Por. przywołany już Druk sejmowy nr 993, Konstytucyjna formuła ochrony życia i opublikowane w nim 
ekspertyzy: E. Zielińska, Opinia prawna o poselskim projekcie zmiany (art. 38) Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, s. 11-15; A. Zoll, Opinia prawna w sprawie oceny konstrukcji i skutków prawnych projektu zmiany art. 30 i 
38 Konstytucji RP, s. 102-105.  



 
Debata: Jak uregulować zapłodnienie in vitro? 14.03 – 24.03.2009 

  14  

www.ptb.org.pl 

zdaniem takie wysiłki nowelizowania przepisów Konstytucji pokazują nie tylko 

wspomnianą kruchość systemowej analizy prawa uzasadniającego projekt ustawy 

bioetycznej, ale także wyraźnie uświadamiają groźbę wprowadzenia nas na trakt wiodący 

ku modelowi kostarykańskiemu. 

Pierwszy krok na tej drodze został już uczyniony. Art. 21 ust. 1 ustawy bioetycznej 

stanowi: „W procedurze medycznie wspomaganej prokreacji można tworzyć tylko jeden 

embrion w celu transferu do organizmu kobiety; tworzenie dwóch embrionów jest 

dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem ich jednoczesnego transferu do organizmu 

kobiety”. Redaktor dokumentu w punkcie 8 Uzasadnienia precyzuje omawiany przepis: 

„ustawa wyklucza tworzenie tzw. embrionów zapasowych, przewidując, iż co do zasady 

w ramach procedury wspomaganej prokreacji powinien być tworzony jeden embrion”. 

Moim zdaniem stawianiu takich kroków na drodze ku Kostaryce należy 

zapobiegać nawet za – sugerowaną przez Oktawiana Nawrota – cenę zmian dotyczących 

wielu gałęzi prawa, „być może łącznie z Konstytucją”. Zapewne, jak stwierdza 

przywołany Autor, na tego rodzaju zmiany się „nie zanosi”, przynajmniej w najbliższym 

czasie. Mam jednak nadzieję, że obecna debata będzie przyczynkiem do refleksji nad 

„polityką polskiego bioprawa”26, które w akceptowalnym horyzoncie czasowym da 

solidne podstawy rozwiązaniom wzorowanym na modelu brytyjskim.  

 

4. Dlaczego uważam model zbliżony do brytyjskiego za najlepszy wzorzec 

legislacyjny dla Polski?  

 

Jak wspominałem na początku wypowiedzi, obecny kształt prawa angielskiego 

stanowi efekt wieloletniego doświadczenia regulacyjnego poprzedzonego raportem M. 

Warnock. Budowaniu prawa towarzyszyła szeroka debata publiczna. ETPCz w 

uzasadnieniu wyroku w sprawie Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, bardzo 

wysoko ocenia ustawę z 1990 (sędziowie nie mogli znać jej noweli z 2008 roku). Jego 

zdaniem ustawa ta „była kulminacją wyjątkowo szczegółowego zbadania społecznych, 

                                                                                                                                                                
25 L. Bosek, Opinia prawna odnosząca się do zmian w polskim ustawodawstwie zwykłym, które są niezbędne dla 
zapewnienia ochrony godności i podstawowych praw istoty ludzkiej w okresie prenatalnym w sferze zainteresowań 
biologii i medycyny wyznaczanej przez standardy międzynarodowe, tamże, s. 48-62.  
26 O. Nawrot, O dwóch modelach regulacji IVF, s. 7; http://www.ptb.org.pl/pdf/nawrot_in_vitro_1.pdf 
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etycznych i prawnych implikacji rozwoju w obszarze ludzkiego zapłodnienia i 

embriologii oraz owocem szerokiej refleksji, wielu konsultacji i debat” (par. 86). Z tak 

bogatego doświadczenia warto skorzystać adaptując je do polskich warunków 

kulturowych idąc śladem wymienionych przez L. Boska Belgów, Holendrów i 

(„częściowo”) Hiszpanii.  Drugim powodem, dla którego opowiedziałem się za 

wzorcem brytyjskim jest to, że został niedawno znowelizowany. W odróżnieniu od 

regulacji niemieckich z 1990 roku uwzględnia on – jak zakładam – zaszłe w tym czasie 

ulepszenia technik medycznie wspomaganej prokreacji, dane dotyczące medycznego 

dobrostanu dzieci powołanych do życia przy ich użyciu oraz zmiany opinii publicznej 

odnoszące się do tych technik. 

Kolejnym powodem wyboru modelu brytyjskiego jest – podkreślona przez Leszka 

Boska – jego „rozbudowana regulacja instytucjonalna”. W szczególności mam na myśli 

Urząd ds. Płodności i Embriologii wydający „licencje podmiotom aktywnym w sferze 

wspomaganej prokreacji” oraz egzekwujący „przestrzeganie ich warunków”. 

Licencjonowanie i kontrola daje instytucjonalne gwarancje właściwego obchodzenia się 

w ośrodkach stosujących procedury IVF zarówno z zarodkami transferowanymi do 

organizmu kobiety, jak i z zamrożonymi embrionami zapasowymi. Pisząc „właściwego” 

mam na myśli – uwzględniające przywołane przez ETPCz w sprawie Vo przeciwko Francji 

– minimalistyczne stwierdzenie o przynależności embrionów do rasy ludzkiej. 

Umożliwia ono odwołanie się do godności ludzkiej przynależnej jednostkom już od 

chwili zapłodnienia, bez konieczności przyznawania im statusu osoby. 

