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Projekt z 22 sierpnia 2017 r. 

 

USTAWA 

z dnia ……………………………….. 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych 

metodą in vitro1 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 682) uchyla się art. 751 oraz art. 811.  

Art. 2.  W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 

865) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1:  

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) biorczyni – kobietę pozostającą w związku małżeńskim, u której stosuje się 

komórki rozrodcze przekazane w celu dawstwa małżeńskiego albo dawstwa innego 

niż małżeńskie albo zarodki przekazane w celu dawstwa zarodka; zastosowanie 

komórek rozrodczych może mieć miejsce w organizmie kobiety albo 

pozaustrojowo;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dawstwo małżeńskie – przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę  

– mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze medycznie wspomaganej 

prokreacji u biorczyni pozostającej z dawcą w związku małżeńskim przy 

wykorzystaniu jej komórek rozrodczych;”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) dawstwo zarodka – przekazanie zarodka w celu zastosowania go w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji u biorczyni niebędącej dawcą żeńskich 

                                                           
1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. 
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komórek rozrodczych, z których zarodek ten powstał i nie pozostaje w związku 

małżeńskim z dawcą lub dawcą zarodka;”, 

d) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) konserwowanie – użycie czynników chemicznych, zmianę czynników 

środowiskowych lub innych czynników w celu zapobieżenia lub opóźnienia 

biologicznej lub fizycznej degradacji komórek rozrodczych;”, 

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji – podmiot leczniczy wykonujący, 

na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1, działalność leczniczą w 

zakresie stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym 

pobierania i konserwowania komórek rozrodczych, przetwarzania, testowania i 

dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków;”, 

f) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) przetwarzanie – czynności związane z przygotowaniem, transportowaniem, 

konserwowaniem komórek rozrodczych lub pakowaniem komórek rozrodczych lub 

zarodków przeznaczonych do zastosowania u ludzi w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji;”; 

2) w art. 5 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego może być stosowana jedynie wobec osób 

pozostających w związku małżeńskim.”; 

3) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego nie można dokonać zapłodnienia 

więcej niż jednej żeńskiej komórki rozrodczej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia zarodka  

w organizmie kobiety nie może upłynąć więcej niż 5 dni.”; 

4) użyte w art. 18 w ust. 1 w pkt 2, 3 i 5 oraz w ust. 2 i 3, w art. 20 w ust. 1, w ust. 1  

w pkt 1 oraz w ust. 3, w art. 21 w ust. 1, w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 3, w art. 23  

w ust. 1, w art. 28 w ust. 7, w art. 29 w ust. 1, w ust. 1 w pkt 1, w ust. 1 w pkt 3  
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w lit. a, w ust. 1 w pkt 5 oraz w ust. 2, w art. 30 w ust. 1 oraz w ust. 1 w pkt 2 i 7,  

w art. 31 ust. 3, w art. 32 ust. 1, w ust. 1 w pkt 1, w ust. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1  

w pkt 5, w ust. 2, w ust. 2 w pkt 1 i 2, w ust. 2 w pkt 4 w lit. a oraz w ust. 2 w pkt 7,  

w art. 33, w art. 35 w pkt 1 i 2, w art. 37 w ust. 1 i 3, w art. 44  

w ust. 2, w art. 54 w ust. 3 w pkt 6 oraz w ust. 4 w pkt 6, w art. 81 oraz w art. 98  

w ust. 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „dawstwo partnerskie” zastępuje 

się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „dawstwo 

małżeńskie”.    

5) w art. 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku dawstwa innego niż małżeńskie zgodę na przeniesienie wyrazili, 

w formie pisemnej, biorczyni oraz jej mąż;”; 

6) w art. 21: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku dawstwa innego niż małżeńskie mąż biorczyni nie wyraził zgody 

na przeniesienie zarodka;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku braku zgody męża zezwolenie na przeniesienie wydaje sąd 

opiekuńczy.”, 

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) śmierci obojga dawców zarodka albo, jeżeli zarodek został utworzony  

w wyniku dawstwa innego niż małżeńskie – śmierci biorczyni i jej męża.”; 

7) w art. 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) biorczyni, w formie pisemnej, wycofała zgodę na przeniesienie zarodka; 

niedopuszczalne jest przeniesienie zarodka, jeżeli jej mąż nie wyraził zgody na 

przeniesienie zarodka;”; 

8) dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Niedozwolone jest wprowadzanie zarodka w stan kriokonserwacji. 

2. Jeśli przeniesienie zarodka do organizmu biorczyni nie jest możliwe z powodu 

udokumentowanej siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia w chwili utworzenia 
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zarodka, dopuszczalne jest wprowadzenie zarodka w stan kriokonserwacji. Zarodek jest 

przenoszony do organizmu biorczyni niezwłocznie po ustaniu tej przyczyny.”; 

9) w art. 32 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) biorczyni ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraziła w formie pisemnej 

zgodę na zastosowanie u niej komórek rozrodczych pobranych od dawcy  

w celu dawstwa małżeńskiego albo dawstwa innego niż małżeńskie w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji albo zgodę na utworzenie z tych komórek 

rozrodczych zarodka i jego zastosowanie w procedurze medycznie wspomaganej 

prokreacji. Zastosowanie komórek rozrodczych albo zarodka następuje po wyrażeniu, 

w formie pisemnej, zgody przez męża, który został uprzednio szczegółowo, na piśmie, 

poinformowany o skutkach prawnych stosowania komórek rozrodczych albo zarodka 

w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji u biorczyni, wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

w szczególności o ojcostwie dziecka, które urodzi się w wyniku procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji;”; 

