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członkami rodziny – uwagi de lege lata 
i de lege ferenda

Gamete Donation between Family 
Members – de lege lata and  
de lege ferenda

In the Polish legal system there are no legal regulations concerning a non-anon-
ymous gamete donation and an intra-family gamete donation. The purpose of 
this article is to analyze if the intra-family gamete donation should be mandated 
in the Polish family law. It is necessary to point out that in some cases this 
legal construction could be valuable. In the first part of the article the typol-
ogy of intra-family gamete donation is presented. In the second part, there are 
the results of research into the benefits and dangers of the intra-family gamete 
donation. Thereafter, it is analyzed how this kind of legal regulation could be 
implemented in the Polish legal system. 
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1. Wstęp
Medycznie wspomagana pro-

kreacja przez wiele lat stanowiła 
obszar, który nie był unormowa-
ny prawnie w sposób adekwatny 
do występujących w tym wzglę-
dzie potrzeb społecznych. Rezul-
tatem żywych dyskusji i sporów 
co do kształtu prawnej regulacji 
tych zagadnień jest Ustawa z dnia 
25 czerwca 2015 r. o leczeniu nie-
płodności (tj. Dz.U. 2017, poz. 865, 
dalej: u.l.n.), która jednak pod wie-

loma względami jest w doktrynie 
poddawana krytyce1. W polskiej 

 1 Zob. m.in. T. Gardocka, Opinia na 
temat projektu ustawy o leczeniu 
niepłodności, „Zeszyty Prawnicze 
BAS” 2015, nr 4, s. 157–163; J. Ha-
berko, Zagrożenia dla instytucji przy-
sposobienia wobec projektowanych 
rozwiązań legislacyjnych w zakresie 
leczenia niepłodności, „Forum Praw-
nicze” 2014, nr 4, s. 3–15; taż, Uznanie 
ojcostwa w świetle projektowanego 
art. 75? K.r.o., „Metryka” 2015, nr 1, 
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doktrynie prawniczej nie dokonano dotychczas ana-
lizy problematyki dawstwa komórek rozrodczych 
między członkami rodziny. Zagadnienie to stanowić 
będzie przedmiot niniejszego artykułu. W publikacji 
posłużono się metodą formalno-dogmatyczną oraz 
prawno-porównawczą.

Aktualne rozwiązania normatywne przewidu-
ją jedynie możliwość skorzystania z anonimowego 
dawstwa komórek rozrodczych, co jednoznacznie 
wyklucza możliwość dawstwa wewnątrzrodzinne-
go. Dotkniętej problemem niepłodności parze może 
zależeć na tym, aby dziecko poczęte dzięki zastoso-
waniu metod medycznie wspomaganej prokreacji 
było spokrewnione genetycznie z obojgiem rodziców, 
nawet wówczas, gdy dochodzi do zapłodnienia hete-
rologicznego. Wartość ta, sama w sobie, nie powin-
na budzić większych wątpliwości. Pojawiają się one 
jednak przy uwzględnieniu interesów pozostałych 
zaangażowanych w wewnątrzrodzinne dawstwo ko-
mórek rozrodczych podmiotów, zwłaszcza dziecka 
oraz dawcy komórki rozrodczej2.

s. 175–194; J. Lipski, Opinia prawna na temat rządowego pro-
jektu ustawy o leczeniu niepłodności, „Zeszyty Prawnicze BAS” 
2015, nr 4, s. 126–163; R. Łukasiewicz, Dawstwo zarodków 
a przysposobienie – zagadnienia wybrane (w:) J. Mazurkiewicz, 
P. Mysiak (red.), Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę 
dziecka poczętego i jego matki, Wrocław 2017, s. 146–167; M. 
Marszewski, Zapłodnienie post mortem w europejskim prawie 
porównawczym. Przyczynek do oceny polskiej ustawy o lecze-
niu niepłodności, „Medycyna i Prawo” 2015, nr 4, s. 98–114; 
M. Radkowska-Walkowicz, „To wielkie zwycięstwo polskiej 
wolności”? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in vitro 
w Polsce w perspektywie antropologicznej, „Medycyna i Pra-
wo” 2016, nr 1, s. 123–140; A. Stępkowski, Opinia prawna 
w sprawie merytorycznej oceny rządowego projektu ustawy 
o leczeniu niepłodności, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2015, nr 4, 
s. 164–182; Opinia o projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, 
Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, https://www.senat.
gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2480/
drukisejmowe/3245-002.pdf (dostęp: 20.01.2018).