 Pisząc o tak definiowanej godności mam na myśli model godnościowy 

embrionu27. Jego zwolennicy przyznają fazom prenatalnym wewnętrzną 

nieinstrumentalną wartość decydującą o godności. Jedno z uzasadnień takiego modelu 

podaje Ronald Dworkin28. Sytuuje się on „pośrodku” modelu osobowego i 

przedmiotowego. Pierwszy przyjmuje Kościół katolicki z godnością wiążąc status 

prawnej i moralnej osoby już od poczęcia, drugi – w skrajnej postaci jest obecny u 

Singera. Jego protagoniści nie przypisując fazom prenatalnym embriogenezy żadnej 

                                                 
27 G. Maio, Welchen Respekt schuld wir dem Embrio?, “Deutsche Medizinische Wochenschrift”, 2002, nr 4, s. 
160-163. 
28 R. Dworkin, Life’s Dominion. An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, Vintage 
Books, New York 1994.  
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wartości moralnej zrównują embrion z przedmiotem pozbawionym wewnętrznej 

nieinstrumentalnej wartości. 

Model godnościowy jest najbardziej – jak sądzę – zgodny z koniecznością 

poszanowania pluralizmu światopoglądowego i zarazem czyniący zadość poszanowaniu 

ludzkiego życia już od jego początku. Jest to jeden z powodów nieumieszczania regulacji 

wspomaganego zapłodnienia pozaustrojowego w ustawach transplantacyjnych. Zarodek 

ludzki moralnie nie jest tym samym, co nawet tak szacowny narząd jak serce. 

Przysługuje mu ochrona prawna, którą jednakże ustawodawca może intensyfikować w 

zależności od fazy embriogenezy.  

Czwartym powodem wyboru modelu brytyjskiego jest charakteryzujący go 

daleko posunięty liberalizm w regulacji IVF. Dzięki tej właściwości stanowi dogodny 

punkt wyjścia społecznej debaty i prac legislacyjnych odrzucających skrajności oryginału 

i przystosowujących go do realiów naszego kraju. 

  

 5. Zapłodnienie in vitro jest uwikłanym światopoglądowo, korekcyjnym i 

ekstatycznym postępowaniem leczniczym 

 

 Uwikłanie światopoglądowe medycznie wspomaganego rozrodu widoczne jest 

na etapie dyskusji wokół przyczyn bezpłodności. Obecne jest także w debatach nad 

uznaniem jej za chorobę, a zapłodnienia in vitro za zabieg leczniczy.  

Tytułem zasygnalizowania charakteru sporu dotyczącego pierwszego problemu 

przywołam zdanie Bogdana Chazana – ginekologa i zarazem przeciwnika wspomaganej 

prokreacji. Według niego przyczynami bezpłodności są, między innymi, wczesna 

inicjacja seksualna, duża liczba partnerów seksualnych i opóźnianie decyzji o ciąży29. W 

diagnozie tej widać tendencję do stygmatyzacji kobiet i moralizacji samej choroby, do 

której powstania walnie jakoby przyczynia się ich rozwiązły tryb życia.  

Również opóźnianie decyzji o zajściu w ciążę jest dla części lekarzy spowodowane 

wygodnictwem współczesnych Polek. Jako przykład posłużyć może rozmowa 

kardiolożki, ginekologa, onkologa i seksuologa z dziennikarzami dodatku do „Gazety 

                                                 
29 Anonim, Prof. Bogdan Chazan: przyczyną niepłodności m. in. duża liczba partnerów seksualnych, 
rynekzdrowia.pl; http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Prof-Bogdan-Chazan-przyczyna-nieplodnosci-
min-duza-liczba-partnerow-seksualnych-,4650,2.html  
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Wyborczej”. Wynika z niej, że „większość” współczesnych młodych, ambitnych i 

wykształconych kobiet, źle się odżywia, pali, prowadzi częstokroć „morderczy tryb 

życia” przepracowując się. Ewy stosują antykoncepcję, w sprawach seksu są „szczere aż 

do bólu” i zdobywcze. 8 do 10% ma „męski typ” szczytowania i chce „tylko penetracji”. 

Polskie kobiety boją się zajść w ciążę przed 30 bowiem w ich planach życiowych 

na pierwszym miejscu znajduje się wykształcenie, sukces zawodowy oraz radość z życia. 

Ewa, podobnie jak Adam, chce nacieszyć się życiem w tym „nurkowaniem na 

Karaibach”. Tak zabiegana nie ma czasu i miejsca na „normalne życie”30. 

Niepłodność w świetle przywołanych wypowiedzi staje się w istocie karą za 

niemoralne życie. Kobiety prowadzące taki tryb życia są winne swej chorobie w 

moralnym znaczeniu winy. Odkupić ją można – nieco ironicznie rzecz ujmując – przy 

pomocy naprotechnologii. Jako „należyte wsłuchiwanie się w mowę organizmu 

kobiety”31 ułatwia jej zerwanie z dotychczasowym stylem życia i może wynagrodzić 

ciążą właściwe prowadzenie się. 

We wskazywaniu etiologii niepłodności diametralnie odmiennie rozkłada akcenty 

Marian Szamatowicz „ojciec” pierwszego polskiego dziecka z probówki (12 listopada 

1987 r.). Przyczyną jest przede wszystkim obniżanie się liczby plemników w ejakulacie i 

malejąca ich ruchliwość. „Winna jest temu chemia, środki ochrony roślin, skażenie 

środowiska. Jeżeli zmiany te będą postępowały, jednym sposobem na podtrzymywanie 

rozrodu będzie in vitro”32. 

Światopoglądowe kontrowersje dotykają uznania bezpłodności za chorobę. Na 

internetowej stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Krakowskiej czytamy, że 

„Niepłodność sama w sobie nie jest chorobą, ale pewnym stanem – małżonkowie starają 

się o poczęcie, a nie dochodzi do tego (podkreślenie w oryginale)”33. Natomiast M. 

Szamatowicz jest odmiennego zdania. Powołując się na Światową Organizację Zdrowia 

                                                 
30 K. Bosacka, S. Zagórski, Kobieta i drapieżny kapitalizm, „Wysokie Obcasy” z 4 lutego 2006; 
http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie/1,51186,3144026.html  
31 http://ecomedicum.org/naprotechnologia.html  
32 B. Pietkiewicz, Samo życie. Rozmowa z prof. Marianem Szamatowiczem, ginekologiem, „Polityka” z 14 marca 
2009, s. 94. 
33 http://www.wdr.diecezja.pl/index.php?page=Niep_odno#czy%20choroba  
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(WHO), twierdzi, że jest to „choroba społeczna”, choć także „społecznie 

niedowartościowana”34.  