10) w art. 36 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) biorczyni ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraziła, w formie pisemnej, 

zgodę na przyjęcie zarodków i na zastosowanie ich w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji; zastosowanie zarodka następuje po wyrażeniu,  

w formie pisemnej, zgody przez męża, który został uprzednio szczegółowo, na piśmie, 

poinformowany o skutkach prawnych przyjęcia i zastosowania zarodków  

w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji u biorczyni, wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

w szczególności o ojcostwie dziecka, które urodzi się w wyniku procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji;”; 

11) w art. 37: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) imię i nazwisko dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka oraz rok  

i miejsce ich urodzenia;”, 

b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
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„10) numer PESEL dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka oraz 

biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków, a w przypadku osoby, która nie ma 

nadanego numeru PESEL – imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

    „5.  Dane, o których mowa w ust. 2, podlegają anonimizacji w sposób pozwalający  

na techniczne pozyskiwanie danych udostępnianych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia osobom, o których mowa w art. 38 ust. 2.”;        

12) w art. 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba urodzona w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji, 

w wyniku dawstwa innego niż małżeńskie komórek rozrodczych lub dawstwa zarodka, 

ma prawo zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawcy wymienionymi w art. 37 

ust. 2.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informacje, o których mowa w ust. 2, są udostępniane przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia na wniosek osób uprawnionych do zapoznania się z nimi.”, 

d) w ust. 5 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4; 

13) art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji prowadzi postępowanie z komórkami 

rozrodczymi i zarodkami w celu przeprowadzenia procedury medycznie wspomaganej 

prokreacji polegające na: 

1) pobieraniu i konserwowaniu komórek rozrodczych; 

2) stosowaniu komórek rozrodczych i zarodków w procedurze medycznie wspomaganej 

prokreacji, w tym przetwarzaniu, testowaniu i dystrybucji.”; 

14) w art. 49 w ust. 4: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5) osoby zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 48 ust. 7 pkt 7, nie 

spełniają wymagań określonych w art. 50 ust. 1, lub;”, 

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji albo banku komórek 

rozrodczych doszło do naruszenia art. 25a.”; 

15) dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 1. Kto stosuje metody medycznie wspomaganej prokreacji w celu urodzenia 

i porzucenia dziecka poprzez przekazanie go innym osobom (macierzyństwo zastępcze) 

bądź organizuje macierzyństwo zastępcze albo uczestniczy w nim 

podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

2. Kto prowadzi reklamę lub promocję macierzyństwa zastępczego  

podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.”; 

16) dodaje się art. 90a w brzmieniu: 

„Art. 90a. 1. Kto wprowadza zarodki w stan kriokonserwacji, z zastrzeżeniem art. 25a 

ust. 2, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 50 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada minister właściwy do spraw zdrowia 

w drodze decyzji administracyjnej. Minister właściwy do spraw zdrowia jest 

wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw zdrowia uwzględnia zakres naruszenia prawa. 

4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna. Od kary pieniężnej 

nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe. 

5. Egzekucja kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi, 

następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Należności z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, ulegają przedawnieniu 

po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stała się wymagalna. 
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7. Wpływy z kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

ZMIANY W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM 

1. Projekt deroguje art. 751 oraz 811 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy2 (dalej: k.r.o.) regulujące kwestie, odpowiednio, uznania ojcostwa dziecka, 

które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z komórek 

rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka, oraz 

dopuszczalność ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa przy zastosowaniu procedury 

medycznie wspomaganej prokreacji, jeżeli w jej wyniku nie urodziło się dziecko. Przepisy 

te zostały wprowadzone przez art. 93 pkt 3-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu 

niepłodności3 (dalej: ustawa o leczeniu niepłodności, u.l.n.) w celu stworzenia możliwości 

uznania ojcostwa przez mężczyznę, który nie jest genetycznym ojcem dziecka. Niezależnie 

od zasadniczych wątpliwości, jakie przepisy te – szczególnie art. 751 – budzą z perspektywy 

poszanowania konstytucyjnych standardów ochrony więzi filiacji (vide pkt 24 

uzasadnienia), w sytuacji gdy niniejszy projekt ustawy ogranicza możliwość skorzystania z 

metod wspomaganej prokreacji wyłącznie do par małżeńskich, przepisy art. 751 i 811 k.r.o. 

stają się bezprzedmiotowe, ponieważ w każdym przypadku zastosowania tychże metod 

zajdzie domniemanie ojcostwa męża matki, przewidziane przez art. 62 § 1 k.r.o. 

II. ZMIANY W USTAWIE O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI 

2. Proponowana modyfikacja ustawy o leczeniu niepłodności obejmuje następujące 

zagadnienia: 

a) ograniczenie możliwości stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego wyłącznie 

do małżeństw, 

b) ograniczenie liczby komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione, do jednej, 

c) określenie kriokonserwacji ludzkich zarodków powstałych w procedurze zapłodnienia 

pozaustrojowego jako czynu niedozwolonego i wprowadzenie sankcji 

administracyjnych w przypadku stosowania tej procedury oraz 

d) likwidację anonimowości dawców komórek rozrodczych. 

 

                                                           
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 682. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 865. 
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OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA METODY ZAPŁODNIENIA 

POZAUSTROJOWEGO DO MAŁŻEŃSTW 

3. W obowiązującym stanie prawnym metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest dostępna 

zarówno dla małżeństw, jak i osób, które „pozostają we wspólnym pożyciu” 

(konkubinatach). Takie ukształtowanie stanu prawnego koliduje z konstytucyjnymi 

zasadami ochrony dobra dziecka oraz ochrony małżeństwa i dlatego wymaga modyfikacji. 

