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Psychospołeczne uwarunkowania i skutki nierównego 
dostępu obywateli do medycznie wspomaganej  

prokreacji w Polsce w świetle przepisów unijnych 
 

 

STRESZCZENIE  
 

Artykuł podejmuje kwestię dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce 

w kontekście jej psychospołecznych uwarunkowań i skutków. Autorka artykułu wśród 

najważniejszych uwarunkowań wymienia: regulacje prawne harmonizujące prawo 

polskie i unijne, społeczny postulat równości w dostępie do dystrybuowanych dóbr    

i świadczeń społecznych, oczekiwania par starających się o dziecko i cierpiących        

z powodu niepłodności. W wyniku analizy tych trzech fundamentalnych uwarunko-

wań autorka stwierdza, że największy i najbardziej znaczący wpływ spośród anali-

zowanych uwarunkowań ma kwestia równości dostępu do świadczeń, a właściwie 

jej braku. Stawia ponadto tezę, że powszechny dostęp obywateli do pomocy państwa 

w korzystaniu z medycznie wspomaganej prokreacji niesie korzystne skutki zarów-

no dla państwa, jak i dla jego obywateli (w wymiarze demograficznym, gospodarczym, 

emerytalnym i społecznym). Zapewnianie i promowanie równości w dostępie oby-

wateli do medycznie wspomaganej prokreacji jest wyzwaniem dla rozwoju społe-

czeństwa demokratycznego państwa prawa. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

niepłodność, medycznie wspomagana prokreacja, dostęp do medycznie wspomaga-
nej prokreacji, równość w dostępie do świadczeń społecznych 

 

 



10  MAGDALENA DEBITA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wstęp 
 

W artykule podjęto problematykę psychospołecznych uwarunkowań i skut-

ków dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. 

Psychospołeczne uwarunkowania wiążą się w pierwszej kolejności z har-

monizującymi prawo polskie i prawo unijne regulacjami prawnymi w dzie-
dzinie medycznie wspomaganej prokreacji, jako że prawo to ważny element 

porządkowania stosunków społecznych1. Wśród przywołanych uwarunko-
wań znajduje się także społeczny postulat gwarantowania przez państwo 

równości w dostępie do dystrybuowanych dóbr i świadczeń społecznych – 

tu świadczeń polityki prorodzinnej. Wspomniane uwarunkowania dotyczą 
też oczekiwań oraz potrzeb samych par dążących do posiadania dziecka,     

a potrzebujących pomocy w tej dziedzinie za pośrednictwem medycznie 
wspomaganej prokreacji. 

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zjawisk, które mogą 
być konsekwencją ograniczenia obywatelom prawa do równości w dostępie 

do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce w połowie drugiej dekady 

XXI wieku. 
Istotne staje się też zaprezentowanie, w jaki sposób można rozumieć,      

a także przyporządkować zasadę równości do sfery uprawnień obywateli    
w kwestii korzystania z usług przypisanych do medycznie wspomaganej 
prokreacji. Za podobnie ważną uznano potrzebę przedstawienia zarówno 

głównych niekorzystnych skutków dyskryminacji par, jak również efektów 
postawienia obywateli przed problemem nierówności w dostępie do me-

dycznie wspomaganej prokreacji. 

W artykule przyjęto ponadto tezę, że skutki powszechnego dostępu 

obywateli do pomocy państwa w obszarze medycznie wspomaganej pro-
kreacji mogą być pozytywne, prowadząc do poprawy dzietności w państwie 

i zabezpieczenia przyszłych potrzeb społecznych (na przykład emerytal-

nych), podczas gdy ograniczenie dostępu i równości obywateli rodzi szereg 

niekorzystnych skutków, zarówno indywidualnych (dla osób i par), jak i sys-

temowych (dla państwa). 

Uściślić należy, że ze względu na fakt, iż prawo krajowe w zakresie do-

stępu do in vitro zostało już przez autorkę omówione w innym artykule, 
poniższe rozważania skupione będą wokół prawa unijnego. 

                                                 
1 W artykule pominięto dokładną analizę krajowych regulacji prawnych w przed-

miocie medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zwłaszcza in vitro, jako że problem 

ten ma charakter odrębny i został poruszony wcześniej w innym artykule autorki. 
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Przyjęta w artykule metoda badawcza opiera się na analizie wybranych 

dokumentów źródłowych Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji 

Europejskiej, kluczowych, jeśli chodzi o wpływ na kształt prawodawstwa 
polskiego w zakresie omawianej tematyki. W wyniku przeprowadzonej ana-
lizy konieczne okazuje się zdefiniowanie pojęcia równości na płaszczyźnie 

prawnej. W oparciu o aktualną literaturę przedmiotu autorka podejmuje 

próbę weryfikacji, jak stosowana jest owa zasada w rzeczywistości. 

