
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 27 października 2020 

 

 

Apel  

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,  

Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 

Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,  

Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

ogłoszonego 22 października 2020 

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października br. orzekł niekonstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży podzielił 

społeczeństwo naszego kraju, w tym także środowisko akademickie.  

 

Miejsce otwartej i poszukującej kompromisu debaty, jaka powinna obowiązywać w demokratycznym państwie, zajął konflikt 

toczący się na ulicy. To - zwłaszcza w sytuacji pandemicznego kryzysu - zjawisko niebezpieczne o trudnych do 

przewidzenia konsekwencjach społecznych i zdrowotnych. 

 

Apelujemy zatem do środowisk politycznych i społecznych o podjęcie dialogu, który będzie brał pod uwagę różne racje 

oraz poglądy i doprowadzi do niezwłocznego ustabilizowania sytuacji w naszym kraju. 

 

Trzeba w nim uwzględnić nie tylko polityczne racje, ale i wyniki badań naukowych, doświadczenia organizacji 

wspierających rodziny z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz opinie samych kobiet. Powinny być one 

najważniejszym podmiotem poważnej i rzeczowej debaty, która dotyczy losu ich samych oraz ich dzieci. Niedopuszczalna 

jest sytuacja, w której część społeczeństwa ma poczucie wykluczenia, uprzedmiotowienia - rodzi to poczucie krzywdy. 

Próba zastąpienia dialogu rozwiązaniami siłowymi prowadzi do eskalacji konfliktu, pogłębia społeczne podziały, a przede 

wszystkim rodzi uzasadnione obawy o przyszłość.  

 

Szczególnie ważne i pilne staje się podjęcie efektywnych działań zmierzających do znalezienia skutecznych sposobów 

udzielenia wsparcia osobom, które już ponoszą w codziennym życiu konsekwencje heroicznej decyzji o przyjściu na świat 

i wychowaniu chorego dziecka.  

 

Skuteczne wsparcie dla tych rodzin jest niezbędnym działaniem w zakresie ochrony życia - tego przekonującego 

argumentu brakuje w dzisiejszej polemice i rzeczywistości.  

 

Dialog, przeprowadzony w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku, powinien przynieść efekty w postaci prac, które 

doprowadzą jak najszybciej do powstania sytuacji prawnej, w której wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie będzie skutkował 

dramatem ludzi, społeczeństwa i kraju.  

 

To odpowiedzialność, z której nikt polityków nie może zwolnić, szczególnie w demokratycznym kraju. 

 

 

 

Podpisali: 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów 
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