Leszek Bosek w tekście inicjującym przywołuje definicję bezpłodności podaną 

przez American Society for Reproductive Medicine. Zgodnie z nią „bezpłodność jest 

chorobą (disease) układu rozrodczego zaburzającą jedną z najbardziej podstawowych 

funkcji cielesnych: poczęcie dzieci”35. 

Trzecia grupa światopoglądowych różnic odnosi się do kwalifikacji samej 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Przeciwnicy nie widzą w niej sposobu 

terapii niepłodności. Dla Bolesława Piechy lekarza i byłego wiceministra zdrowia, in 

vitro, „co istotne, nie jest metodą leczenia, lecz zapłodnienia pozaustrojowego, po jej 

zastosowaniu para pozostaje nadal bezpłodna”36. Podobnego zdania jest B. Chazan, dla 

którego „in vitro nie jest metodą leczenia, ponieważ kobieta po urodzeniu dziecka wciąż 

jest niepłodna”37.  

O wiele ostrożniej w negowaniu charakteru leczniczego omawianej procedury 

wypowiada się Marian Szamatowicz. „Współczesna medycyna rozrodu –stwierdza autor 

– oferuje trzy podstawowe grupy postępowania leczniczego, adekwatne do przyczyny 

rozpoznania niepłodności, a podstawowym miernikiem skuteczności leczenia jest 

zdrowe dziecko zabrane do domu (taken home baby), a nie dobrochciejstwo ideologiczne: 

-  leczenie farmakologiczne stosowane przy zaburzeniach jajeczkowania, 

- leczenie zabiegowe, głównie endoskopia operacyjna do korygowania 

nieprawidłowości anatomicznych, 

- techniki rozrodu wspomaganego medycznie proponowane bądź jako jedyne, 

które dają szansę na ciążę, albo jako metody ostatniej szansy, wtedy gdy wszystkie inne 

sposoby zawiodły”38. 

                                                 
34 M. Szamatowicz, Niepłodność – choroba społeczna, społecznie niedowartościowana; http://biol-
chem.uwb.edu.pl/dzn2004dd.htm  
35 American Society for Reproductive Medicine, Frequently Asked Questions About Infertility; 
http://www.asrm.org/Patients/faqs.html 
36 Anonim, Dlaczego nie diagnostyka przyczyn niepłodności?;  
http://www.radiomaryja.pl/pdf/pdf.php?r=ar&id=98451 
37 Anonim, Prof. Bogdan Chazan: przyczyną niepłodności m. in. duża liczba partnerów seksualnych, op. cit. 
38 M. Szamatowicz, Jeśli nie in vitro, to co? Na pewno nie naprotechnologia!, „Gazeta Białostocka” dodatek 

lokalny do „Gazety Wyborczej” z dnia 23 lutego 2009;  

http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35241,6310911,Jesli_nie_in_vitro__to_co__Na_pewno_nie_naprotechn

ologia_.html 
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Instytucjonalny autorytet, za jaki można uznać Dyrektora Agencji Oceny 

Technologii Medycznych utrzymuje, że „Zapłodnienie in vitro jest świadczeniem pomocy 

lekarskiej w rozumieniu Ustawy o zawodzie lekarza [tak w oryginale – K.Sz.]. WHO 

uznaje niepłodność za chorobę społeczną, brak możliwości leczenia naruszyłby 

konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej”39. 

Z przywołanych cytatów wynika, że dla M. Szamatowicza techniki 

wspomaganego rozrodu, w tym in vitro, są postępowaniem leczniczym, natomiast dla 

Wojciecha Matusewicza świadczeniem pomocy. Nie jest dla mnie jasne, czy istnieje jakaś 

zasadnicza różnica między leczeniem a postępowaniem leczniczym bądź też 

świadczeniem pomocy lekarskiej będącej leczeniem, jak stwierdza dyr. Matusewicz w 

drugim zdaniu wypowiedzi. Nie wiem, czy można wytyczyć jakąś granicę prawną 

między leczeniem a postępowaniem leczniczym bądź świadczeniem pomocy lekarskiej. 

Według Mariana Filara „doktryna prawna” jest w tej kwestii „terminologicznie dość 

nieprecyzyjna. Używa bowiem ona różnorodnych sformułowań, często wręcz zamiennie, 

traktując je jako synonimy (zabieg lekarski, zabieg leczniczy, zabieg medyczny, czynność 

lekarska, czynność lecznicza, postępowanie lecznicze, postępowanie medyczne itp.)”40. 

Kilka stron wcześniej ten sam autor zrównuje zaniechanie udzielania świadczenia 

medycznego z nieudzieleniem pomocy lekarskiej. 

Korzystając z podanej wyżej definicji bezpłodności American Society for 

Reproductive Medicine i poglądów ostatnich dwu autorów można sformułować 

następującą definicję in vitro jako techniki rozrodu wspomaganego medycznie: jest to 

postępowanie lecznicze (leczenie), dzięki korekcji zaburzonej funkcji układu 

rozrodczego, dające szansę na ciążę. Zastrzeżenia poczynione przez M. Szamatowicza 

pozostają w mocy. 

Interesującą dystynkcję wprowadza Joanna Haberko41. Autorka wyróżnia dwie 

postacie niepłodności: niemożność donoszenia ciąży (infertilitas) oraz niemożność zajścia 

w ciążę „w ogóle” nazywana też „bezwzględną niemożnością” (sterilitas). W tej drugiej 

trzeba korzystać z zapłodnienia pozaustrojowego. Zdaniem J. Haberko techniki 

                                                 
39 W. Matusewicz, Ustawa nie nadąży za postępem, „Rynek Zdrowia”, z lutego 2009, s. 23 
40 M. Filar, Odpowiedzialność karna lekarza, w: M. Filar i inni, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki 
zdrowotnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 130.  
41 J. Haberko, Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł publicznych, 
„Ginekologia Praktyczna” 2007, nr 2, s. 23-29. 
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medycznie wspomaganej prokreacji „mają zawsze charakter działań medycznych, 

niemniej jednak wyłącznie w sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z bezwzględną 

niemożnością uzyskania ciąży, przypisać im można charakter działań leczniczych” (s. 