 
Prawo unijne jako ważny regulator stosunków społecznych w przypad-
ku dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji 

 

Dostęp obywateli w państwach demokratycznych do procedur oraz metod 

medycznie wspomaganej prokreacji stał się kwestią zagwarantowaną prze-
pisami obowiązującego prawa. Polska jako członek Unii Europejskiej zo-

bowiązała się przyjąć wspólnotowy dorobek prawny w tej dziedzinie i do-
stosować do wytycznych prawa unijnego wewnętrzne regulacje prawne     
w przedmiocie medycznego wspomagania prokreacji przez państwo. Nale-
ży podkreślić, że aktywność prawodawcza UE w tej dziedzinie okazała się 

niezbędnym elementem spajającym różne niekiedy poglądy na problem 

medycznie wspomaganej prokreacji w poszczególnych państwach należą-
cych do tej organizacji międzynarodowej. Dla przykładu, w państwach ta-

kich jak Polska, Malta czy Irlandia ustawodawstwo w tej dziedzinie było 
restrykcyjne, podczas gdy w państwach takich jak Niemcy, Francja, Szwecja 
czy Dania cechowało się ono mniejszymi ograniczeniami formalno-praw-

nymi i faktycznymi w dostępie par do metod medycznie wspomaganej pro-
kreacji. W niektórych państwach, takich jak Litwa, Łotwa, Czechy, Cypr czy 

Węgry, ustawodawcy nie podjęli wystarczających wysiłków, aby uregulować 

opisywaną problematykę2. 

Zaistniała w związku z powyższym potrzeba przyjęcia pewnych ogól-
nych standardów, które nie łamałyby prawa każdego z państw do samosta-

nowienia. Przejawem realizacji tej potrzeby była dokonywana stopniowo 

harmonizacja przepisów prawa, a jednym z celów takiej harmonizacji miało 
być wyrównanie szans obywateli w dostępie na przykład do in vitro, ochro-

na ich praw podmiotowych przy równoczesnej ochronie praw zarodków 

oraz gwarantowanie obywatelom innej pomocy ze strony państwa w celu 
poprawy dzietności w całej UE. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, 

                                                 
2 A. Głodowska, Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach 

Unii Europejskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, t. 18, red. M. G. Woź-

niak, Rzeszów 2011, s. 403. 
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unijny prawodawca kierował się potrzebą zagwarantowania urzeczywist-

nienia zasady równości i niedyskryminacji również w tym obszarze polityki 

społecznej UE. Realizacja tej potrzeby miała przebiegać w myśl stwierdze-
nia, że „zasady te nie są już bowiem wyłącznie elementem funkcjonowania 
rynku wewnętrznego czy obywatelstwa europejskiego, ale stanowią pod-

stawę ochrony praw jednostek w ramach UE”3. Kluczowe znaczenie w usta-

wodawstwie wspólnotowym miały zwłaszcza trzy dyrektywy, których prze-

pisy wydają się użyteczne w przypadku pisania o zagwarantowaniu obywa-
telom prawa oraz równości w dostępie do posiadania dzieci i uprawnień do 
planowania rodziny przy wsparciu ze strony państwa. Pierwszą była dyrek-

tywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku o nume-

rze 2004/23/WE4. Stwierdzono w niej, że każda komórka i tkanka ludzka 

ma identyczną wartość i jakość, przez co powinna być chroniona na równo-
rzędnym poziomie. Dyrektywa miała zastosowanie też do produktów 

krwiotwórczych, krwi pępowinowej, komórek macierzystych powstających 
w szpiku kostnym, zarodkowych i dorosłych komórek macierzystych oraz 
komórek rozrodczych (spermy i komórek jajowych), przewidując szeroki 
zakres ochrony dla wszystkich wymienionych, odgrywających ważną rolę  

w medycznie wspomaganej prokreacji w państwach członkowskich. Pań-

stwa te zostały ponadto zobligowane do prowadzenia kampanii edukacyj-
nych i informacyjnych, aby zachęcać obywateli do przekazywania komórek 

i tkanek do celów medycznych. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, 
kampanie takie – razem z aktywną promocją informacji medycznych przez 
państwo – mogą być ważnym elementem uświadamiania obywateli na te-

mat ich równych praw w sferze rodzinnej medycyny wspomaganej5. Pomi-
mo tego, że dyrektywa odnosiła się wyłącznie do sytuacji ochrony komórek 

i tkanek ludzkich stosowanych wewnątrz ciała ludzkiego, a nie na przykład 

w laboratoriach, to była ważnym impulsem do harmonizacji norm prawnych   

w dziedzinie medycznie wspomaganej prokreacji w ogóle. 
W dyrektywie Komisji Europejskiej z dnia 8 lutego 2006 roku oznaczo-