 2 Relacje te można ująć w postaci dwóch układów. W skład 
pierwszego wchodzą: biorczyni, mąż biorczyni oraz dawca 
komórki rozrodczej. W skład drugiego wchodzą: dawca 
komórki rozrodczej, przyszli rodzice i dziecko. Szerzej: 
H. Van Parys i in., Constructing and Enacting Kinship in 
Sister-to-Sister Egg Donation Families. A Multi-family Mem-

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie za-
sadności wprowadzenia w prawie polskim instytucji 
wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek rozrodczych. 
Punktem wyjścia jest postawienie tezy, że tego rodza-
ju konstrukcja prawna jest w pewnych przypadkach 
wartościowa. W pierwszej kolejności przedstawiona 
zostanie typologia wewnątrzrodzinnego dawstwa 
komórek rozrodczych. Zabieg ten służyć ma póź-
niejszemu zawężeniu postulowanego zakresu tej in-
stytucji do ściśle określonych przypadków. W dalszej 
kolejności podjęta zostanie próba skonfrontowania 
zasad rządzących tą instytucją z aktualnie obowiązu-
jącymi zasadami prawa rodzinnego oraz poglądami 
doktryny, w tych aspektach, które wydają się najbar-
dziej kontrowersyjne. Z zakresu analizy wyłączona 
została problematyka surogacji wewnątrzrodzinnej. 
Publikacja niniejsza stanowi wstęp do dalszych badań 
prowadzonych w tym zakresie.

2. Typologia wewnątrzrodzinnego dawstwa 
komórek rozrodczych

Ustawa o leczeniu niepłodności nie przewidziała 
w swoich regulacjach dopuszczalności wewnątrz-
rodzinnego dawstwa komórek rozrodczych. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że przed wejściem w życie 
ustawy o leczeniu niepłodności dawstwo komórek 
rozrodczych między członkami rodziny było stoso-
wane jako jeden z modeli dawstwa oferowanego przez 
ośrodki leczenia niepłodności3. W ustawie o leczeniu 
niepłodności wyróżniono dawstwo partnerskie oraz 
dawstwo inne niż partnerskie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 u.l.n. dawstwo part-
nerskie oznacza przekazanie komórek rozrodczych 
przez dawcę-mężczyznę w celu zastosowania ich 
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 
u biorczyni pozostającej z dawcą w związku mał-

ber Interview Study, „Sociology of Health and Illness” 2017, 
t. 39, nr 6, s. 848.

 3 A. Krawczak, A. Damska, Bocian sprawdza kliniki. Pierwszy 
Pacjencki Monitoring Polskich Ośrodków Leczenia Niepłod-
ności, s. 64, http://www.nasz-bocian.pl/pliki/monitoring_pa-
cjencki_NB_2015.pdf (dostęp: 20.01.2018); A. Krawczak, 
Ustawa a potrzeba poznania własnego dziedzictwa generycz-
nego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu, 

„Medycyna i Prawo” 2017, nr 4, s. 48.
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żeńskim albo we wspólnym pożyciu potwierdzonym 
zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni; w daw-
stwie partnerskim stosowane są komórki rozrodcze 
biorczyni. Dawstwo inne niż partnerskie nie zostało 
zdefiniowane w analizowanej ustawie. Zgodnie jed-

nak z uzasadnieniem Ustawy o leczeniu niepłodności 
obejmuje ono sytuacje, w których co najmniej jedna 
z komórek rozrodczych pochodzi od anonimowego 
dawcy4. Równocześnie należy wskazać, że na mocy 
art. 30 ust. 1 pkt 1 u.l.n. komórki rozrodcze mogą być 
pobierane od dawcy w celu dawstwa innego niż part-
nerskie, gdy pobranie następuje na rzecz anonimowej 
biorczyni. Wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek 
rozrodczych musiałoby wobec tego polegać na prze-
modelowaniu konstrukcji dawstwa innego niż part-
nerskie. Dawstwo komórki rozrodczej przez członka 
rodziny prima facie sprzeczne byłoby bowiem z zasadą 
anonimowości dawcy, od której ustawodawca de lege 
lata nie przewiduje wyjątków.