W efekcie proponuje się, by z metody zapłodnienia pozaustrojowego mogły skorzystać 

wyłącznie osoby pozostające w związku małżeńskim. 

4. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Konstytucji na państwie polskim spoczywa obowiązek ochrony 

praw dziecka. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia wątpliwości, że 

jest to wartość o podstawowym znaczeniu4. W konsekwencji regulacje dotyczące prawnej 

ochrony życia rodzinnego powinny „stwarzać optymalne warunku dla rozwoju dziecka pod 

pieczą rodziców”5. Również w nauce prawa podnosi się, że powstanie rodziny wiąże się 

nierozłącznie z istnieniem dzieci, a ochrona ich praw stanowi jeden z elementów ochrony 

rodziny6. Należy przypomnieć, że rodzina oparta na małżeństwie stanowi naturalne i 

najlepsze środowisko dla rozwoju dziecka, co również potwierdza, iż wymogiem, do 

którego realizacji zobligowany jest ustawodawca zwykły, jest stworzenie warunków 

umożliwiających wychowanie dzieci w pełnej rodzinie. 

5. Konstytucja w art. 18 nakłada na władze publiczne obowiązek kształtowania swojej 

aktywności w sposób gwarantujący ochronę wyrażonych tam wartości, w tym przede 

wszystkim małżeństwa i rodziny. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny: „prawodawca 

konstytucyjny wysuwa na pierwszy plan małżeństwo i rodzinę opartą na małżeństwie”7. 

Zgodnie z zasadą ustrojową wyrażoną w art. 18 Konstytucji „preferowaną konstytucyjnie 

wizją rodziny jest trwały związek mężczyzny i kobiety, nakierowany na macierzyństwo i 

odpowiedzialne rodzicielstwo”8. Celem małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, 

nie jest jedynie możliwość korzystania z udogodnień, lecz przede wszystkim wypełnianie 

                                                           
4 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., sygn. SK 61/06, OTK ZU 7A/2007, poz. 77. 
5 Tamże. 
6 Zob. B. Banaszak, M. Jabłoński, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji 

RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 132; M. Dobrowolski, Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4, s. 30. 
7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., sygn. akt SK 61/06, pkt III.6; podobnie wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 18 maja 2005 r., K 16/04, 5A/2005 OTK ZU 5A/2005, poz. 51, pkt III.4. 
8 M. Zubik, Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2, s. 26-

43. Zob. też W. Borysiak [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, 

Warszawa 2016, komentarz do art. 18, Nb. 124, 134. 
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roli społecznej, jaką zapoczątkowana przez związek małżeński rodzina (zob. art. 23 i 27 

k.r.o.) ma do odegrania w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem9. Obowiązkiem 

państwa jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin, przede wszystkim 

poprzez zawieranie małżeństw. W tym celu ustawodawca zobligowany jest do stanowienia 

prawa o takiej treści, które wpływać będzie na podejmowanie przez adresatów norm 

racjonalnych decyzji, w tym do przeciwdziałania zmianom, które nie są korzystne z punktu 

widzenia modelu życia rodzinnego wskazanego w Konstytucji jako optymalny10. 

6. Wynikający z art. 18 Konstytucji nakaz ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa musi być 

rozpatrywany w kontekście związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. W tym kontekście 

ochrona związku małżeńskiego jest nierozerwalnie związana z ochroną dobra dziecka, co 

znajduje swoje potwierdzenie w obiektywnych uwarunkowaniach biologicznych. 

Doniosłość biologicznych więzi rodzinnych dostrzegł Trybunał Konstytucyjny uznając, że 

zapewnienie możliwości wychowania dziecka przede wszystkim w rodzinie naturalnej, w 

której relacje między rodzicami i dziećmi są oparte na więzi biologicznej, stanowi wartość 

chronioną na poziomie konstytucyjnym11. Znaczenie związku zachodzącego między 

dobrem dziecka a ochroną małżeństwa widoczne jest także na gruncie przepisów już 

ustanowionych, które regulują instytucję przysposobienia. 

7. Wreszcie trzeba zauważyć, że relewantność małżeństwa dla zasady ochrony dobra dziecka 

potwierdza sam fakt zagwarantowania jego trwałości w postanowieniach ustawy 

zasadniczej. Jak wskazuje Witold Borysiak, „z przepisów dotyczących ochrony rodziny 

i dziecka (art. 71 i 72 Konstytucji RP) można wyprowadzić obostrzenia dotyczące 

rozwiązania małżeństwa oraz nakaz uwzględniania przez władze publiczne ochrony tych 

dwóch wartości w toku procedury zmierzającej do ustania małżeństwa”12. 

8. Należy też przypomnieć o rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ z 26 czerwca 2014 r. o 

ochronie rodziny13, w której zostało potwierdzone, że rodzina jest podstawową grupą 

                                                           
9 B. Banaszkiewicz, Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji 

RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3, s. 617. Zob. też A. Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa 

rodzinnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. W. 

Wróbel, P. Kardas, T. Sroka, Warszawa 2012 , s. 771. 
10 Sąd Najwyższy (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) – Opinia o projekcie ustawy o leczeniu niepłodności (Druk 

Sejmu RP VII kadencji nr 3245), Warszawa, 2015, s. 10-11,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/86696820D44026B5C1257E4D002261D9/%24File/3245-002.pdf. W tej 

opinii SN jednoznacznie opowiedział się za dopuszczalnością stosowania metod wspomaganej prokreacji 

wyłącznie u par małżeńskich (tamże, s. 18). 
11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2003 r., sygn. akt K 18/02, OTK ZU 4A/2003, poz. 32; wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2013, P 33/12, OTK ZU 8A/2013, poz. 123. 
12 Zob. W. Borysiak [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja…, komentarz do art. 18, Nb. 97. 
13 A/HRC/26/L.20/Rev.1. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/86696820D44026B5C1257E4D002261D9/%24File/3245-002.pdf
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społeczną, a dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują rodziny, traktowanej jako 

naturalne środowisko rozwoju, zapewniającej atmosferę szczęścia, miłości i zrozumienia. 

