
Poszanowanie osoby 
i badania naukowe
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KKK 2292 
Doświadczenia naukowe, 

medyczne lub psychologiczne 
na osobach lub grupach ludzkich 

mogą przyczyniać się do leczenia chorych 
i do poprawy zdrowia publicznego.
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KKK 2293 
Podstawowe badania naukowe, 
jak również badania stosowane 

stanowią znaczący wyraz panowania 
człowieka nad stworzeniem. 

Nauka i technika są cennymi bogactwami, 
gdy służą człowiekowi i jego integralnemu rozwojowi 

dla dobra wszystkich; 
nie mogą jednak być celem samym w sobie 

ani celem postępu ludzkiego. 
Nauka i technika są podporządkowane człowiekowi, 

od którego biorą początek i rozwój; 
zatem w osobie i w jej wartościach moralnych 

znajdują one swoją celowość 
i świadomość swoich ograniczeń.
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KKK 2294 
Złudne jest domaganie się neutralności moralnej 

badań naukowych i ich zastosowań. 
Z drugiej strony, 

kryteria oceny nie mogą być wyprowadzane 
ani ze zwykłej efektywności technicznej, 

ani z użyteczności, która może z nich wynikać dla jednych, 
stanowiąc uszczerbek dla drugich, 

ani – co gorsza – z panujących ideologii. 
Nauka i technika z racji ich wewnętrznego znaczenia 

domagają się bezwarunkowego poszanowania 
podstawowych kryteriów moralności; 

powinny one służyć osobie ludzkiej, 
jej niezbywalnym prawom, 

jej prawdziwemu i integralnemu dobru 
zgodnie z planem i wolą Boga.
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KKK 2295 
Badania lub doświadczenia 

przeprowadzane na istocie ludzkiej 
nie mogą uzasadniać czynów 
samych w sobie sprzecznych 

z godnością osób i z prawem moralnym. 
Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom 

nie usprawiedliwia takich czynów. 
Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej 

nie jest moralnie uzasadnione, 
jeżeli naraża jej życie 

lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko 
niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. 

Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich 
jest nie do pogodzenia z godnością osoby, 

szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody 
danej osoby lub osób uprawnionych.
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KKK 2296 
Przeszczep narządów 

jest moralnie nie do przyjęcia, 
jeśli dawca lub osoby uprawnione 

nie udzieliły na niego wyraźnej zgody. 
Jest on natomiast zgodny z prawem moralnym 

i może zasługiwać na uznanie, 
jeśli zagrożenia i ryzyko fizyczne i psychiczne 

ponoszone przez dawcę 
są proporcjonalne do pożądanego dobra u biorcy. 

Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną 
bezpośrednie powodowanie 

trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, 
nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.
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Polecenia:
1. Przedstaw stanowisko Kościoła wobec badań naukowych 
i postępu technicznego.
2. Wskaż postawy w zakresie badań naukowych sprzeczne 
z nauką Kościoła.
3. Omów stanowisko Kościoła wobec przeszczepów.
4. Wyjaśnij wpływ nauki Kościoła o godności osoby ludzkiej 
na stanowisko wobec badań naukowych.
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Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!
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