W kontekście przedstawionych definicji należy 
wskazać, że dawstwo komórek rozrodczych między 
członkami rodziny, w przyjętym w niniejszym arty-
kule znaczeniu, nie dotyczy tych podmiotów, które 
przez związek małżeński zakładają rodzinę (art. 23 
k.r.o.), gdyż tego rodzaju dawstwo mieści się w pojęciu 
dawstwa partnerskiego. Dawstwo między członkami 
rodziny będzie dotyczyć zatem wszystkich innych 
konfiguracji między osobami należącymi do jednej 

 4 Uzasadnienie do projektu ustawy o leczeniu niepłodno-
ści, druk sejmowy nr 3245, https://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//2/230033/230073/230074/dokument146213.pdf (do-
stęp: 2.02.2018).

rodziny (krewnych, powinowatych), przy czym ro-
dzina będzie rozumiana szeroko5.

Wewnątrzrodzinne dawstwo komórek rozrodczych 
obejmuje wiele zróżnicowanych stanów faktycznych, 
które trudno jest podzielić według jednego kryterium, 

 5 Należy zauważyć, że w prawie polskim brak jest definicji 
legalnej pojęcia „rodzina”, a próby określenia kręgu pod-
miotów wchodzących w skład rodziny pokazują, że trudno 
wskazać jednoznacznie zakres desygnatów tego pojęcia. 
Należy równocześnie zaznaczyć, że w obrębie prawa ro-
dzinnego przez rodzinę rozumie się na ogół tzw. rodzinę 
małą. Szerzej m.in.: B. Banaszak, M. Zieliński, Konstytu-
cyjne i ustawowe pojęcie rodziny, „Monitor Prawniczy” 2014, 
nr 7, s. 352–361; L. Garlicki (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, War-
szawa 2016, s. 500–502; M. Kosek, Pojęcie rodziny w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym i negatywne skutki jej redefinicji 
w wybranych aktach prawnych (w:) M. Kosek, J. Słyk (red.), 
W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wan-
dy Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 229–247; A. Mączyński, 
Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego (w:) P. Kardas, 
T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. 
Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, Warszawa 
2012, s. 767–768; M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, 
s. 29–36; tenże, Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny 
w świetle unormowań Konstytucji RP (uwagi do Konstytucji 
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.), „Rejent” 1997, s. 104–105; 
T. Smyczyński, Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej 
Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11/12, s. 191–192; 
Z. Strus, Znaczenie art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Palestra” 2014, nr 9, s. 241–242. W nawiązaniu 
do pojęcia „dawstwo wewnątrzrodzinne” należy wskazać 
na wartościową analizę zwrotu „rodzinny”: P. Telusiewicz, 
Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, 
Lublin 2013.

Przed wejściem w życie ustawy o leczeniu niepłodności 
dawstwo komórek rozrodczych między członkami 
rodziny było stosowane jako jeden z modeli dawstwa 
oferowanego przez ośrodki leczenia niepłodności.
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uwzględniającego wielowątkowość towarzyszących 
temu zagadnieniu problemów. W tym miejscu należy 
podkreślić, że nie wszystkie powyżej przedstawione 
rodzaje dawstwa wewnątrzrodzinnego są godne za-
aprobowania. Ich prezentacja stanowi jednak próbę, 
choćby ograniczonego, usystematyzowania technicz-
nych możliwości, jakie daje dawstwo wewnątrzro-
dzinne. Pozwoli to doprecyzować zakres niniejszej 
publikacji oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, w ja-
kim stopniu ustawodawca powinien rozważyć moż-
liwość dopuszczenia stosowania metod medycznie 
wspomaganej prokreacji z zastosowaniem komórek 
rozrodczych w ramach rodziny.