Z tej racji rodzina jest uprawniona do szczególnej ochrony ze strony społeczeństwa oraz 

państwa. 

9. Warto też dodać, że prawne ograniczenie stosowania metody zapłodnienia 

pozaustrojowego do par małżeńskich występuje w Czechach, na Litwie, w Portugalii, w 

Szwajcarii i w Turcji. Ograniczenia w dostępie do finansowej pomocy państwowej 

w korzystaniu z tej formy wspomagania prokreacji do małżeństw obowiązuje na Cyprze, 

w Czechach, w Niemczech, w Szwecji i Turcji14. 

10. W związku z powyższym, realizując wolę ustrojodawcy, proponuje się wprowadzenie 

zmian we wskazanym wyżej kierunku poprzez dodanie do art. 5 u.l.n. ust. 2a, zgodnie z 

którym: „Procedura zapłodnienia pozaustrojowego może być stosowana jedynie wobec 

osób pozostających w związku małżeńskim”. Implikuje to szereg innych zmian mających 

charakter dostosowawczy i modyfikujących brzmienie dotychczasowych przepisów, które 

przyzwalały na stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego u innych osób niż te, 

które pozostają w związku małżeńskim. Zmiany te polegają na tym, iż: 

 w art. 2 ust. 1 u.l.n.: 

o w pkt 3 dodaje się fragment stanowiący, że biorczyni musi pozostawać 

w związku małżeńskim; 

o w pkt 8 modyfikuje się definicję dawstwa partnerskiego – zmieniając zarazem 

nazwę na „dawstwo małżeńskie” – tak, aby nie obejmowała już przekazywania 

komórek rozrodczych przez dawcę, który pozostawał z biorczynią we wspólnym 

pożyciu potwierdzonym zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni; 

o w pkt 9 z definicji dawstwa zarodka usuwa się fragment mówiący o przekazaniu 

zarodka biorczyni, która pozostaje we wspólnym pożyciu; 

 w art. 20 ust. 1 pkt 2 u.l.n. usuwa się fragment dotyczący wyrażenia zgody na 

przeniesienie zarodka przez mężczyznę, z którym biorczyni pozostaje we wspólnym 

pożyciu; 

 w art. 21 u.l.n.: 

                                                           
14 Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Analiza przepisów prawnych dotyczących zapłodnienia 

pozaustrojowego obowiązujących w wybranych krajach, Warszawa 2009. 
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o w ust. 1 pkt 3 usuwa się fragment odnoszący się do sytuacji, kiedy mężczyzna, 

z którym biorczyni pozostaje we wspólnym pożyciu, nie złożył oświadczenia 

o uznaniu ojcostwa; 

o w ust. 2 usuwa się fragment dotyczący innego dawcy komórek rozrodczych niż 

mąż; 

o w ust. 3 pkt 2 usuwa się fragment odnoszący się do osoby, z którą biorczyni 

pozostawała we wspólnym pożyciu; 

 w art. 22 pkt 2 u.l.n. dostosowuje się brzmienie przepisu do zmian związanych 

z wprowadzeniem warunku pozostawania w związku małżeńskim, aby skorzystać 

z procedury medycznie wspomaganej prokreacji; 

 w art. 32 w ust. 2 pkt 6 u.l.n. usuwa się fragment dotyczący pozostawania przez 

biorczynię we wspólnym pożyciu; 

 w art. 36 w ust. 1 pkt 7 u.l.n. usuwa się fragment dotyczący pozostawania przez 

biorczynię we wspólnym pożyciu; 

 we wszystkich przepisach u.l.n. dokonuje się zamiany wyrażenia „dawstwo 

partnerskie” na „dawstwo małżeńskie”. 

OGRANICZENIE LICZBY KOMÓREK ROZRODCZYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAPŁODNIONE 

W RAMACH PROCEDURY ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO 

11. Zgodnie z obowiązującą formułą zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy o leczeniu niepłodności 

możliwe jest zapłodnienie przynajmniej sześciu żeńskich komórek rozrodczych. Ustawa 

wprowadza jednak bardzo szerokie wyjątki od tej zasady. Dokonanie zapłodnienia więcej 

niż 6 komórek rozrodczych jest możliwe, gdy biorczyni ukończyła 35. rok życia lub 

wskazania medyczne wynikające z choroby współistniejącej z niepłodnością lub 

dwukrotnego nieskutecznego wcześniejszego leczenia metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego uzasadniają zapłodnienie większej ich liczby. Taki stan prawny należy 

uznać za niedopuszczalny. Przepisy stanowiące o zasadach, na jakich odbywa się procedura 

zapłodnienia pozaustrojowego, powinny gwarantować pełną ochronę życia ludzkiego 

i dobra dziecka oraz szanować godność każdego człowieka od jego poczęcia. W efekcie 

niedopuszczalna jest sytuacja, gdy zarodki tworzy się i wykorzystuje w celach innych niż 

transferowanie ich do dróg rodnych kobiety. Przeciwne założenie wprost łamie wiele 

przepisów Konstytucji, w tym art. 30 (ochrona godności człowieka), art. 38 (ochrona życia 
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ludzkiego), art. 68 (ochrona zdrowia) oraz art. 72 (ochrona praw dziecka). W konsekwencji 

niedopuszczalne jest przyzwalanie poprzez przepisy prawa na tworzenie większej liczby 

zarodków, niezależnie czy celem jest stworzenie tzw. zarodków zapasowych, które są 

konserwowane, a następnie jedynie ewentualnie wykorzystywane w przyszłości, czy też 

działanie takie ukierunkowane jest na zwiększenie efektywności przeprowadzanego 

zabiegu, za czym kryje się odgórne założenie, iż w wyniku przeprowadzanych działań część 

zarodków na pewno umrze. 