nej 2006/17/WE wprowadzono w życie postanowienia wcześniej przywo-

                                                 
3 A. Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Eu-

ropejskiej, „Studia Biura Analiz Sejmu” 2011, nr 2, s. 41–42. 
4 Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 

roku w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowa-

nia, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek 

ludzkich (Dz. Urz. UE L 102, z 7.04.2004 roku ze zm.). 
5 M. Kramska, Medycznie wspomagana prokreacja – standardy międzynarodowe i eu-

ropejskie, [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. A. Bator, 

M. Jabłoński, M. Maciejewski, Wrocław 2013, s. 137. 
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łanej dyrektywy, formułując ważne podstawy dostępu obywateli do me-

dycznie wspomaganej prokreacji6. W przywołanym akcie prawnym podkre-

ślono, że „komórki rozrodcze ze względu na szczególny charakter ich zasto-
sowania, mają szczególne właściwości pod względem jakości i bezpieczeń-
stwa” (pkt 4 preambuły). W dyrektywie odniesiono się ponadto do daw-

stwa partnerskiego, organizacji placówek medycznych uczestniczących       

w systemie medycznie wspomaganej prokreacji, jak również kryteriów 

selekcjonowania dawców i uczestnictwa biorców w procedurach oraz pro-
cesach medycznych na potrzeby wspomagania prokreacji. 

Wreszcie, pisząc o regulowaniu stosunków społecznych w przedmiocie 

dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji przez prawo UE, należy pod-

kreślić znaczenie przepisów zawartych w dyrektywie Komisji z dnia 24 paź-

dziernika 2006 roku, którą oznaczono 2006/86/WE7. Dyrektywa wezwała 
państwa członkowskie UE między innymi do ustanowienia określonych 

wymagań technicznych przewidzianych dla każdego etapu pobierania i wy-
korzystywania tkanek i komórek ludzkich w medycznie wspomaganej pro-
kreacji. Celem było zapobiegnięcie przenoszeniu się chorób przez te tkanki  
i komórki. Państwa zobligowano też do zapewniania wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzkiego przez wymóg utrzymywania licencjonowanych 

banków tkanek. UE wymogła na Polsce i innych państwach także to, aby     
w przypadku gromadzenia i przesyłania danych na temat osób korzystają-

cych z procedur medycznie wspomaganej prokreacji stosowano nowoczesne 
technologie informacyjne oraz administrację elektroniczną. Celem było za-
równo poprawienie bezpieczeństwa i poziomu ochrony danych obywateli, 

jak i minimalizowanie kosztów przesyłania wspomnianych danych. 
Biorąc pod uwagę przedstawione przykłady ustawodawstwa unijnego 

oraz fakt związania nim Polski, należy stwierdzić, że prawo to kluczowy 

czynnik wpływający na wzmocnienie uprawnień obywateli w przedmiocie 

domagania się równości w dostępie do metod planowania rodzin, w tym 
także medycznie wspomaganej prokreacji. W opisywanym przypadku pra-

                                                 
6 Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 roku wprowadzająca w życie 

dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych 

wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek 

ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006 roku). 
7 Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 roku wykonująca 

dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań doty-

czących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach   

i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwa-

rzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. 

Urz. UE L 294 z 25.10.2006 roku). 
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wo pozwala uniknąć zdecydowanie niekorzystnych skutków psychospo-

łecznych po stronie par, którym ewentualnie zabroniono by na mocy od-

górnego prawa wewnętrznego danego państwa członkowskiego przystą-
pienia do metod medycznie wspomaganej prokreacji, na czele z procedurą 
in vitro. Problem ten zyskuje w ujęciu praktycznym, jeśli spojrzeć chociażby 

na dyskusję wokół in vitro oraz aborcji, która rozgorzała w Polsce w 2016 

roku8. Dążenia obozu rządzącego do ograniczania roli państwa w finanso-

waniu medycznie wspomaganej prokreacji w ramach in vitro oraz propozy-
cje zakazu aborcji zostały odebrane przez wiele środowisk jako postulaty 
godzące w wolność obywatelską oraz równość wszystkich osób, mających 

jednakowe, zagwarantowane konstytucyjnie, prawo do planowania własnej 

rodziny. Istnienie szerszego kontekstu w postaci unijnej, dyspozycyjno-

nakazowej kultury prawnej z pewnością jest ważnym czynnikiem kontroli 
działań państw narodowych w temacie regulowania przez nie szeroko ro-

zumianej medycznie wspomaganej prokreacji. Aktywność instytucji unij-
nych redukuje przy tym ryzyko dyskryminacji poszczególnych obywateli oraz 
par planujących własne rodziny. Z drugiej strony, jak podkreśla się w litera-
turze, instytucje te respektują szeroki zakres samostanowienia państw 

członkowskich w ważkiej i „delikatnej z punktu widzenia moralnego i etycz-

nego”9 kwestii medycznie wspomaganej prokreacji i związanej z tym ochrony 
życia ludzkiego. 