Pierwszym, wskazywanym powszechnie w litera-
turze zagranicznej kryterium jest podział ze względu 
na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. W tym 
względzie można wskazać na wewnątrzpokolenio-
we oraz międzypokoleniowe dawstwo komórek roz-
rodczych6. Do pierwszej grupy należy zaliczyć m.in. 
dawstwo nasienia między braćmi, dawstwo komór-
ki jajowej między siostrami czy dawstwo nasienia 

 6 Zob. m.in. E. Vayena, S. Golombok, Challanges in Intra-
-Family Donation (w:) M. Richards, G. Pennings, J.B. Appleby 
(eds.), Reproductive Donation. Practice, Policy and Bioethics, 
Cambridge 2012, s. 168; The Ethics Committee of the Ameri-
can Society for Reproductive Medicine, Family Members as 
Gamete Donors and Surrogates, „Fertility and Sterility” 2012, 
t. 98, nr 4, s. 797; D. de Wert i in., Intrafamilial Medically 
Assisted Reproduction, „Human Reproduction” 2011, t. 26, 
nr 3, s. 504.

w przypadku, gdy niepłodny jest mąż siostry dawcy7. 
W takiej sytuacji siostra dawcy może korzystać z daw-
stwa komórki jajowej albo nie. Jeżeli nie skorzysta 
ona z dawstwa anonimowego, wówczas zastosowanie 
komórek rozrodczych jej brata jest wykluczone z racji 
na pokrewieństwo genetyczne komórek rozrodczych. 
Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku 
dawstwa komórki jajowej w razie niepłodności żony 
brata dawczyni (patrz schemat poniżej)8. Do drugiej 
grupy, a więc dawstwa międzypokoleniowego, można 
zaliczyć m.in. dawstwo nasienia między ojcem i sy-
nem, dawstwo komórki jajowej między matką i cór-
ką, dawstwo nasienia w razie, gdy niepłodny jest mąż 

 7 W artykule niekiedy mowa o niepłodności męża lub niepłod-
ności żony, a więc o niepłodności po stronie mężczyzny lub 
po stronie kobiety. Nie zmienia to faktu, że ustawę o leczeniu 
niepłodności należy interpretować, biorąc pod uwagę defi-
nicję niepłodności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
zgodnie z którą niepłodność odnosi się do heteroseksualnej 
pary, a nie do jednostki. F. Zegers-Hochschild i in., Inter-
national Committee for Monitoring Assisted Reproductive 
Technology (ICMART) and the World Health Organization 
(WHO) Revised Glossary of ART Terminology 2009, „Fertility 
and Sterility” 2009, t. 92, nr 5, s. 1522.

 8 W prawie polskim także w odniesieniu do kobiety, która jest 
dawcą komórki jajowej, używa się zwykle ogólnego terminu 

„dawca komórek rozrodczych”. W art. 28 u.l.n. ustawodawca 
posłużył się jednak pojęciem „dawczyni komórki jajowej”. Dla 
czytelności prezentacji warto posługiwać się terminem „daw-
czyni” w przypadkach, gdy uwaga dotyczy wyłącznie dawczyni 
komórki jajowej, a nie dawcy komórek rozrodczych w ogóle.

WYKLUCZONE:
Siostra przekazuje komórkę rozrodczą żonie swojego brata. 
Jeżeli brat nie skorzysta z dawstwa nasienia, wówczas dojdzie 
do genetycznego pokrewieństwa komórek rozrodczych, 
bo zostanie zastosowana komórka jajowa i nasienie rodzeństwa.

MOŻLIWE, ALE DYSKUSYJNE AKSJOLOGICZNIE:
Siostra przekazuje komórkę rozrodczą żonie swojego brata. 
Jeżeli brat skorzysta z dawstwa nasienia, wówczas nie dojdzie 
do genetycznego pokrewieństwa komórek rozrodczych, 
bo zostanie zastosowana komórka jajowa siostry, ale już 
nie nasienie jej brata, tylko anonimowego dawcy.

osoby korzystające z dawstwa

dawstwo komórki
jajowej

S Ż

B

S – dawczyni komórki rozrodczej, która jest siostrą B | Ż – żona B | B – mąż Ż, brat S
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córki dawcy, czy dawstwo komórki jajowej w razie, 
gdy niepłodna jest żona syna dawczyni. Oba ostatnie 
przypadki będą mogły mieć miejsce jedynie wówczas, 
gdy dzieci dawców skorzystają z dawstwa anonimowe-
go, gdyż w przeciwnym wypadku wystąpi genetyczne 
pokrewieństwo między komórkami rozrodczymi.

