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W związku z publicznymi zapowiedziami 

dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji 

preparatu postkoitalnego (tzw. pigułka dzień po), 

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji 

Episkopatu Polski przedstawia poniższe 

stanowisko. 

 

 W dyskusji publicznej poświęconej 

dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką 

postkoitalną występuje kilka zasadniczych 

przekłamań, które stwarzają wrażenie, że mamy 

do czynienia z lekiem (a więc środkiem 

terapeutycznym), jak również, że polskie organy 

państwa są zobowiązane rozstrzygnięciem Unii 

Europejskiej do tego, by pilnie dopuścić obrót 

takim preparatem bez reglamentacji związanej z 

potrzebą konsultacji z lekarzem i wystawieniem 

recepty. 

 

Wyjaśnienia wymaga działanie pigułki (ulipristalu). 

Ma ona podwójny mechanizm. Pierwszy, podobny 

do preparatów stosowanych w aborcji 

farmakologicznej (mifepristone), modyfikuje 

funkcje receptorów progesteronowych (działanie 

postowulacyjne i antynidacyjne). W tym przypadku 

następuje wydalenie zarodka ludzkiego z ustroju 

matki i jego śmierć. Drugie oczywiście zakłada 

potencjalną blokadę owulacji (działanie 

przeciwowulacyjne). Oba mechanizmy niszczą 

procesy fizjologiczne, które umożliwiają 

odpowiednio utrzymanie ciąży lub jej powstanie. 

W odniesieniu do aspektu prawnego należy 

podkreślić, że całkowicie niezgodne z prawdą jest 

twierdzenie o istnieniu obowiązku Polski, w tym 

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. 

Bioetycznych Konferencji Episkopatu 

Polski w sprawie dopuszczenia do 

swobodnego obrotu handlowego 

pigułki postkoitalnej. 
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wynikającego rzekomo ze zobowiązań unijnych, 

do wprowadzenia pigułki postkoitalnej do obrotu 

z wyłączeniem wcześniejszej konsultacji z 

lekarzem i wystawienia recepty. Należy również 

wskazać, że stosowanie środka, który skutkuje 

śmiercią zarodka, można bez cienia wątpliwości 

uznać za zachowanie bezprawne i karalne w 

świetle polskiego kodeksu karnego oraz 

niedopuszczalne w świetle zasady ochrony 

godności człowieka, wypowiedzianej w art. 30 

Konstytucji RP, od którego nie dopuszcza się w 

tym akcie żadnych wyjątków. 

 

 Zespół z niepokojem podkreśla, że stosowanie 

tzw. antykoncepcji doraźnej otwiera drzwi do 

istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji 

międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i 

brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji 

intymnych, banalizuje seksualność człowieka, 

niszczy ideał wyłączności relacji między kobietą i 

mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od 

odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

 

 Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba 

ochrony dzieci ze względu na coraz częstszą 

wczesną inicjację seksualną, której ten środek 

również sprzyja. Nie można dopuścić do 

swobodnego stosowania przez nie, bez wiedzy 

rodziców, preparatów tak bardzo inwazyjnych i 

niebezpiecznych dla rozwoju psychoseksualnego 

osób niepełnoletnich. Obowiązkiem rodziców jest 

sprzeciw wobec dopuszczalności swobodnego 

obrotu pigułką postkoitalną ze względu na dobro 

ich dzieci. 

 

 Ten sam obowiązek spoczywa na katolikach 
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Ze świata 

Ten sam obowiązek spoczywa na katolikach 

prowadzących działalność polityczną, zwłaszcza 

na parlamentarzystach, przed którymi rząd 

ponosi odpowiedzialność, i na wszystkich 

osobach odpowiedzialnych za dobro wspólne i 

integralne dobro wszystkich obywateli. 