25). Taka interpretacja obecnie obowiązujących przepisów jest – jak sądzę – pochodna 

wobec przyjęcia przez Autorkę założenia o osobowym statusie zygoty. Wysuniętą tezę 

usprawiedliwia, między innymi, ostatnie zdanie przywołanego artykułu: nie można 

porównywać „metody in vitro do transplantacji czy stosowania protez, które również nie 

leczą, a jedynie pozwalają ominąć przyczynę, niemniej jednak nie używają jako 

instrumentu uprawniającego do uzyskania świadczenia innego podmiotu (dziecka), 

który w przypadku technik in vitro jawi się jako przedmiot świadczenia”.  

Również w wypowiedzi w naszej debacie Joanna Haberko zrównuje zygotę z 

dzieckiem, używa języka bardzo etycznie „nacechowanego” i solidaryzuje się z 

redaktorem projektu ustawy bioetycznej, który „wychodzi z założenia, że życiu ludzkiemu 

od momentu poczęcia niezależnie od miejsca, w którym dochodzi do zapłodnienia 

przyznać należy ochronę opartą o poszanowanie nienaruszalnej i przyznanej człowiekowi 

godności [wyróżnienie moje – K. Sz.]” (s. 16). Mam wątpliwość do wyróżnionego 

fragmentu: jeśli godność jest przyznana, to czy może być nienaruszalna? 

Jak uzasadniałem wyżej, jest to krucha podstawa ze względu na nigdy nie 

rozstrzygalny filozoficzny spór o status zarodka, a także na zauważony przez ETPCz 

minimalizm odnotowania przynależności embrionu do rasy ludzkiej, wystarczający 

jednakże do zbudowania modelu godnościowego faz prenatalnych embriogenezy. 

Przypomnę, że nie zrównuje on statusu moralnego embrionu ze statusem dziecka.   

Nawet nie rozstrzygając, czy niepłodność jest chorobą, czy też nie, przypadłość ta, 

uniemożliwiając wypełnianie jednej z fundamentalnych ludzkich funkcji jest przyczyną 

wielu, nieraz dotkliwych cierpień. Możliwość ich redukcji stanowi dodatkowy – choć 

bardzo istotny – argument za zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu. Jednym z 

bardzo ważnych celów medycyny jest bowiem minimalizacja możliwego do uniknięcia 

bólu i cierpienia. Akcentowanie jego wagi sięga polskiej szkoły filozofii medycyny. 

Henryk Nusbaum, lekarz i jeden z jej reprezentantów, pisał: „Gdyby terapia miała 

spełniać li tylko zadanie usuwania cierpień [...] byłaby już umiejętnością 

pierwszorzędnego znaczenia. Nikt tak dalece nie ma obowiązku zdawania sobie sprawy 
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z doniosłości zjawiska cierpienia i bólu fizycznego jak lekarz. Najważniejszym, 

niewątpliwie, zadaniem terapii jest: wybawiać ludzi od cierpień[...]”42. Stąd polemika 

powinna skupiać się nie tyle na kwestii czy stosować IVF w przypadku bezpłodności, ile 

dotyczyć podmiotowego zakresu używania omawianej techniki.  

O meritum tej debaty decyduje specyfika zapłodnienia in vitro wynikająca z 

konieczności uzyskiwania zygoty poza organizmem kobiety dotkniętej dysfunkcją 

układu rozrodczego.  

In vitro poprzez zapoczątkowanie życia ludzkiego: 

a. stawia tę metodę korekcji niepłodności w centrum zasygnalizowanej wyżej 

światopoglądowej debaty nad moralnym i prawnym statusem zapłodnionego jaja 

będącego komórką totipotencjalną. 

 b. Równocześnie możliwość pozaustrojowego uzyskiwania zarodków sprawia, że 

zapłodnienie „w szkle” staje się ekstatycznym postępowaniem leczniczym. Otwiera ono 

bowiem niespotykane dotychczas perspektywy rozbudowywania zabiegu leczniczego w 

łańcuch korekcyjny poprzez dołączanie nowych „ogniw”. Są one źródłem kolejnych 

dylematów etycznych i prawnych.  

Tę ekscentryczność rozpoznał ETPCz w przywoływanej już sprawie Evans 

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Sędziowie uznali że angielska The Human Fertilisation 

and Emriology Act regulująca kwestie zapłodnienia pozaustrojowego „służy wielu 

szerokim publicznym interesom” na przykład „wspieraniu zasady pierwszeństwa 

zgody” na rodzicielstwo i procedury medyczne oraz „promowaniu prawnej jasności i 

pewności” (par. 74). Nie można zatem ewentualnego konfliktu powstałego między 

partnerami zapłodnienia pozaustrojowego sprowadzać wyłącznie do sfery ich 

prywatności.  

Ekstatyczność sprawia, że można nie tylko, jak w inseminacji, używać nasienia, 

które nie pochodzi od męża (zapłodnienie heterologiczne). Ta metoda daje możliwość 

transferu do macicy kobiety zapłodnionej komórki jajowej, której dawczynią była inna 

kobieta. W roli ogniwa korekcyjnego wykorzystywane są matki kontraktowe (zastępcze). 

                                                 
42 H. Nusbaum, Filozofia medycyny, Wydawnictwo Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Poznań 1926, s. 

175. 
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Jeśli nie ma ograniczeń prawnych, może być budowany układ: dawczyni jaja (matka 

genetyczna), matka zastępcza i kobieta adoptująca urodzone dziecko (matka adopcyjna). 