 
Równość w dostępie obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji. 
Społeczne skutki jej ochrony i braku zagwarantowania 
 

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć równość w kontek-

ście dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji, należy od-

nieść się do literaturowego rozumienia tego pojęcia. Jest ono kluczowe za-
równo dla prawa, jak i kształtowania stosunków społecznych, a więc prak-
tyki funkcjonowania społeczeństwa. Z punktu widzenia prawa równość 

należy rozumieć jako konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowaną zasadę, 

która potwierdza jednolite traktowanie przez obowiązujące prawo i pod-

                                                 
8 Problem ten zaczęto zresztą normować prawnie dość późno, a po akcesji do UE Pol-

ska pozostawała jednym z tych państw, w których medycznie wspomagana prokreacja    

i równość obywateli w dostępie do niej nie doczekały się dostatecznej regulacji prawnej. 

Por. M. Nesterowicz, Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna – ko-

nieczność regulacji prawnych, „Prawo i Medycyna” 2006, nr 2, s. 5–8. 
9 L. Bosek, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawo wobec 

medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, 

s. 122. 
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mioty go stosujące wszystkich adresatów norm prawnych i towarzyszących 

tym normom dobrych obyczajów społecznych. Zgodnie z normą zawartą    

w art. 32 Konstytucji RP wszyscy obywatele są równi względem prawa,        
a więc mają prawo do równego traktowania przez publiczne władze. Co wię-
cej, żaden obywatel nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przy-

czyny w życiu politycznym, gospodarczym ani społecznym10. 

Rozumienie pojęcia równości na gruncie nauk społecznych – w szcze-

gólnie interesującym z punktu widzenia tematyki artykułu kontekście do-
stępu do określonego typu świadczeń socjalnych w Polsce – zakłada potrzebę 
uwzględnienia pewnych dodatkowych treści. Mianowicie, rozumiana tu rów-

ność dotyczy jednakowych praw społecznych, prawa do partycypacji w poli-

tyce społecznej państwa, uczestnictwa w życiu publicznym, dostępu do świad-

czeń socjalnych niezależnie od płci i innych kryteriów czy identycznego 
zakresu korzystania z praw obywatelskich niezależnie od płci, koloru skóry, 

poglądów, wykształcenia i innych zmiennych11. 
Skutki zagwarantowania przez państwo równego dostępu kobiet oraz 

par ubiegających się o skorzystanie z procedur medycznie wspomaganej 
prokreacji rozciągają się zarówno na sferę indywidualną, jak i „systemową”. 

W pierwszym przypadku chodzi o ochronę praw i swobód każdego obywa-

tela i pary przy jednoczesnym poszanowaniu praw i swobód innych osób. 
Stworzenie jasnych, przejrzystych oraz zrozumiałych procedur kwalifikacji 

do pomocy państwa w przypadku zabiegów leczenia niepłodności może być 
jednym z przejawów gwarancji równości. Niedopuszczalne jest tutaj różni-
cowanie udziału osób i par w zależności od kryteriów innych niż przewi-

dziane ustawowo (kryterium ustawowym może być przykładowo minimal-
ny i maksymalny wiek kobiety, która może poddać się zabiegowi in vitro). 

Udział państwa w gwarantowaniu równego dostępu do procedur medycz-

nie wspomaganej prokreacji stwarza poczucie sprawiedliwości społecznej, 

podzielanej przez każdego obywatela, który cierpi z powodu niepłodności. 
W literaturze podkreśla się, że sprawiedliwość ta jest częścią tzw. autono-

mii prokreacyjnej, czyli samodzielności kobiet i par w kwestii planowania 

oraz podejmowania decyzji w zakresie prokreacji12. 

                                                 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997, nr 78, 

poz. 483). 
11 K. Zabratańska, Pojęcie równości w kontekście społecznej partycypacji kobiet w Pol-

sce, „Notatki Naukowe UMCS. Seria Kulturoznawstwa” 2013, nr 12, s. 125–126. 
12 B. Brożek, M. Soniewicka, J. Stelmach, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, War-

szawa 2010, s. 83. 
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Pisząc natomiast o skutkach w „sferze systemowej” zagwarantowania 

równego dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji, można mieć na 

myśli udział państwa w zarządzaniu dzietnością obywateli. Jest to w XXI 
wieku niezwykle ważny problem, wpisujący się w obszar realizowanej przez 
państwo długoterminowej (strategicznej) polityki społecznej. Dzietność     

w państwach UE w ostatnich latach wyraźnie spadła. Już w 2008 roku jedy-

nie w dwóch państwach UE, tj. Irlandii i Francji, wskaźnik dzietności prze-

kroczył nieznacznie dwa żywe urodzenia na jedną parę. Co ciekawe, w pań-
stwach, w których w sposób niepełny (tj. z zachowaniem luk prawnych         
i sytuacji sprzecznie interpretowanych przez organy sądownicze) uregulo-

wano problem dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji 

lub nałożono na nich poważne ograniczenia formalne i faktyczne w tej dzie-

dzinie (Cypr, Czechy, Litwa, Rumunia, Węgry), wskaźnik dzietności kształ-
tował się każdorazowo statystycznie poniżej 1,5 dziecka na parę13. 