 

 W perspektywie zasad życia chrześcijańskiego, 

stosowanie przez konkretną osobę tzw. 

antykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem 

przez nią poważnej winy moralnej w postaci 

grzechu ciężkiego. W ocenie tego postępowania 

nie można wskazywać na perspektywę 

ekskomuniki z mocy prawa, bowiem do jej 

zaistnienia konieczna jest pewność obiektywnie 

stwierdzalnego skutku. Tymczasem, w przypadku 

pigułki postkoitalnej mamy do czynienia z 

niewątpliwą intencją przeciwdziałania urodzeniu 

dziecka, jednak ze względu na brak pewności 

zapłodnienia i poronienia, warunki te nie są 

spełnione. 

 

Zespół ma świadomość, że wiele osób wątpi w 

rzeczywistą naganność stosowania tzw. pigułki 

dzień po, jednak wiąże się to z brakiem 

znajomości mechanizmu działania tego preparatu,  

 

treści obowiązującego prawa, a niejednokrotnie z 

brakiem wrażliwości na życie dziecka poczętego. 

W tych okolicznościach Zespół zwraca się do ludzi 

dobrej woli z prośbą o pomoc w kształtowaniu 

prawidłowej oceny rzeczywistości dotyczącej tzw. 

antykoncepcji doraźnej oraz wzmacniania postaw 

odpowiedzialnego rodzicielstwa i hojności w 

przyjmowaniu potomstwa. Jednocześnie 

podkreśla, że wspólnym obowiązkiem jest pomoc 

samotnym matkom i wszystkim tym, których lęk o 

zdolność zapewnienia potomstwu należnego bytu 

prowadzi do poszukiwania sposobów na 

przerwanie ciąży. 

 

Warto również zwrócić uwagę tym, którzy nie 

podzielają zaprezentowanego w stanowisku 

Zespołu poglądu, że częste stosowanie pigułki 

postkoitalnej bez kontroli lekarza jest brakiem 

dbałości o stan swojego zdrowia, bowiem 

antykoncepcja doraźna nie jest obojętna dla 

zdrowia kobiety. W końcu najbardziej 

destrukcyjne skutki ma stosownie środków 

hormonalnych tego rodzaju przez osoby młode. 

 
 Warszawa, 16 stycznia 2015 roku 

16 stycznia – Manila  

Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania z 

filipińskimi rodzinami na stadionie Mall of Asia 

Arena powiedział, że coraz częściej widać 

„kolonizacje  ideologiczne”, które próbują za 

wszelką cenę zniszczyć rodzinę. „Nie rodzą się 

one z marzeń, z modlitwy, ze spotkania z Bogiem, 

z misji, którą Bóg nam powierzył, ale pochodzą z 

zewnątrz, dlatego mówię, że są to kolonizacje”. 

Franciszek podkreślił jak ważną rolę spełnia w 

życiu rodziny modlitwa: „ odpoczynek na 

modlitwie jest szczególnie ważny dla rodzin… nie 

zapominajcie o tym. Gdy rodzina się modli 

pozostaje razem, to bardzo ważne, to w niej 

poznajemy Boga poznajemy Boga, by wyrosnąć na 

mężczyzn i kobiety wiary, aby widzieć siebie jako 

członków większej rodziny Bożej, Kościoła”. 
 

22 stycznia – Waszyngton 

Tysiące ludzi z całych Stanów Zjednoczonych 

protestowały w Waszyngtonie przeciwko prawu do 

przerywania ciąży. Demonstranci zebrali się w 

centrum miasta i przeszli pod siedzibę Sądu 

Najwyższego. Protest organizowany jest od 40 lat, 

w rocznicę legalizacji aborcji w USA. 

Waszyngtoński marsz organizowany co roku 

przez środowiska religijne i konserwatywne z 

całego kraju, jest największą manifestacją 

przeciwników aborcji na świecie. 

W tym roku wyrazy poparcia przekazał 

uczestnikom protestu papież Franciszek . "W 

modlitwie łączę się z Marszem dla Życia. Niech 

Bóg pomaga nam szanować życie, zwłaszcza 

najsłabszych”.  
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 22 stycznia – Waszyngton  

Senat USA zatwierdził nową ustawę, która 

zabrania używania środków publicznych do 

finansowania zabijania dzieci nienarodzonych 

(aborcji). Nowe prawo nakazuje ujawnić plany 

ubezpieczeń związane z aborcją oraz nakazuje 

ujawnienie wszystkich informacji dotyczących 

czasu i sposobu dokonania aborcji.  