12. Jak już wspomniano, powyższe wiąże się z realizacją zasad i gwarancji konstytucyjnych, 

w tym przede wszystkim wyrażonej w art. 38 zasady ochrony życia każdego człowieka. 

Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreślił, iż ochrona ta przysługuje od momentu 

poczęcia, gdyż od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną 

konstytucyjnie, co dotyczy także fazy prenatalnej15. Warto zauważyć, że również Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej dostrzegł, iż prawna ochrona godności człowieka 

zaczyna się już w momencie poczęcia, ponieważ „zapłodnienie rozpoczyna proces rozwoju 

człowieka”16. O ile wskazana gwarancja ochrony życia ludzkiego nie ma charakteru 

absolutnego, to należy wskazać, że wszelkie ograniczenia muszą spełniać wymogi 

określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Jak ocenił Trybunał Konstytucyjny „zdecydowanie 

nieakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, realizującym zasady 

sprawiedliwości społecznej i chroniącym życie oraz niezbywalną godność człowieka, 

byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się 

niżej w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw majątkowych, moralności 

publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych ludzi.”17 I przypomniał, że 

„Trybunał Konstytucyjny nie ma wątpliwości, że życie człowieka nie podlega 

wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, 

ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria”18. Właśnie z tych względów niedopuszczalne 

jest, by realizacja pierwszego ze wskazanych dóbr mogła w jakikolwiek sposób ograniczać 

gwarancje odnoszące się do drugiego. W konsekwencji, tworzenie dodatkowych zarodków 

                                                           
15 Zob. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19, pkt 

3-4.3. To stanowisko podziela Sąd Najwyższy (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) – Opinia o projekcie ustawy 

o leczeniu niepłodności (Druk Sejmu RP VII kadencji nr 3245), Warszawa, 2015, s. 4-5,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/86696820D44026B5C1257E4D002261D9/%24File/3245-002.pdf. 
16 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) z 18 października 2011 r. w sprawie 

Brüstle v. Greenpeace, sygn. C-34/10, p. 35; zob. też. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka 

izba) z 18 grudnia 2014 r. w sprawie International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, 

Designs and Trade Marks, sygn. C-364/13. 
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 września 2008 r., K 44/07, OTK ZU 7/A/2008, poz. 126, pkt III.7.4. 
18 Tamże, pkt III.7.5. 
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(z których część umrze) stanowi złamanie chroniących życie ludzkie norm ustawy 

zasadniczej, w związku z czym omawiana regulacja ustawy o leczeniu niepłodności musi 

zostać zmieniona. Trzeba podkreślić, że władze publiczne niezależnie od wynikającej z art. 

38 treści „obronnej” (zakaz pozbawiania człowieka życia) są zobowiązanie do 

podejmowania działań służących ochronie życia19.  

WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA ZARODKÓW W STAN KRIOKONSERWACJI 

13. Ochrona godności każdego człowieka – będącej źródłem praw i wolności – jest podstawową 

zasadą zawartą w polskiej Konstytucji. Z racji tak wysokiej rangi przysługująca zgodnie 

z art. 30 Konstytucji ochrona godności ludzkiej nie może być w żaden sposób ograniczana. 

Innymi słowy, każda regulacja dopuszczająca naruszenie godności człowieka jest 

niezgodna z ustawą zasadniczą20. 

14. Nie ulega wątpliwości, że procedura kriokonserwacji człowieka narusza jego godność, 

ponieważ zakłada zamrożenie człowieka, będącego na najwcześniejszym etapie rozwoju, 

który posiada już swoją godność osobową. Wszelkie zaś wątpliwości z tym związane należy 

rozstrzygać w zgodzie z konstytucyjną dyrektywą wykładni in dubio pro dignitatem21, tj. w 

kierunku ochrony tej godności, a więc w opisywanym przypadku, właśnie za zakazem 

mrożenia człowieka, niezależnie od jego wieku i wielkości. 

15. Poza kwestiami dotyczącymi godności wymaga podkreślenia, że sama kriokonserwacja 

zarodków ludzkich nie jest dla nich obojętna ze względów zdrowotnych. Ich przebywanie 

w stanie hibernacji często prowadzi do ich degradacji, a w konsekwencji obumierania. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zarodek ludzki stanowi konstytucyjnie chronioną formę życia 

ludzkiego, śmiertelność zarodków w wyniku ich zamrożenia budzi istotne wątpliwości co 

do konstytucyjności takiego działania. Warto zauważyć, że zgodnie z przeprowadzonymi 

badaniami śmiertelność zarodków w wyniku ich kriokonserwacji kształtuje się na poziomie 

około 15%22. 