W państwach UE i współpracujących z nimi państwach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego w ostatnich latach rodziło się średniorocznie na-
wet do 600 tysięcy dzieci w rezultacie wspomaganego medycznie zapłod-
nienia (najwięcej we Francji i Niemczech – kolejno 85 tysięcy i 67,5 tysiąca 

w 2011 roku)14. Takie dane pozwalają stwierdzić, że aktywna pomoc pań-

stwa oraz zagwarantowanie równości w dostępie obywateli do medycznie 
wspomaganej prokreacji może być ważnym sposobem zarządzania dzietno-

ścią, tak potrzebną współczesnym państwom europejskim, w tym Polsce. 
Korzyści, które dzięki temu można osiągnąć, to na przykład przyrost ludno-
ści, a więc i siły roboczej oraz potencjału demograficznego państwa, odcią-

żenie systemu świadczeń emerytalno-rentowych, a także zachowanie rów-
nowagi społecznej między grupami osób w wieku przedprodukcyjnym, pro-

dukcyjnym i poprodukcyjnym. 

W związku ze zmianą w obozie władzy w Polsce w 2015 roku zasadni-

czej zamianie uległa także polityka rządowa względem dostępu do in vitro. 
Nowy rząd postanowił nie kończyć i nie kontynuować Programu Leczenia 

Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2016–2019 

(zaplanowanego przez poprzedni rząd), lecz zastąpić go Programem Kom-
pleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce, przewidzianym na 

lata 2016–2020. Nowy program stawia na zwiększenie dostępu obywateli 

do wysokiej jakości świadczeń związanych z diagnostyką oraz leczeniem 
problemu niepłodności, ale nie obejmuje procedury medycznie wspomaga-

                                                 
13 A. Głodowska, op. cit., s. 403. 
14 ART fact sheet (July 2014), [online] https://www.eshre.eu/guidelines-and-legal/ 

art-fact-sheet.aspx [dostęp: 20.10.2016]. 
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nej prokreacji metodą in vitro. Finansowe wspomaganie par w dostępie do 

in vitro zaczęły praktykować niektóre samorządy miejskie (na przykład      

w Częstochowie, Łodzi czy Poznaniu)15, czym starają się wyrównać lub 
przynajmniej większej liczbie potrzebujących ułatwić dostęp do tego rodza-
ju medycznej procedury. 

Zaburzenie równości w dostępie do zapłodnienia pozaustrojowego me-

todą in vitro najprawdopodobniej nie znajduje społecznego poparcia. Ostat-

nie badania opinii na temat dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro 
zostały przeprowadzone przez CBOS w 2015 roku (można więc uznać je za 
aktualne). Wykazały one, że 76% Polaków opowiada się za dostępnością tej 

metody zapłodnienia dla małżeństw, które nie mogą posiadać potomstwa,  

a 62% za dostępnością tej metody dla par pozostających w stałym związku16. 

 
Skutki ochrony i braku zagwarantowania równości w dostępie obywa-

teli do medycznie wspomaganej prokreacji w sferze psychicznej 
 
Warto odnieść się również do psychicznych konsekwencji, jakie ponoszą 
kobiety oraz pary, które pomimo poddania się procedurom medycznie wspo-

maganej prokreacji nie mogą mieć dzieci. Przejście niekiedy długich i trud-

nych dla zdrowia psychicznego procedur przy braku spodziewanego sukce-
su niesie szczególne ryzyko zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn 

wspierających partnerki w opisywanym procesie. Wniesiony koszt cząst-
kowy, uzupełniony pomocą finansową ze strony państwa, jest ponoszony 
bezpowrotnie, a nie zawsze gwarantuje powodzenie w postaci skutecznego 

zapłodnienia i następnie wydania na świat potomka. Dla przykładu, obecny 
poziom wiedzy medycznej oraz skuteczność zastosowanych procedur w wal-

ce z problemem niepłodności przy pomocy in vitro gwarantuje skuteczność 

na poziomie około 30% w przypadku pojedynczej procedury oraz 40–50% 

w przypadku trzech prób. Przy czym różne są statystycznie szanse zajścia w 
ciążę w przypadku kobiet w zależności od ich wieku – szanse kobiet poniżej 

