
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się w imieniu pana S.G., zam. (…) z prośbą o interwencję w jego sprawie, a w szczególności 

o rozważenie wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa z uwagi na ochronę interesu społecznego. Pan 

S.G. pozostawał do 2015 r. w związku małżeńskim z B.G. W trakcie trwania tego związku urodziła się mało-

letnia O.G. i zgodnie z obowiązującym w polskim prawie domniemaniem pochodzenia dziecka od męża mat-

ki za jej ojca został uznany S.G. 

Z informacji przekazanych przez S.G. wynika, że uważa on stanowczo, iż nie jest biologicznym ojcem 

małoletniej O.G. Jego zdaniem świadczy o tym przede wszystkim grupa krwi, jego B Rh–, a małoletniej Rh+. 

Od chwili, gdy się o tym dowiedział, starał się podjąć działania w celu zaprzeczenia ojcostwa, jednak zgodnie 

z art. 86 k.r.i.o. nie mógł już sam wystąpić ze wskazanym powództwem. Skierował wniosek do prokuratora 

z Prokuratury Rejonowej w M. z wnioskiem o wystąpienie z takim powództwem, jednak pismem z dnia 6 

października 2015 r. (sygn. art PC 89/15) uzyskał odpowiedź odmowną. Prokurator, uzasadniając odmowę, 

powołał się na dobro małoletniego dziecka. Jednakże, jak utrzymuje pan S.G., wszyscy w rodzinie, włącznie 

z małoletnią O.G., wiedzą, iż nie jest on biologicznym ojcem dziewczynki. Obecnie zaś, z uwagi na postępo-

wanie matki małoletniej, pan S.G. nie ma z małoletnią żadnego kontaktu i nie może również zlecić wykona-

nia badań genetycznych w celu potwierdzenia swoich twierdzeń. Należy też pamiętać, że dobro dziecka wy-

maga z reguły, aby jego pochodzenie prawne było zgodne z pochodzeniem biologicznym. 

Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem 

działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra powództwa 

o zaprzeczenie ojcostwa na podstawie art. 86 k.r.i.o. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy 

są w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w M. oraz pana S.G., który gotowy jest je przekazać na każde żąda-

nie Pana Ministra. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


