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Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
w kontekście ustawy „o leczeniu niepłodności" z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Kierując się troską o małżeństwa pragnące mieć potomstwo, chcemy przypomnieć, że 
osoby cierpiące na niepłodność nie muszą angażować się w niemoralną procedurę „in vitro". 
Mogą one zwrócić uwagę na godziwe metody leczenia niepłodności, dobre dla zdrowia matki 
i dziecka oraz na adopcję. 

Ustawa „o leczeniu niepłodności" z dnia 25 czerwca br. w obecnym kształcie jest nie 
do przyjęcia. Ustawa ta nie chroni życia nienarodzonych, przyzwalając na tworzenie 
nadliczbowych zarodków. Ponadto nie poprawia ona sytuacji małżeństw zmagających się 
z niepłodnością, a jedynie faworyzuje procedurę „in vitro", która w żaden sposób nie leczy 
niepłodności. Nie możemy też milczeć, gdy pozbawia się dzieci ich podstawowego prawa do 
poznania swoich biologicznych rodziców. Co najważniejsze, w procedurze „in vitro" ceną 
urodzenia jednego dziecka jest śmierć jego rodzeństwa na etapie przed urodzeniem. 

Chcemy jednocześnie podkreślić, że wszystkie dzieci, także te poczęte dzięki „in vitro", 
zasługują na bezwarunkową miłość i ochronę. 

W przeciwieństwie do procedury „in vitro" istnieją metody leczenia niepłodności. 
Dzięki diagnozie i odpowiedniej terapii medycznej małżonkowie odzyskują zdrowie prowadzące 
do płodności, a dziecko ma właściwe środowisko rozwoju. Dlatego, tak jak przypomnieliśmy 
w apelu z 31 marca br., raz jeszcze wskazujemy na istnienie dobrej z punktu widzenia 
moralnego naprotechnologii. 

Ponadto, tysiące osieroconych dzieci czekają na adopcję przez kochających rodziców, 
czy to tych, którzy już posiadają własne dzieci, czy też tych, którzy nie mogą doczekać się 
potomstwa przychodzącego na świat w sposób naturalny. Tymczasem uchwalona przez Sejm 
regulacja czyni procedurę „in vitro" dostępniejszą od adopcji. 

W roku św. Jana Pawła I I , patrona rodzin i obrońcy życia, prosimy Senatorów 
o odważne odrzucenie proponowanej ustawy, która w obecnym kształcie ma niewiele 
wspólnego z prawem naturalnym i stanowionym. 
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