35. roku życia szacuje się średnio na niespełna 29% przy jednej procedurze, 

podczas gdy szanse kobiet w wieku 35–37 lat, 38–39 lat i 40–42 lata kształ-
tują się odpowiednio na poziomie około 25%, 17% i 10%17. Całkowity sku-

                                                 
15 M. Debita, Dostęp do zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro a prawa pacjen-

ta w prawie polskim, artykuł złożony do druku. 
16 Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro, [online] http://cbos. 

pl/SPISKOM.POL/2015/K_096_15.PDF [dostęp: 20.10.2016]. 
17 Skuteczność in vitro – jaka szansa na zapłodnienie?, [online] http://www.e-madame. 

pl/macierzyn stwo/skutecznosc-in-vitro/ [dostęp: 20.10.2016]. 
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mulowany odsetek urodzonych dzieci w odniesieniu do łącznej liczby prób 

szacuje się na około 20%, choć jeśli przyczyna dotyczy niedrożności jajo-

wodów, odsetek ten rośnie nawet do 80%18. Z kolei w przypadku napro-
technologii skuteczność zapłodnienia jest przez zwolenników tej metody 
szacowana w przedziale 50–80%, natomiast w odniesieniu do terapii nie-

płodności męskiej – około 40% w przypadku zastosowania pełnego cyklu 

leczenia19. Krytycy weryfikujący te dane stwierdzają, że skuteczność napro-

technologii bliska jest 25%, zaś przy zastosowaniu samej obserwacji cyklu 
miesięcznego kobiety metodą Creightona wynosi 4,5%20. 

Powyższe dane pokazują, że znaczna część zabiegów i procedur w ra-

mach medycznie wspomaganej prokreacji wcale nie musi zakończyć się 

sukcesem. Kobiety nie mogą wówczas urodzić dzieci, rośnie ich rozczaro-

wanie, a także poczucie niemocy w związku z nieskutecznością zastosowa-
nych medycznych procedur pomocowych21. Uświadomienie sobie głębsze-

go problemu niepłodności wymaga niekiedy poddania się psychoterapii, to 
zaś wiąże się zarówno z kosztami finansowymi, jak i utratą czasu, który 
potencjalnie osoba zdrowa mogłaby spędzić z dzieckiem. Nauki medyczne 
stanowią, że psychoterapia jest niekiedy koniecznością w związku z ulega-

niem przez kobietę lękom, napięciom, a nawet fobii społecznej22. Jak pod-

kreśla się w literaturze, do opisywanych niekorzystnych skutków dochodzi 
jeszcze skutek w postaci swoistego naznaczenia społecznego niepłodnych 

kobiet i par, które nie mogą mieć dzieci czy to w następstwie utrudnionego 
dostępu do procedur medycznie wspomaganej prokreacji, czy też w rezul-
tacie nieskuteczności leczenia niepłodności przy pomocy medycyny23. 

Innym problemem mogą być tutaj konsekwencje psychiczne w wyniku 
ewentualnych błędów po stronie lekarzy oraz osób reprezentujących licen-

cjonowane placówki medyczne dopuszczone do refundowanych zabiegów 

w ramach medycznie wspomaganej prokreacji. Błąd skutkujący wypacze-

                                                 
18 P. Marianowski, Zapłodnienie pozaustrojowe w leczeniu niepłodności, „Perinatolo-

gia, Neonatologia i Ginekologia” 2010, t. 3, z. 2, s. 130. 
19 M. Wojaczek, Naprotechnologia wyrazem troski o zdrowie, [w:] Niepłodność – za-

gadnienie interdyscyplinarne, red. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski, 
Kraków 2009, s. 46. 

20 B. Dolińska, Naprotechnologia – przekłamanie czy nieporozumienie?, „Nauka” 2011, 
nr 1, s. 122–123. 

21 E. Bielawska-Batorowicz, Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar prak-
tycznej działalności psychologa, „Przegląd Psychologiczny” 1999, t. 42, nr 1–2, s. 221–223. 

22 A. Nowotnik, Wielowymiarowość doświadczenia zespołu policystycznych jajników    
u kobiet w wieku rozrodczym: przegląd badań, „Nowiny Lekarskie” 2012, t. 81, nr 3, s. 269. 