Ekstatyczny potencjał zapłodnienia in vitro nie wyczerpuje się w społecznym 

(horyzontalnym) rozbudowywaniu korekcji. Tworzenie zarodka w szkle umożliwia 

diagnostykę preimplantacyjną. Ta ze swej strony otwiera IFV nie tylko na negatywne 

(korekcyjne), ale także na pozytywne zabiegi eugeniczne prowadzące do „dziecka z 

projektu”. Są już możliwe także techniki „pośrednie” łączące obie formy ekstatyczności. 

Mam na myśli procedurę polegającą na usunięciu jądra komórki jajowej dawczyni (matki 

„cytoplazmatycznej?”), umieszczeniu w tym miejscu jądra jajeczka kobiety (matki 

genetycznej?) i zapłodnieniu – homologiczne lub heterologiczne – tak otrzymanego 

ovum. Zygota może być implantowana matce genetycznej, lub zastępczej bądź nawet 

cytoplazmatycznej. 

 

6. In vitro jako postępowanie lecznicze – przykłady argumentów za i przeciw 

jego rozszerzaniu 

 

Już samo uznanie medycznie wspomaganej prokreacji pozaustrojowej za 

postępowanie lecznicze może nakładać ograniczenia na podmiotowy zakres stosowania 

in vitro. Kolejnymi argumentami używanymi w debacie nad rozszerzaniem 

analizowanej procedury są argumenty: z dyskryminacji i z dobra mającego się narodzić 

dziecka.  

Ze względu na ograniczoność miejsca zasygnalizuję najczęstsze sposoby 

używania wymienionych argumentów w odniesieniu do wieku kobiety jako czynnika 

kwalifikacji do zabiegu in vitro. Marginalnie tylko wspomnę o stanie cywilnym rodziców 

jako ograniczeniu IVF.  

 Odnośnie pojęcia dyskryminacji użyteczne będą dwa orzeczenia ETPCz. 

Trybunał w sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu stwierdził, że „różnica 

między traktowaniem osób w analogicznych albo istotnie podobnych sytuacjach jest 

dyskryminująca, jeśli nie ma obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia, to jest jeśli 

nie służy realizacji prawnie uzasadnionych celów albo nie występuje rozsądna relacja 

proporcjonalności między zastosowanymi środkami i celami, do których realizacji się 
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zmierza. Co więcej Państwa-Strony cieszą się marginesem swobody w ocenianiu, czy i do 

jakiego stopnia różnice w sytuacjach podobnych pod innymi względami 

usprawiedliwiają różne traktowanie” (par. 88)43. Natomiast w sprawie Thlimmenos 

przeciwko Grecji sędziowie stwierdzili, że dyskryminowaniem może być również 

nieuwzględnianie różnic w traktowaniu osób znajdujących się w istotnie różnych 

sytuacjach, bez podania obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia (par. 38)44.  

 

a. Ograniczanie dostępu do IVF ze względu na wiek kobiet 

  

Zgodnie z art. 16 ust 3. i 4. ustawy bioetycznej „Warunkiem dopuszczenia kobiety 

do procedury medycznie wspomaganej prokreacji jest nieukończenie przez nią 40 roku 

życia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Prezes Urzędu ds. Biomedycyny może 

w drodze decyzji wyrazić zgodę na odstąpienie od warunku określonego w ust. 3 w 

stosunku do kobiety, która nie ukończyła 45 roku życia, jeżeli nie sprzeciwiają się temu 

względy medyczne lub dobro dziecka”.  

 

a1. Argument z racjonowania procedur leczniczych 

 

Namysł nad wprowadzonymi w ustawie bioetycznej ograniczeniami ze względu 

na wiek zacznę od rozważenia czy nie są one dyskryminujące dla kobiet powyżej 40 lat. 

Rozważając zarzut ewentualnej dyskryminacji, jaki może pociągnąć za sobą 

odmowa in vitro u tej grupy pacjentek, należy wyjść przede wszystkim od porównania 

IVF z innymi procedurami leczniczymi, pytając o racje usprawiedliwiające – w 

analizowanym przypadku – rozdzielnictwo wiekowe i to u potencjalnych matek. 

Najogólniej rzecz ujmując, są one dwojakiego rodzaju nieekonomiczne i ekonomiczne. 

Do pierwszych należy „realistyczna ocena ryzyka i skuteczności” procedury IVF dla 

                                                 
43 European Court of Human Rights, Case of Pretty v. United Kingdom, application 2346/02, Strasbourg 29 
April 2002;  
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20906740&skin=hudoc-en&action=request  
44 European Court of Human Rights, Case of Thlimmenos v. Greece, application 34369/97, Strasbourg 6 April 
2000; http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20909050&skin=hudoc-en&action=request 
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kobiet osiągających i przekraczających granicę 40 lat45. Taka ocena nie jest czymś 

dyskryminującym, gdyż także w innych działaniach leczniczych przeprowadza się 

analogiczne estymacje.  

Niestety, szacunki są niejednoznaczne ze względu na postęp w tej technice, a 

także z powodu jej światopoglądowego uwikłania. Przeciwnicy procedury, będą skłonni 

powiększać ryzyko dla postmenopauzalnych kobiet (i przyszłego dziecka), zwolennicy– 

zaniżać. Pomniejszać zagrożenie mogą też autorzy niechętni racjonowaniu wiekowemu 

wszelkich procedur46. 

Cytowane przed chwilą doniesienie informuje, że w Danii nie znaleziono 

„decydujących moralnych obiekcji” przeciwko stosowaniu IVF u pacjentek po 

menopauzie. Jednakże do czasu uzyskania pełniejszych danych wspomniana 

realistyczna ocena nakazuje utrzymanie limitu 40 lat i „teoretycznego najwyższego 

pułapu wiekowego 55 lat”. 