16. W związku z powyższym wprowadza się art. 25a u.l.n., zgodnie z którego ust. 1 

„niedozwolone jest wprowadzanie zarodka w stan kriokonserwacji”. W ust. 2 wskazuje się 

                                                           
19 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 1999 r., sygn. akt K 2/98, OTK 1999, nr 3, poz. 38; zob. 

też P. Sarnecki [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz do art. 38, s. 3. 
20 Zob. L. Garlicki [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja..., komentarz do art. 30, s. 15. 
21 Zob. J. Zajadło, Godność i prawa człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, tom 3, s. 61–62. 
22 Zob. M.E. Pavone, J. Innes, J. Hirshfeld-Cytron, R. Kazer, and J. Zhang, Comparing thaw survival, implantation 

and live birth rates from cryopreserved zygotes, embryos and blastocysts, Hum. Reprod. Sci. 2011 Jan-Apr; 4 (1): 

23-28; L.L. Veeck, R. Bodine, R.N. Clarke, R. Berrios, J. Libraro, R.M. Moschini, et al., High pregnancy rates 

can be achieved after freezing and thawing human blastocysts, Fertil Steril. 2004; 82 : 1418/27. 
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natomiast na sytuację wyjątkową, gdy przeniesienie zarodka do organizmu biorczyni nie 

jest możliwe z powodu udokumentowanej siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia w 

chwili utworzenia zarodka. Wówczas dopuszcza się konserwowanie zarodka do momentu 

ustania tej przyczyny, po którym nakazuje się przeniesienie zarodka do organizmu 

biorczyni. Proponowany przepis przewiduje tym samym odstępstwo od zakazu 

wprowadzania zarodków w stan kriokonserwacji, ale tylko w okolicznościach obiektywnej 

niemożności wywołanej siłą wyższą – należycie udokumentowaną – której wystąpienia nie 

można było przewidzieć w chwili utworzenia zarodka. Wyjątek ten nie stanowi naruszenia 

polskiego porządku konstytucyjnego, w szczególności godności człowieka ani nakazu 

ochrony życia ludzkiego, gdyż brak takiej regulacji prowadziłby do śmierci człowieka 

(zarodka), czemu państwo powinno przeciwdziałać.  

17. W projekcie zdecydowano się posłużyć znanym w orzecznictwie i doktrynie pojęciem „siły 

wyższej”, które cechuje ugruntowane znaczenie. Wskazuje się, że siła wyższa stanowi 

zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, jednak zawsze zewnętrznym 

w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia 

oraz zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec23. Zgodnie z judykaturą Sądu 

Najwyższego przyjmuje się, że cecha zewnętrzności oznacza, iż zdarzenia stanowiące 

przejawy „siły wyższej” mają swe źródło na zewnątrz, tzn. poza sferą działania osoby 

odpowiedzialnej za szkodę. Natomiast niemożność przewidzenia wystąpienia takich 

zdarzeń implikowana jest z ich niezwykłości. Występowanie takiego stanu rzeczy należy 

oceniać w kontekście konkretnych okoliczności danego zdarzenia, a nie z perspektywy 

teoretycznego, a nawet absolutnego braku możliwości wypełnienia nałożonego ustawą 

obowiązku. Należy wreszcie stwierdzić, że siła wyższa wyznacza granicę 

odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy24. 

18. Należy zdecydowanie podkreślić, że projektowany zakaz kriokonserwacji nie obejmuje 

swoim zakresem zarodków zamrożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. 

Obejmuje on jedynie zakaz samej czynności zamrażania (kriokonserwacji), by wykluczyć 

jej wykonywanie w przyszłości. Projekt nie wpływa więc na sytuację już zamrożonych 

zarodków, których stan nie ulega zmianie, i podmiotów, w których gestii się znajdują. 

                                                           
23 Zob. B. Adamiak, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, WK 2015. Lex/El., J. Pokrzywniak, 

Klauzula siły wyższej, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 6. 
24 Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2001 r., sygn. akt IV CKN 150/00. 
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Zakaz ten nie obejmuje także możliwości poddawania konserwowaniu komórek 

rozrodczych. 

19. Pozostałe zmiany w omawianym zakresie mają charakter dostosowawczy i polegają na tym, 

że: 

  w art. 2 ust. 1 u.l.n.: 

o w pkt 15 w definicji „konserwowania” modyfikuje się zakres podmiotowy 

ograniczając go do komórek rozrodczych; 

w pkt 18 i 23 zmienia się umiejscowienie wyrazu „konserwowanie” tak, by objął on 

wyłącznie konserwowanie komórek rozrodczych; 

 w art. 44 w ust. 1 pkt 2 u.l.n. modyfikuje się przepis tak, aby ośrodek medycznie 

wspomaganej prokreacji nie był już uprawniony do konserwowania zarodków w celu 

przeprowadzenia procedury medycznie wspomaganej prokreacji. 

20. Z powyższym łączy się również modyfikacja art. 9 ust. 3 u.l.n., zgodnie z którą 

umieszczenia zarodka w ciele kobiety należy dokonać najpóźniej w terminie 5 dni od 

zapłodnienia. Wyznaczenie takiego terminu wynika z aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie 

z którą granica piątego i szóstego dnia stanowi ostatni moment, kiedy można dokonać 

implantacji zarodka niepoddanego kriokonserwacji. Powyżej tego wieku zarodek zwiększa 

swój rozmiar na tyle, że jego umieszczenie w ciele kobiety i implantacja w błonie śluzowej 

macicy z przyczyn fizjologicznych stają się już niemożliwe25, co w dłuższej perspektywie 

prowadzi do sytuacji, gdy nie będzie on miał już szans nigdy się rozwinąć, co implikuje 

„wieczną hibernację” albo zniszczenie i śmierć zarodka. 

21. W celu zabezpieczenia realizacji normy rekonstruowanej na podstawie art. 25a u.l.n., 

zdecydowano się wprowadzić dodatkową regulację dotyczącą odpowiedzialności za jej 

bezprawne naruszenie. Proponuje się dodanie art. 90a u.l.n., przewidującego 

administracyjną karę pieniężną w wysokości od 20 000 zł do 50 000 zł, do której nałożenia 

w drodze decyzji administracyjnej będzie uprawniony minister właściwy do spraw zdrowia. 