23 I. Przybył, Naznaczenie społeczne i samonaznaczenie osób niepłodnych, „Blaski i Cie-
nie Życia Rodzinnego. Roczniki Socjologii” 2003, nr 15, s. 49–50. 
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niem skuteczności procedury jest bardzo dotkliwy dla kobiet, a przy tym 

powoduje najczęściej potrzebę dochodzenia swoich dodatkowych praw na 

drodze sądowej. Jest to nie tylko przykre doświadczenie dla psychiki kobie-
ty, ale również czasochłonne oraz kosztowne dla pary, której nie udało się 
mieć dziecka. O tym, że opisywana sytuacja nie jest jedynie hipotetyczna, 

może świadczyć przykład kliniki w Policach, w której w 2014 roku doszło 

do błędu w sztuce lekarskiej, na skutek którego jedna z kobiet poddana 

zabiegowi in vitro urodziła nie swoje dziecko. Ze względu na delikatność 
problemu proces w sprawie wyjaśnienia i skazania lekarza winnego błędu 
został utajniony24. Niekorzystne skutki psychiczne dla kobiety, która uro-

dziła nie swoje dziecko, wydają się oczywiste, wskazując przy tym na nowy 

problem, który może powstać w przypadku medycznych wypaczeń ze stro-

ny człowieka. 
 

Podsumowanie 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy można dojść do kilku podstawo-
wych wniosków. Pierwszym jest stwierdzenie, że normowanie dostępu oby-

wateli do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce jest nie tylko rezul-

tatem tworzonego suwerennie przez organy państwa prawa, ale również 
wypadkową zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 

Należy ocenić, że brak takich zobowiązań mógłby działać osłabiająco na 
gwarantowanie praw podmiotowych jednostkom ubiegającym się o dostęp 
zwłaszcza do współfinansowanych przez państwo zabiegów i procedur 

leczenia niepłodności. Nawet wycofanie się Polski z przedłużenia obowią-
zującego na lata 2010–2013, 2013–2016 i 2016–2019 rządowego Progra-

mu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego nie ozna-

cza zablokowania obywatelom dostępu do pomocy państwa w opisywanej 

dziedzinie. Przykładowo, w ostatnim czasie wzrosła aktywność samorzą-
dów terytorialnych, które przejmują od wysoko rozwiniętych państw euro-

pejskich dobre standardy w obszarze pomocy obywatelom leczącym nie-

płodność25. 

                                                 
24 A. Folkman, Bezpłatnego leczenia metodą in vitro szukają poza regionem, „Głos Szcze-

ciński” 10 marca 2015, s. 1. 
25 Przykładem mogą być programy wsparcia leczenia niepłodności i ułatwianie do-

stępu kobietom i parom do medycznie wspomaganej prokreacji w takich miastach, jak 

Bydgoszcz, Częstochowa czy Łódź. Por. In vitro dla Bydgoszczy, [online] https://kujawsko-

pomorskie.nowoczesna.org/in-vitro-dla-bydgoszczy/ [dostęp: 20.10.2016]; K. Błasiewicz, 

Ostatni bastion in vitro. Wbrew PiS Częstochowa zapłaci za zabiegi przez cały rok, [online] 
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Przedstawione treści pozwalają stwierdzić, że w nieodległej przyszłości 
problem regulacji medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce może wy-
magać dalszego doprecyzowania. Zbyt wiele zależy w tej kwestii od od-
miennych stanowisk poszczególnych, zmieniających się w parlamencie śro-
dowisk politycznych. W ostatnich latach brakowało konsensusu między 
partiami politycznymi, który gwarantowałby chociażby przedłużenie finan-
sowania przewidzianego na lata 2013–2016 rządowego Programu Leczenia 
Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Brakuje także spójne-
go, koordynowanego na poziomie rządowym, podejścia do partycypacji 
jednostek samorządu terytorialnego w gwarantowaniu obywatelom rów-
nego dostępu do procedury in vitro, naprotechnologii, kompleksowych 
badań prenatalnych czy badań nad zastosowaniem komórek macierzystych 
pozyskiwanych z krwi pępowinowej podczas ciąży. Zmiany w tym zakresie 
mogą być kwestią czasu i wydają się potrzebne, aby obywatele mieli równe 
prawo w dostępie do opisywanego obszaru polityki społecznej, ważnego     
z punktu widzenia dzietności dla Polski i całej UE. Zobowiązania wspólno-
towe Polski nie są tu wystarczające. Potrzeba ponadto samodzielnej, we-
wnętrznej woli rządzących państwem, aby przyjąć długoterminowy kom-
promis w sprawie różnych problemów związanych z medycznie wspoma-
ganą prokreacją, w tym zwłaszcza wiążących się z dostępem par do in vitro. 

Drugi wniosek to przekonanie o sztandarowym znaczeniu równości jako 

pewnej uniwersalnej konstrukcji prawnej i porządkującej stosunki społecz-

ne w państwie w kontekście problematyki dostępu do metod medycznie 
wspomaganej prokreacji. W państwie demokratycznym nie ma miejsca na 

dyskryminację i ograniczanie wolności w zakresie planowania rodziny, o ile 
działania obywateli nie naruszają prawa (na przykład prawa aborcyjnego). 