Notka prasowa informuje, że jeden z australijskich szpitali mający klinikę leczenia 

niepłodności dłużej nie będzie akceptował IVF dla kobiet po 43 roku życia, po tym jak 

audyt wykazał, że ich szanse na dziecko są mniejsze niż 1%47. Dyrektor tej kliniki 

stwierdził, że ustalenie limitu jest „bardziej humanitarne” niż narażanie pacjentek na 

procedurę, która „niemal nieuchronnie” zawodzi. Należy podkreślić, że jest to 

postępowanie bardzo uciążliwe dla kobiet, i mało efektywne, zwiększa ryzyko dla ich 

psychicznego i fizycznego zdrowia; wystarczy wspomnieć o poronieniach.  

Racje ekonomiczne wiekowego limitowania świadczeń nakazują rozważyć, czy 

procedura mało skuteczna i mająca niekorzystny stosunek ryzyka do korzyści może być 

jeszcze uwzględniana w koszyku usług. Czy raczej te fundusze należy wykorzystać na 

świadczenia charakteryzującej się lepszą efektywnością kosztowo-leczniczą. Namysł taki 

jest szczególnie istotny w przypadku IVF finansowanego ze środków publicznych. 

Jednak również, gdy koszty in vitro pokrywane są z prywatnych pieniędzy pacjentów 

należy uwzględniać taki kosztowy szacunek. Obowiązkiem państwa jest bowiem 

                                                 
45 Anonim, IVF Could Be Offered to Older Women in the Netherlands, “British Medical Journal” z 25 maja 1996, 
s. 1319. 
46 Por. W sprawie terapii irinotekanem, opisał K. Szewczyk, Baza kazusów Interdyscyplinarnego Centrum 
Etyki UJ; http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=125&k=21  
47 J. Robotham, Age Limit of IVF, “The Sydney Morning Herald”, z 18 listopada 2005;  
http://www.smh.com.au/news/science/age-limit-on-ivf/2005/11/17/1132016927163.html 
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optymalizowanie dobrostanu zdrowotnego swoich obywateli, będącego ważnym 

dobrem-celem społecznym. Do jego urzeczywistniania należy dobierać proporcjonalne 

środki. Równocześnie władze nie powinny, nawet za pieniądze wydawane bezpośrednio 

przez pacjentów zezwalać na procedury obniżające wskaźniki zdrowia publicznego.  

Równocześnie, jak zauważa Susan Bewley, umożliwienie bogatszym 

kobietom/rodzicom prywatnego finansowania in vitro „wydaje się redukować dzieci do 

towaru”, co może mieć negatywne społeczne konsekwencje48. Argumenty ze skutków 

społecznych i z komodyfikacji dziecka stanowią dodatkowe racje przemawiające za 

niedyskryminującym charakterem limitów wiekowych wprowadzanych w całości 

systemu opieki zdrowotnej, również w jej sektorze usług całkowicie lub częściowo 

opłacanych przez pacjentów. 

Stosunek kosztów do skuteczności leczniczej może być wykorzystywany przy 

racjonowaniu IVF. Państwo opracowując priorytety polityki zdrowotnej może 

przeznaczać określoną sumę pieniędzy, ustalaną w negocjacjach społecznych, na 

procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Jeśli nie starczy ich dla wszystkich 

potrzebujących, wskazane jest wprowadzenie ograniczeń wiekowych. I nie będzie to 

dyskryminacja starszych kobiet, a to ze względu na obowiązek dbałości o dobrostan 

zdrowotny społeczeństwa jako prawomocny cel polityki zdrowotnej. Z drugiej strony, 

wiek jest jednym z czynników zmniejszających skuteczność procedury. Mamy tu więc do 

czynienia z sytuacją analogiczną do okoliczności racjonowania pozostałych 

niewystarczających świadczeń – mniej skuteczne ustępują miejsca bardziej skutecznym i 

kosztowo efektywniejszym.  

 Autorzy niechętni wprowadzaniu limitów wiekowych dystrybucji świadczeń 

zdrowotnych proponują – zamiast nich – indywidualne podejście lekarzy do każdego 

przypadku bezpłodności. Jest to rozwiązane możliwe do przyjęcia pod warunkiem 

dobrego licencjonowania i kontroli ośrodków stosujących IVF.  

 

a2. Adopcja jako alternatywna zapłodnienia in vitro 

 

                                                 
48 T. Hope i inni, Should Older Women Be Offered In Vitro Fertilisation?, “Britisch Medical Journal”, z 3 
czerwca 1995, s. 145 i n; http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2549820 



 
Debata: Jak uregulować zapłodnienie in vitro? 14.03 – 24.03.2009 

  26  

www.ptb.org.pl 

Zarzut dyskryminowania starszych pacjentek próbuje się nierzadko osłabić 

proponując im adopcję. Jednak adopcja nie może stanowić alternatywny zapłonienia in 

vitro. Nie można bowiem, zdaniem części bioetyków, które podzielam, analogizować 

IVF i adopcji dziecka, gdyż są to sytuacje „całkowicie odmienne”49. Zasadnicza różnica 

wynika z faktu, że w drugim przypadku dziecko już istnieje. Instytucje zajmujące się 

adopcją mają rozstrzygnąć kwestię, która z par jest najbardziej odpowiednia dla „tego 

oto” dziecka. Stąd kryteria badania przydatności na przyszłych rodziców powinny być – 

i są – bardziej ostre i zróżnicowane niż w przypadku kandydatów na rodziców potomka 

jeszcze nie istniejącego. W ich wykazie mogą się znaleźć także ograniczenia wiekowe 

kobiet.  

W przypadku procedury in vitro dziecka jeszcze nie ma na świecie. Tony Hope, 

Gill i Michael Lockwood stawiają częste w tym kontekście pytanie: czy lepiej jest istnieć, 

czy nie istnieć?50.  

Odebranie szansy kobietom po menopauzie na urodzenie dziecka poprzez IVF 

będzie się równało afirmacji drugiego członu pytania. Taka afirmacja, zdaniem 

przywołanych autorów, doprowadziłaby do obniżenia poziomu rodzicielstwa w 

społeczeństwie. Według mnie, jest to mało przekonujący argument za złagodzeniem 

limitów wiekowych, ze względu na duży ładunek zawartej w nim abstrakcyjności i 

fałszywość przesłanek zarzucaną przez przeciwników podanej argumentacji. Wskazuje 

się, między innymi, że w przywołanym rozumowaniu przyjmuje się, że istoty jeszcze nie 

istniejące mają interesy i zestawia się te interesy z interesami już istniejących rodziców. 

