BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o leczeniu niepłodności

(druk nr 949)

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U.
z 2015 r. poz. 583)
Art. 62.
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni
od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.
Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od
orzeczenia separacji.
[§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że
pochodzi ono od drugiego męża.]
<§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się,
że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy
dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji,
na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.>
§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa.
[Art. 68.
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie
zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.]
<Art. 68.
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie
procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.>
Art. 75.
§ 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż
ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
<Art. 751.
§ 1. Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed
przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od
anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych
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-2pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna
oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka,
które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji
z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że
ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.
§ 2. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury
medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w § 1, w ciągu dwóch lat od
dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.
§ 3. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną
niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
§ 4. Przepisów art. 73 § 1 i 4 oraz art. 74 nie stosuje się.>
<Art. 811.
W przypadku gdy uznanie ojcostwa nastąpiło na podstawie art. 751, ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie
urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której
mowa w art. 751 § 1.>
Art. 85.
[§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż
w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed
urodzeniem się dziecka.]
<§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie
dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym
dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w
przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze
medycznie wspomaganej prokreacji.>
§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być
podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z 2014
r. poz. 1384 i 1491)
Art. 16.
<1.> Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności, o
których mowa w art. 2, w laboratorium.
<2. Za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego uznaje się również
postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami w ośrodku medycznie
wspomaganej prokreacji, także poza laboratorium.>
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-3USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO
(Dz. U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262)
Art. 19.
1. Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze stanu cywilnego oddzielnie dla każdego
rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu, i odrębnie dla każdego roku
kalendarzowego.
2. W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się rejestr uznań, w którym gromadzi się:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz
mężczyzny uznającego ojcostwo, numery tych osób w Powszechnym Elektronicznym
Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej "PESEL", jeżeli zostały nadane;
2) nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie
ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka, jeżeli
został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed
sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu się dziecka;
4) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed
urodzeniem się dziecka;
<4a) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed
przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od
anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych
pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka;>
5) datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego
ojcostwo wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci
dziecka;
6) oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został on
sporządzony, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w
którym został on sporządzony, jeżeli są znane;
7) datę złożenia przez mężczyznę oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego;
8) datę złożenia przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył
oświadczenie, jest ojcem dziecka;
9) datę odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa;
10) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego
oświadczenie lub odmawiającego przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania
ojcostwa dziecka.
<2a. Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 4a, podlega usunięciu z rejestru, jeżeli w
ciągu dwóch lat od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę
koniecznego do uznania ojcostwa dziecko się nie urodziło.>
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzący rejestr stanu cywilnego zapewnia
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwość realizacji zadań wynikających z art. 35
ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
Art. 63.
1. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który
podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
2. Protokół uznania ojcostwa zawiera:
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-41) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz
mężczyzny uznającego ojcostwo, numery PESEL tych osób, jeżeli zostały nadane,
wraz z oznaczeniem dokumentów tożsamości;
2) nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie
ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka,
jeżeli został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed
sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu dziecka;
4) datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego
ojcostwo wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci
dziecka;
5) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed
urodzeniem dziecka;
6) oświadczenie mężczyzny uznającego ojcostwo, że nie ma wiedzy o uznaniu ojcostwa
lub odmowie uznania ojcostwa oraz o toczącej się sprawie o ustalenie ojcostwa oraz
oświadczenie matki dziecka, że nie doszło do uznania ojcostwa lub odmowy uznania
ojcostwa oraz, że nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa;
7) informację o dopuszczalności uznania ojcostwa oraz o braku wątpliwości co do
pochodzenia dziecka;
8) informację o wyjaśnieniu osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do
uznania ojcostwa przepisów regulujących obowiązki i prawa wynikające z uznania
ojcostwa, przepisów o nazwisku dziecka oraz różnicy między uznaniem ojcostwa a
przysposobieniem dziecka;
9) informację o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia, że
dziecko pochodzi od niego oraz datę złożenia tego oświadczenia;
10) informację o złożeniu przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył
oświadczenie, jest ojcem dziecka, oraz datę złożenia oświadczenia przez matkę
dziecka;
11) informację o złożeniu przez rodziców dziecka zgodnych oświadczeń o nazwisku
dziecka lub informację o braku zgodnych oświadczeń;
12) informację, że dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraziło zgodę na zmianę nazwiska,
oraz jego podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska;
13) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony
ten akt, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym
został sporządzony ten akt, jeżeli są znane;
14) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
15) adres do korespondencji rodziców dziecka;
16) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego
oświadczenie.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania
ojcostwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do
sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego
protokołu.
4. Konsul, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, przesyła niezwłocznie
protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu
urodzenia.
5. Jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed urodzeniem się dziecka, protokół przesyła się
kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w
terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu urodzenia.
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-56. Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostało złożone przed konsulem przed urodzeniem
się dziecka, przekazuje on protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze
względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub kierownikowi urzędu
stanu cywilnego właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy, gdy rejestracja urodzenia
matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kierownik urzędu stanu
cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub
kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy przekazuje
protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu
urodzenia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu urodzenia.
7. Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań dokonuje kierownik urzędu
stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie.
8. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu
stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli
uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego
właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy
rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
9. Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa, które
zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka;
2) datę i miejsce przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa;
3) informację, czy uznanie ojcostwa dotyczy dziecka urodzonego, czy oświadczenie
konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka, czy
uznanie ojcostwa następuje po śmierci dziecka;
4) nazwisko i imię (imiona) dziecka, datę i miejsce urodzenia, płeć dziecka;
5) oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został
sporządzony ten akt, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego,
w którym został sporządzony ten akt, jeżeli są zawarte w protokole przyjęcia
oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
10. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne
zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
<11. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed
przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od
anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych
pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka, kierownik urzędu
stanu cywilnego sporządza protokół, który zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia mężczyzny
uznającego ojcostwo i kobiety, numery PESEL tych osób, jeżeli zostały nadane,
wraz z oznaczeniem dokumentów tożsamości;
2) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone
przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych
pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka;
3) informację o wyjaśnieniu osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne
do uznania ojcostwa przepisów regulujących obowiązki i prawa wynikające
z uznania ojcostwa, przepisów o nazwisku dziecka oraz różnicy między
uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka;
4) informację o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo i kobietę zgodnych
oświadczeń o nazwisku dziecka lub informację o braku zgodnych oświadczeń;
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-65) informację o dacie złożenia przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia;
6) informację o dacie złożenia przez kobietę oświadczenia, że mężczyzna, który
złożył oświadczenie, będzie ojcem dziecka;
7) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
8) adres do korespondencji;
9) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego
oświadczenie.
12. Protokół, o którym mowa w ust. 11, podlega brakowaniu, jeżeli w ciągu dwóch lat od
dnia złożenia przez mężczyznę oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa
dziecko się nie urodziło. Jeżeli dziecko się urodzi, protokół jest dołączany do akt
zbiorowych aktu urodzenia i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, której akt
dotyczy, po osiągnięciu przez nią pełnoletności, lub na żądanie sądu.>
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