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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

 

VII.534.36.2015.KM 

Szanowny Panie Ministrze 

Rzecznik Praw Obywatelskich, po analizie informacji zawartych w artykułach 

prasowych (m.in. K. Klinger, T. Żółciak, Dzieci z in vitro naznaczone urzędniczą bruzdą, 

Gazeta Prawna z dnia 17 września 2015 r. czy A. Domanowska, Dziecko z in vitro czy nie? 

Takie pytanie od listopada, Gazeta Wyborcza z dnia 18 września 2015 r.), podjął z urzędu 

sprawę danych zamieszczanych w aktach stanu cywilnego. Zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087), w celu 

zabezpieczenia interesów ojca i dziecka, ustawodawca przewidział procedurę uznania 

dziecka przed rozpoczęciem procedury medycznie wspomaganej prokreacji w przypadku 

tzw. dawstwa innego niż partnerskie, gdy para, poddająca się procedurze, nie jest 

małżeństwem. W takim wypadku, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, 

konieczne jest złożenie przez mężczyznę oświadczenia przewidzianego w art. 75
1
 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 63 ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 ze zm.). Informacja 

o złożeniu oświadczenia jest zamieszczana w rejestrze stanu cywilnego, który zgodnie 

z art. 5 Prawa o aktach stanu cywilnego prowadzi w systemie teleinformatycznym minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

Warszawa, dnia 22 września 2015 r. 
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Autorzy powołanych artykułów oraz ich rozmówcy wyrażają obawę, że 

zamieszczanie informacji, dotyczącej złożenia oświadczenia koniecznego do uznania 

ojcostwa przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych, w aktach stanu 

cywilnego, do których dostęp ma duża liczba pracowników urzędów stanu cywilnego oraz 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, może prowadzić do uzyskania informacji 

o pochodzeniu dziecka przez osoby nieuprawnione. Z tego względu, stosownie do regulacji 

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o ustosunkowanie się do powołanego problemu, w szczególności o poinformowanie, w jaki 

sposób są zabezpieczane dane zamieszczane w scentralizowanym rejestrze stanu cywilnego.  

 

Z poważaniem 

Podpis na oryginale 