Ze względu na konieczność zachowania pewnej swobody podmiotu decydującego o 

zastosowaniu kary pieniężnej, projekt przewiduje, że w konkretnym przypadku o jej 

wysokości będzie decydował minister właściwy do spraw zdrowia, każdorazowo  

                                                           
25 K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw 

Lekarskich, wyd. 3, Warszawa 1988, s. 56; H. Bartel, Embriologia. Podręcznik dla studentów”, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, wyd. 4, Warszawa 2004, s. 94; P. Hoser, Cytologia, embriologia i histologia człowieka, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, wyd. 1, Warszawa 1993, s. 50. 
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uwzględniając zakres naruszenia prawa. Jednocześnie będzie on wierzycielem w 

rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ten, kto zostanie 

obciążony omawianą karą, będzie zobowiązany ją uiścić w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja o jej nałożeniu stanie się ostateczna. Z tym terminem związane będzie 

także rozpoczęcie naliczania odsetek ustawowych. Warto podkreślić, że do egzekucji 

omawianej kary pieniężnej wraz z odsetkami ustawowymi będzie stosować się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności z tytułu kary będą ulegały 

przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym staną się wymagalne. Wpływy 

pochodzące z przedmiotowej kary będą stanowiły dochód budżetu państwa. 

22. Poza konsekwencjami o charakterze osobowym, złamanie normy będzie pociągało za sobą 

również konsekwencje dla podmiotu, w którym takie naruszenie zostanie dokonane. 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 49 ust. 4 pkt 6 u.l.n., jeżeli w ośrodku medycznie 

wspomaganej prokreacji albo banku komórek rozrodczych dojdzie do naruszenia art. 25a 

u.l.n., wówczas podmioty te utracą pozwolenie na prowadzenie działalności związanej 

z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego. Przypomnieć należy, że projekt ustawy 

przewiduje jedynie zakaz wprowadzania zarodków w stan kriokonserwacji (z wyjątkiem 

nadzwyczajnej sytuacji opisanej w art. 25a ust. 2 u.l.n.), a nie przechowywania zarodków 

zakonserwowanych przed dniem wejścia w życie proponowanej ustawy. Innymi słowy, 

projektowane zmiany w żadnym razie nie prowadzą do wyłączenia możliwości dalszego 

przechowywania zarodków wytworzonych i poddanych kriokonserwacji przed dniem 

wejścia w życie proponowanej ustawy. 

LIKWIDACJA ANONIMOWOŚCI DAWCÓW KOMÓREK ROZRODCZYCH 

23. Projekt zakłada także likwidację zasady anonimowości dawców komórek rozrodczych. 

Czyni to poprzez zobligowanie do umieszczania w rejestrze dawców komórek rozrodczych 

i zarodków informacji o imieniu, nazwisku oraz numerze PESEL (lub serii i numerze 

dokumentu stwierdzającego tożsamość) dawcy. Jednocześnie zdecydowanie rozszerzony 

zostaje zakres informacji, do których osoba urodzona w wyniku zastosowania procedury 

wspomaganej prokreacji będzie mogła dotrzeć, bez konieczności oczekiwania – jak to ma 

miejsce aktualnie – na osiągnięcie pełnoletności. 

24. Postulowane zmiany czynią zadość konieczności zapewnienia dzieciom poczętym 

z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego prawa do poznania swoich 

rodziców (tj. poznania własnej tożsamości). Prawo to jest wprost zagwarantowane przez 

art. 7 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
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Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.26, której Rzeczpospolita Polska pozostaje stroną od 

1991 r. Prawo dziecka do prawidłowo ustalonej filiacji (poznania tożsamości rodziców) jest 

gwarantowane również przez art. 47 (ochrona życia prywatnego oraz prawo do 

decydowania o swoim życiu osobistym) oraz art. 72 (ochrona praw dziecka) Konstytucji 

RP27. Implikowane jest ono wprost przez nienaruszalną zasadę godności, poświadczoną w 

art. 30 ustawy zasadniczej, której „poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych”. W doktrynie podkreśla się, że w przypadku uznania przez system prawny 

dawstwa gamet lub embrionów ludzkich i związanego z tym kształtowania praw stanu 

cywilnego dziecka w sposób niezgodny z rzeczywistością biologiczną, na płaszczyźnie 

ustawodawstwa zwykłego należy zagwarantować dziecku prawo do poznania własnej 

tożsamości biologicznej28. Oprócz osobistego interesu dziecka należy wskazać również na 

interes zdrowotny, uzewnętrzniający się w konieczności ustalenia prawidłowej diagnozy 

medycznej, a także w przypadku potrzeby dokonania zabiegu transplantacji. Dlatego też 

niniejszy projekt ustawy umożliwia każdemu dziecku poczętemu pozaustrojowo dotarcie 

do wiedzy na temat swoich biologicznych (genetycznych) rodziców29. Sugerowane 

rozwiązanie stanowi zarazem ochronę przed zawarciem małżeństwa z osobą blisko 

spokrewnioną. Ponadto prawidłowe ustalenie pochodzenia dziecka stanowi zarazem jedno 

z podstawowych założeń prawa rodzinnego i może mieć potencjalnie znaczenie dla takich 

stosunków prawnych jak choćby dziedziczenie, obowiązek alimentacyjny czy władza 

rodzicielska. 