W XXI wieku demokratyczne państwa prawa nie funkcjonują jednak wy-

łącznie w oparciu o zasadę „co nie jest zabronione, jest dozwolone”, zosta-
wiając obywatelom swobodę działań. Społeczeństwo domaga się aktywnej 
polityki społecznej państwa, a jednym z jej obszarów jest udział w finanso-

waniu zabiegów i procedur w ramach medycznie wspomaganej prokreacji. 
Większość par nie jest w stanie pokryć całości kosztów związanych z pla-

nowaniem rodziny dzięki medycznie wspomaganej prokreacji. Grozi im 

wykluczenie ze względu na niski potencjał ekonomiczny, a w związku z tym 

powstaje problem nierówności w dostępie do tych procedur obywateli bo-

                                                                                                                   
http: / / natemat.pl / 167225,ostatni-bastion-in-vitro-czestochowa-placi-za-zabiegi-wbrew-

pis [dostęp: 20.10.2016]; A. Jędrzejczak, Łódź ma swój program in vitro, [online] http:// 

www.dzienniklodzki.pl/zdrowie/a/lodz-ma-swoj-program-in-vitro,9853535/  [dostęp: 

20.10.2016]. 
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gatych, średnio zamożnych i biedniejszych. Tego rodzaju nierówność niesie 

szczególnie niekorzystne skutki psychospołeczne dla par, które bez me-

dycznie wspomaganej prokreacji nie mogą mieć dzieci lub jest to w ich przy-
padku bardzo trudno wykonalne. 

Niekorzystne skutki, o których mowa, to między innymi poczucie odrzu-

cenia przez własne państwo, alienacja społeczna, stres, niemożność zaspo-

kojenia potrzeby wyższego rzędu w związku z posiadaniem dzieci czy brak 

możliwości skorzystania ze wsparcia, które docelowo ma być przyznane 
obywatelom w ramach polityki społecznej. Nierówna i niesprawiedliwa dys-
trybucja świadczeń społecznych w ramach medycznie wspomaganej pro-

kreacji może powodować poczucie frustracji, rozgoryczenia oraz trudności 

w przystosowaniu się do życia społecznego par, których dotyczy analizo-

wany problem. Nie mniej istotny jest tutaj społeczny problem niskiej dziet-
ności, który pozostaje szczególnie ważnym zagrożeniem nie tylko dla ten-

dencji demograficznych w Polsce, ale również w całej UE. 
Na opisywaną problematykę można patrzeć także z odmiennej perspek-

tywy, tj. z punktu widzenia pozytywnych skutków związanych z równością 
obywateli w dostępie do medycznie wspomaganej prokreacji. Pomoc pań-

stwa w zagwarantowaniu równości wiąże się ze wsparciem dzietności oby-

wateli, co jest zjawiskiem pożądanym i korzystnie oddziałującym na przy-
kład na przyszły rynek pracy i system zabezpieczenia społecznego (emery-

tury i renty) w związku z aktywnością zawodową większej liczby osób. Rów-
ność, o której mowa, może stwarzać także przekonanie, że państwo dba       
o obywateli i aktywnie promuje zakładanie rodziny. Rozwinięte świadcze-

nia oraz ułatwianie dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji niesie 
również skutek w postaci rozwoju usług medycznych dla potrzebujących 

par. Podmioty świadczące te usługi promują nowoczesne technologie, a także 

działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa kobiet korzystających na przy-

kład ze sztucznego zapłodnienia. Z pewnością promowanie równości w do-
stępie obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji jest ważnym wy-

zwaniem dla rozwoju społeczeństwa w ramach demokratycznego państwa 

prawa. 

 
PSYCHOSOCIAL CONDITIONS AND CONSEQUENCES OF UNEQUAL ACCESS TO MEDICALLY 

ASSISTED PROCREATION IN POLAND IN THE LIGHT OF EU REGULATIONS 
 

ABSTRACT 

The article deals with the issue of access to medically assisted procreation in Poland 

in the context of its psychosocial conditions and the effects it brings. The author of 

the article lists among the most important conditions: legal regulations harmonizing 
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Polish and European Union law; social demand for equality in access to distributed 

social goods and benefits; expectations of couples applying for a child and suffering 

from infertility. As a result of the analysis of these three fundamental conditions, the 

author states that the biggest and most significant influence among the analyzed condi-

tions is the issue of equal access to benefits – or actually its lack. The author also puts 

forward the thesis that the universal access of citizens to state aid in the use of medi-

cally assisted procreation has beneficial effects both for the state and its citizens (in 

the demographic, economic, pension and social dimensions). Ensuring and promot-

ing citizens equality in the access to medically assisted procreation is a challenge de-

sirable for the development of a democratic society in the state of law. 
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