 

Styczeń - USA 

Przedstawiciele organizacji pro – life podali do 

wiadomości, że w roku 2014 Najmniej aborcji 

od roku 1973, kiedy wprowadzono prawo 

aborcyjne w USA. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 

70 klinik aborcyjnych zostało zamkniętych z 

różnych powodów, min. zaostrzenia przepisów 

sanitarnych. Poszczególne stany członkowskie 

w USA w ostatnim dziesięcioleciu wprowadziły 

230 ograniczeń prawnych, dotyczących aborcji.  

 

Styczeń – Włochy  

Trybunał Unii Europejskiej ukarał Włochy z 

powodu orzeczenia Sądu Włoskiego, który 

stwierdził, że dziecko które urodziło się w 

Moskwie 2011 roku z matki surogatki na 

polecenie sterylnego małżeństwa włoskiego 

musi przejść normalny proces adopcyjny i nie 

może być automatycznie wpisane do rejestru 

Urzędu Stanu Cywilnego jako ich dziecko.  

Wynajęcie łona matki dla urodzenia dziecka jest 

we Włoszech przez prawo zakazane.  

 

25 stycznia – Paryż 

W Marszu dla Życia uczestniczyło ok 45 tyś. 

osób. Hasło tegorocznego marszu brzmiało 

„Jestem Vincentem Lambertem”. Lambert ma 38 

lat, znajduje się w stanie wegetatywnym po 

przeżyty wypadku samochodowym. Jego żona 

oraz różne trybunały żądają odłączenia go od 

instrumentów, które sztucznie utrzymują go 

przy życiu. Jednak rodzice Lamberta zwrócili się 

do Trybunału Europejskiego, aby nie 

przerywano terapii.  

 

Styczeń – USA  Kalifornia 

Kobieta, która w wieku 20 lat już dziesięć razy 

poddała się stymulacji jajników, aby oddać 

komórki jajowe napisała do dyrektorki Centrum 

 

dla Bioetyki i kultury pani Lahl, że jest 

przeświadczona o tym że właśnie te stymulacje 

doprowadziły jej organizm do nowotworu, który 

wyniszcza teraz jej organizm. Pani Lahl, wydała 

w 2010 roku książkę (Eggsploitation), w której 

opisuje szczegółowo ciemne strony klinik 

sztucznego zapłodnienia. Ta młoda kobieta 

stwierdziła w liście, że nigdy nie uprzedzono jej 

o skutkach ubocznych jakie niesie ze sobą 

przyjmowanie środków chemicznych w celu 

pomnożenia produkcji komórek w ciele kobiety 

 

Styczeń – Szwecja 

Programy edukacyjne na temat seksu w 

publicznej telewizji Szwedzkiej zaczynają być 

adresowane do dzieci w wieku lat 3. „Snoppen i 

snippan” to słowa określające w języku 

Szwedzkim organy płciowe męskie i żeńskie. 

Od pewnego czasu telewizja publiczna używa 

obrazu penisa i pochwy z ludzkimi 

charakterystykami do wprowadzenia dzieci w 

świat ludzkiej seksualności. Według autorów są 

to programy edukacyjne konieczne dla 

normalnego dziecka w wieku lat 3.  

 

Styczeń – Niemcy 

Sąd Najwyższy wydał wyrok, że dzieci które 

zostały poczęte z procedury in vitro mają prawo 

do poznania swojego ojca biologicznego nawet 

jeżeli nie są jeszcze dorosłe. Sprawa dotyczyła 

dwóch sióstr z Hannoveru (12 i 17 lat), które 

poprosiły o prawo do poznania ojca 

biologicznego. Trybunał niższej instancji 

odmówił im tego prawa ze względu na młody 

wiek. Sąd Najwyższy stwierdził, że informacje 

na temat swoich początków mogą być istotne 

dla normalnego rozwoju dziecka.  