Ponadto, z aprobaty analizowanego założenia wynikałby obowiązek płodzenia jak 

największej liczby dzieci przy wykorzystywaniu wszystkich możliwych technik 

prokreacji51. Prawdopodobna błędność przesłanek omawianego rozumowania nie 

podważa jednak faktu, że w przypadku adopcji dziecko, jako osoba, już istnieje, 

natomiast w IVF jest dopiero w planach partnerów, co jest istotną różnicą między tymi 

sytuacjami. 

                                                 
49 tamże. 
50 tamże. 
51 K. Wilson-Davis, Autors’ Premise is faulty;  
http://www.pubmedcentral.nih.gov/pagerender.fcgi?artid=2551463&pageindex=1  
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Przywołam trzeci – moim zdaniem, bardzo ważny – argument przeciw 

analogizowaniu adopcji i IVF. Nazwę go argumentem moralnym. Proponując parze 

adopcję zamiast in vitro czyni się z dziecka coś w rodzaju nagrody pocieszenia, 

urzeczowiając (reifikując) je tym samym52.  

W konkluzji: obie sytuacje są tak różne, że ich analogizowanie staje się 

dyskryminujące dla kandydatów do IVF, zgodnie z cytowanym wyrokiem ETPCz w 

sprawie Thlimmenos przeciwko Grecji. Dlatego adopcja nie może przemawiać ani przeciw, 

ani za limitowaniem wiekowym zapłodnienia pozaustrojowego. Nie powinna też być 

traktowana jak alternatywa IVF.  

 

a3. Argumentacja z dobra dziecka 

 

Przybiera dwie formy. Pierwsza odwołuje się do zagrożeń dla zdrowia i życia 

dziecka, przede wszystkim w prenatalnej fazie jego rozwoju, zwiększających się z 

wiekiem kobiety, druga – do prawa dziecka do właściwej długości opieki matki (ojca). 

Ma to znaczenie dla optymalnego postnatalnego rozwoju potomka.  

Obie formy mają aspekt empiryczny i moralny. Pierwszy polega na zbieraniu 

danych empirycznych, dotyczących wpływu wieku matek na ciążę i długości opieki 

rodzicielskiej na zdrowie i życie potomków. Tym aspektem, ze względu na obszerność 

wypowiedzi, zajmował się nie będę.  

Moralna strona argumentacji zawiera analogizowanie różnych sytuacji a wraz z 

nim odwołuje się także do argumentu z dyskryminacji. 

Porównuje się okoliczności, w których ciężko chora młoda kobieta decyduje się na 

zajście w ciążę, wiedząc o ewentualnym ryzyku dla płodu, a przede wszystkim licząc się 

z realnym skróceniem czasu macierzyństwa z kobietami po menopauzie pragnącymi być 

matkami w rezultacie zapłodnienia pozaustrojowego. Jeśli więc w jednej sytuacji 

pozwalamy na zajście w ciążę, to w drugim przypadku powinnyśmy pozwolić. Jednakże 

tych dwu sytuacji nie powinno się analogizować, gdyż różnią się istotnie. Kobiety 

decydujące się na „zdrowotnie bądź wiekowo” nieodpowiedzialne naturalne 

rodzicielstwo być może nie czynią dziecku krzywdy, jak stwierdza Jennifer Jackson, nie 
                                                 

52 B. Pietkiewicz, Samo życie. Rozmowa z Grzegorzem Grempką, psychologiem, „Polityka” z 14 marca 2009, s. 95. 
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postępują wbrew jego dobru, gdyż nie jest krzywdą dla przyszłego dziecka niemożność 

zrodzenia z lepszych rodziców53. Niemniej jednak postępują wobec niego 

nieodpowiedzialnie. 

W działanie nieodpowiedzialne względem przyszłego dziecka matka nie może 

angażować lekarzy stwierdza cytowana autorka. Byłoby to sprzeczne z wartościami 

profesji lekarskiej, jakimi są: promocja zdrowia i społecznego dobrostanu zdrowotnego. 

Stąd – moim zdaniem – przy kwalifikacji do IVF jako procedury leczniczej 

usprawiedliwione są ograniczenia, które byłyby dyskryminujące przy naturalnym 

zajściu w ciążę, w tym także wiekowe. Spełniają bowiem wymóg sformułowany w 

cytowanym orzeczeniu w sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, „służąc 

realizacji prawnie uzasadnionych celów” będących wymienionymi wartościami profesji.  

Zaprezentowana interpretacja twierdzeń J. Jackson usprawiedliwia wniosek, że 

limity wiekowe nie tyle usprawiedliwia dobro dziecka, którego jeszcze nie ma, ile 

argumentacja odwołująca się do konieczności niedyskryminującej (sprawiedliwej) 

dystrybucji świadczeń umożliwiających zarazem realizację wartości-celów systemu 

opieki zdrowotnej. Konkluzje tę potwierdza S. Bewley, zdecydowanie stawiając kropkę 

nad i: „interesy potencjalnych dzieci liczą się tyle, co nic”. Tym, co się ostatecznie bierze 

pod uwagę, „niezależnie od sytemu wartości etycznych będącego jego podstawą” jest 

„argument odniesiony do efektywnego racjonowania” świadczeń. Nie starcza pieniędzy 

dla wszystkich potrzebujących w prokreacji medycznego wspomagania – trzeba 

wprowadzić limity, w tym ograniczenia wieku. Argumentacja z dobra dziecka 

„maskuje” (T. Hope i współautorzy) argumentację z interesu (dobra) społecznego. 