25. Analogiczna tendencja wyłania się również z ustawodawstw państw europejskich. Dla 

przykładu, w Szwecji lekarze lub ośrodki dokonujące zapłodnienia metodą in vitro 

zobowiązani są do utrwalania danych pozwalających na ustalenie osoby, od której pochodzą 

gamety wykorzystane do poczęcia konkretnego dziecka i umożliwienie dziecku, po 

osiągnięciu odpowiedniego wieku, zapoznania się z tymi danymi. W Wielkiej Brytanii 

                                                           
26 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm. Art. 7 ust. 1 Konwencji brzmi: „Niezwłocznie po urodzeniu dziecka 

zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania 

imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod 

ich opieką”. 
27 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., SK 61/06, pkt III.5. 
28 L. Bosek, Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 888), w tym odpowiedź na pytanie: „Czy kryterium zastosowane w proponowanym art. 619 

KRO (fakt urodzenia, a nie pokrewieństwo biologiczne) jest wystarczające do procesów o ustalenie lub 

zaprzeczenie macierzyństwa? Proponowana zmiana sprawia, że takie postępowania mogą opierać się wyłącznie 

na dokumentacji medycznej, a nie tak jak w przypadku ustalenia ojcostwa na porównaniu materiału biologicznego. 

Czy takie rozwiązanie może powodować ewentualne problemy prawne?”, s. 5, 

http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk6.nsf/0/E7AEF07907FBC313C12574CE003F21E2/$file/i2536-08.rtf. 
29 Opinia Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności, pkt 3 lit. b, http://ordoiuris.pl/ochrona-

zycia/opinia-ordo-iuris-w-sprawie-projektu-ustawy-o-leczeniu-nieplodnosci. 
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z kolei od 2005 r. niezbędne jest podanie pełnych informacji identyfikacyjnych, które to 

dane są przedstawiane dziecku na jego żądanie po ukończeniu 18 roku życia. Brak 

zgromadzenia danych uważa się natomiast za przestępstwo „nieautoryzowanego używania 

gamet”. Zagadnienie to było również przedmiotem zainteresowania niemieckich sądów – 

w lutym 2013 r. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) w Hamm wydał wyrok, w 

którym stwierdził, iż osoba poczęta z nasienia dawcy ma prawo wiedzieć, kim jest jej 

biologiczny ojciec, ponieważ prawa dziecka są ważniejsze aniżeli interes dawcy nasienia 

pragnącego zachować anonimowość30. 

26. Projekt przewiduje także dokonanie zmiany technicznej, która wynika z przewidywanego 

uchylenia art. 38 ust. 3 ustawy o leczeniu niepłodności. Konieczna jest modyfikacja 

brzmienia art. 37 ust. 5 u.l.n, poprzez wyeliminowanie występującego w tym przepisie 

odwołania do usuwanego przepisu.  

ZAKAZ SUROGACJI 

27. Projekt zakłada również wprowadzenie art. 79a u.l.n. penalizującego stosowanie metod 

medycznie wspomaganej prokreacji w celu urodzenia i porzucenia dziecka poprzez 

przekazanie go innym osobom (czyli macierzyństwo zastępcze), jak również samego 

organizowania procederu macierzyństwa zastępczego lub uczestniczenia w nim. Czyn ten 

byłby zagrożony sankcją karną w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku (ust. 1). Proponuje się również wprowadzenie zakazu 

prowadzenia reklamy lub promowania macierzyństwa zastępczego. Czyn ten byłby 

zagrożony sankcją karną w postaci grzywny albo ograniczenia wolności (ust. 2). 

28. Macierzyństwo zastępcze – zwane potocznie surogacją – jest niezgodne ze standardami 

Rady Europy oraz zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

ponieważ polega ono na wykorzystaniu „wynajętej” w tym celu kobiety do urodzenia 

dziecka, które następnie zobowiązuje się ona porzucić i przekazać innej osobie lub osobom, 

zwykle za wynagrodzeniem. W myśl art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i 

godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (Konwencja o 

prawach człowieka i biomedycynie), podpisanej w Oviedo 4 kwietnia 1997 r.31, 

sprowadzanie ciała ludzkiego lub jego części do źródła zysku (przedmiotu komercyjnej 

transakcji) jest niedopuszczalne. Również w świetle art. 2 lit. a Protokołu fakultatywnego 

                                                           
30 Tekst wyroku w języku niemieckim dostępny na stronie https://openjur.de/u/599587.html. 
31 Tekst w języku polskim dostępny na stronie internetowej 

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf. 
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do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji 

i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.32, macierzyństwo 

zastępcze wypełnia znamiona handlu dziećmi. Surogacja jest również nie do pogodzenia ze 

wspomnianą wcześniej Konwencją o prawach dziecka (zwłaszcza z art. 7, art. 8, art. 9, art. 

11, art. 16 oraz art. 21 lit. d) oraz Europejską konwencją o przysposobieniu dzieci, 

sporządzoną w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r.33 (art. 15 i art. 17). Warto także 

wspomnieć o jedynie pozornym rozróżnieniu pomiędzy surogacją „komercyjną” a 

surogacją „altruistyczną”. Takie rozróżnienie należy uznać za sztuczne, w szczególności ze 

względu na płynne granice pomiędzy wynagrodzeniem dla matki zastępczej a szeroko 

pojętym prawem do zwrotu kosztów, pod którym łatwo ukryć faktyczną cenę za „usługę” 

urodzenia dziecka. Trzeba też podkreślić, że każda umowa o surogację narusza godność i 

prawa dzieci oraz matek zastępczych, niezależnie od tego, czy matka otrzymuje finansową 

rekompensatę czy nie. 

SKUTKI FINANSOWE PROPONOWANYCH ZMIAN 

29. Proponowane zmiany nie stanowią obciążenia dla budżetu państwa ani dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

30. Projekt nie narusza prawa unijnego. 

                                                           
32 Dz. U. z 2007 r. Nr 76, poz. 494. 
33 Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1157. 