 

Styczeń – USA 

Na łamach Cell podano, że udało się 

wyprodukować w laboratorium prekursorów 

plemników i komórek jajowych ludzkich. Jak 

podano udało się wyprodukować komórki 

męskie i żeńskie na podstawie komórek 

macierzystych ze skóry ludzkiej. Naukowcy 

oceniają, że odkrycie to może doprowadzić do 

tzw. eugenetyki in vitro a w konsekwencji 

umożliwić procedurę produkowania ludzi. 

 



 

Strona | 4  
 

Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła 

 

Redakcja:  

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 838 92 59 

E-mail: biuro@kodr.pl 

Ks. dr Przemysław Drąg 
Kamila Klecha 

Motto 

 

Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 

Z Polski  

Styczeń – Londyn  

Dwóch lekarzy ze szpitala Manchester i 

Birmingham odpowie jednak na zarzuty o 

dokonywanie selektywnej aborcji. Działacze 

ruchów pro –life  Christian Concern, zdecydowali 

się wznowić postępowanie po tym jak prokurator 

stwierdził, że oskarżenie dwóch lekarzy nie leży w 

interesie publicznym. Lekarze dopuszczali się 

aborcji selektywnej podając środki 

farmakologiczne, które miały doprowadzić do 

śmierci dziecka pod sercem matki. Dotyczyło to 

dzieci ze środowisk azjatyckich gdzie mile 

widziani są chłopcy a dziewczynki są ciągle 

uważane za kogoś gorszego. Przy okazji tego 

przypadku prawnego okazało się w wielu  

 

 

szpitalach Wielkiej Brytanii aborcja selektywna 

jest praktykowana, zwłaszcza u rodzin 

pochodzących z Azji.  

 

28 stycznia – Rzym  

Ojciec Święty Franciszek powiedział że w wielu 

przypadkach nieobecność ojca w rodzinach 

sprawa, że dzieci faktycznie są sierotami. Często 

ojcowie nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie 

pomagają im w ich codziennych obowiązkach. 

Ten brak ojca wpływa bardzo negatywnie na 

rozwój dziecka. Ojciec Święty powiedział:„ 

pamiętaj, że masz być towarzyszem twojego 

dziecka ale nigdy nie zapominaj, że jesteś jego 

ojcem”. 
 

20 stycznia – Warszawa 

Ekumeniczny apel o świętowanie niedzieli. Kościół 

Katolicki oraz siedem Kościołów zrzeszonych w 

Polskiej Radzie Ekumenicznej skierowali do 

władz, pracodawców i ludzi pracujących apel o 

poszanowanie dnia świątecznego – niedzieli. 

Zadeklarowali swoje wsparcie dla wszystkich 

inicjatyw społecznych, które mają na celu 

zachowanie jej świątecznego wymiaru. W liście 

stwierdzono, że „Niedziela, dzień 

Zmartwychwstania Chrystusa powinna być dniem 

modlitwy, świętowania i świadectwa”. 

Zaapelowano do wszystkich chrześcijan, aby na 

nowo odkryć wartość niedzieli jako dnia 

wspólnotowego i rodzinnego.  

 

24 stycznia – Częstochowa 

Abp. Wacław Depo Przewodniczący ds. Środków 

Masowego przekazu KEP w swoim przesłaniu na 

49 Światowy Dzień Środków Społecznego  

 

Przekazu przypomniał, że Ojciec Święty w swoim 

orędziu poprosił aby w tym roku prowadzić  

refleksje nad mediami w perspektywie „Przekaz 

ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko 

spotkania w bezinteresownej miłości”. Abp. Depo 

prosił, aby poprzez prasę, telewizję, internet, 

portale społecznościowe przypominać o tym, ze 

rodzina jest najwspanialszym wynalazkiem Pana 

Boga.  

 

Styczeń– Rzeszów 

Pracownicy aptek na podkarpaciu nie chcą 

uczestniczyć w sprzedaży środków niszczących 

ludzkie życie Tabletki EllaOne. W ich imieniu 

Radna Sejmiku Wojewódzkiego Dorota Chilik 

zaprezentowała projekt uchwały, który pozwoli 

farmaceutom nie sprzedawać tzw. tabletek dzień 

po. Projekt uchwały został złożony 

Przewodniczącemu Rady Sejmiku.  
 