 

b. IVF tylko dla małżeństw i zakaz macierzyństwa kontraktowego  

 

Art. 16 ust. 1 projektu ustawy stanowi: „Do procedury medycznie wspomaganej 

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

brak skuteczności w leczeniu bezpłodności”.  

W sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Trybunał ukazał wagę 

„rozsądnej relacji proporcjonalności między zastosowanymi środkami i celami, do 

                                                 
53 T. Hope i inni, Should Older Women Be Offered In Vitro Fertilisation?, op. cit. 
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których realizacji się zmierza”. Innymi słowy wprowadzane ograniczenia w dostępie do 

IVF muszą spełniać wymogi zasady proporcjonalności. Mimo, że w tym samym wyroku 

sędziowie przyznali państwom margines swobody w miareczkowaniu „rozsądku” 

relacji, moim zdaniem, nie spełnia jej ograniczenie dostępności in vitro praktycznie 

jedynie dla małżeństw. Nie mogę, z braku miejsca szerzej uzasadnić tego poglądu i zdać 

się muszę na analizy Pawła Łukowa54, które generalnie podzielam. Natomiast mam 

poważne wątpliwości, czy pożądane byłoby – postulowane przez Autora – włączenie w 

IVF jako jego ogniwa macierzyństwa kontraktowego, nawet w postaci „siostrzanego” 

altruizmu (s. 5). 

Krok taki, zapewne spowodowałby zmianę definicji bezpłodności, gdyż matka 

kontraktowa zazwyczaj nie jest bezpłodna. Być może zapoczątkowałby zjawisko 

podobne do „tyranii daru” w transplantologii, z jednej strony, a z drugiej – perturbacje z 

siostrzaną odmową: czyż można odmówić siostrze, a kuzynce, a może matka donosi za 

córkę. Zbyt szybkie zmiany w kulturze okupione są nadmierną ceną.  

Także trudno byłoby ocenić intencję „siostry”, czy jest to altruizm czy już rodzaj 

handlu dzieckiem, szczególnie przy pewnych kosztach, które musieliby ponosić rodzice 

na rzecz matki kontraktowej. Kiedy, np. ponadstandardowa opieka lekarza przestaje być 

akceptowalnym świadczeniem w trosce o potomka i staje się formą zapłaty? Nie 

wnikając głębiej w zasygnalizowaną problematykę odwołam się na koniec do orzeczenia 

Sądu Najwyższego stanu New Jersey w sprawie Baby M.55.  

W macierzyństwie kontraktowym zdaniem Sądu, w którym w takiej czy innej 

formie mamy do czynienia z zaangażowaniem finansowym matki/rodziców 

genetycznych spotykamy się z „wewnętrznym złem barteru dziećmi” (par. 74). Na 

uzasadnienie niedopuszczalności tego handlu wymiennego można przywołać „miriad” 

powodów. Dzieci są sprzedawane bez brania pod uwagę czy kupujący będą dobrymi 

rodzicami. Kontraktowa (naturalna) matka nie jest właściwie wspomagana radą i 

pomocą w decyzji, która może zaważyć na całym jej życiu. Bodźce finansowe stawiają 

pod znakiem zapytania wolność jej decyzji. Rodzice adopcyjni nie znają w pełni 

                                                 
54 P. Łuków, Technologia dwudziestego pierwszego wieku w rękach piewców dziewiętnastowiecznej rodziny; 
http://www.ptb.org.pl/pdf/lukow_in_vitro_1.pdf  
55 New Jersey Supreme Court, In re Baby M, 537 A.2d 1227, 109 N.J.396, New Yersey, 2 marca 1988 ; 
http://biotech.law.lsu.edu/cases/cloning/baby_m.htm  

Polski opis: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=130&k=39 
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„medycznej historii” rodziców naturalnych. Jednym słowem, potencjalnym rezultatem 

sprzedaży dzieci jest eksploatacja wszystkich stron w nią zaangażowanych. 

Równocześnie w konkluzji orzeczenia Sąd Najwyższy stwierdził, że nigdzie nie 

znajduje uzasadnienia prawnego zakazu zastępstwa w sytuacji, gdy matka zastępcza jest 

ochotniczką nie pobierającą zapłaty za surogację i przysługuje jej prawo zmiany decyzji, 

aby mogła potwierdzić swoje rodzicielskie uprawnienia (par. 182).  

 

7. Zakończenie 

 

Z mojego punktu widzenia, bioetyka kierującego się etyką troski o pacjenta 

ograniczanej sprawiedliwością w trosce tej zakorzenioną56 , projekt ustawy bioetycznej, 

także i w części dotyczącej wspomaganego zapłodnienia jest w swoich istotnych 

propozycjach sprzeczny z wymogami państwa demokratycznego i światopoglądowo 

zróżnicowanego. Piszę „także”, gdyż również w przepisach regulujących uporczywą 

terapię i tzw. testament życia analizowany dokument wykazywał analogiczną słabość57. 

Ponadto lekceważy on dające się moralnie zaakceptować osiągnięcia biomedycyny, 

powiększając tym samym sumę możliwego do uniknięcia cierpienia.  

Wnioski te w szczególności odnoszę do zakazu uzyskiwania większej liczby 

zapasowych zarodków z możliwością ich mrożenia. Także ograniczenie IVF do 

małżeństw jest limitem dyskryminującym nieformalne pary. Natomiast ograniczenia 

wiekowe kobiet mogą być przekonująco usprawiedliwione wymogami sprawiedliwej 

dystrybucji świadczeń zdrowotnych. 

Istotnie liczy się tylko argumentacja biorąca pod uwagę ewentualne ograniczenia 

wiekowe usprawiedliwiane koniecznością racjonowania procedur leczniczych. 

                                                 
56 K. Szewczyk, Bioetyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (w druku). 
57 K. Szewczyk, Uporczywa terapia w projekcie tzw. ustawy bioetycznej – pięć krytycznych konkluzji; Debata 
Czym jest uporczywa terapia, Polskie Towarzystwo Bioetyczne 22. 01. – 01.02. 2009;  
http://www.ptb.org.pl/opinie_uporczywa.html  
  