Drugim kryterium może być podział ze względu na 
relacje prawno-rodzinne występujące między dawcą 
komórki rozrodczej a podmiotem, którego komórka 
rozrodcza ma być przez dawcę zastąpiona. W odniesie-
niu do dawstwa wewnątrzrodzinnego można wskazać 
na dawstwo między krewnymi albo między powinowa-
tymi. Do pierwszej grupy będzie należeć np. dawstwo 
nasienia między ojcem a synem, dawstwo komórki 
jajowej między matką a córką czy dawstwo komórek 
rozrodczych między rodzeństwem (siostrami, braćmi). 
Do drugiej grupy należy zaliczyć np. dawstwo nasienia 
w razie, gdy niepłodny jest mąż siostry dawcy, dawstwo 
komórki jajowej w razie, gdy niepłodna jest żona brata 
dawczyni, dawstwo nasienia w razie, gdy niepłodny jest 
mąż córki dawcy, czy dawstwo komórki jajowej w razie, 
gdy niepłodna jest żona syna dawczyni.

Trzecim kryterium może być podział ze względu 
na istnienie albo brak genetycznego pokrewieństwa 
komórek rozrodczych zastosowanych w ramach me-
dycznie wspomaganej prokreacji. Brak genetyczne-
go pokrewieństwa między komórkami rozrodczymi 
nastąpi chociażby w przypadku dawstwa między sio-
strami lub braćmi. Do pokrewieństwa komórek roz-
rodczych nie dojdzie także wówczas, gdy mężczyzna 
przekazuje do dawstwa nasienie w przypadku nie-
płodności męża jego siostry, ale tylko wówczas, gdy 
równocześnie skorzystano z anonimowego dawstwa 
komórki jajowej. Wówczas genetycznym ojcem dzie-
cka będzie brat kobiety, która je urodzi, a genetyczną 
matką anonimowa dawczyni komórki jajowej. Pokre-
wieństwo między komórkami rozrodczymi nastąpi 
m.in. w przypadku, gdy komórka jajowa dawczyni ma 
być zastosowana w razie niepłodności żony jej brata, 
a nie skorzystano z anonimowego dawstwa nasienia 
(patrz schemat powyżej). Rodzicami genetycznymi 
urodzonego w tej sposób dziecka byłoby rodzeństwo, 
co jest oczywiście sprzeczne z powszechnie obowią-
zującymi standardami prawa rodzinnego.

Czwartym kryterium może być podział ze wzglę-
du na ocenę etyczną zastosowania poszczególnych 

rodzajów dawstwa komórek rozrodczych wewnątrz 
rodziny. Z natury rzeczy zakłada ono pewną subiek-
tywność przedstawionych ocen. Do pierwszej grupy 
należy zaliczyć te przypadki wewnątrzrodzinnego 
dawstwa, które w doktrynie nie wywołują większych 
sporów co do ich dopuszczalności. Mowa tutaj przede 
wszystkim o dawstwie nasienia między braćmi albo 
między ojcem a synem oraz dawstwie komórki jajo-
wej między siostrami albo między matką i córką. Do 
drugiej grupy należy zaliczyć przypadki, w których 
dawstwo wewnątrzrodzinne nie może nastąpić ze 
względu na genetyczne pokrewieństwo komórek roz-
rodczych. Zakazy takie występują zarówno na obsza-
rze prawa cywilnego, jak i prawa karnego i wiążą się 
z wykluczeniem związków kazirodczych. Zaliczyć tu 
można np. dawstwo nasienia brata w celu zastosowa-
nia go w ramach medycznie wspomaganej prokreacji 
w sytuacji niepłodności męża jego siostry, gdy nie 
korzysta ona z dawstwa komórki jajowej. Do trzeciej 
grupy należy zaliczyć graniczne przypadki dawstwa 
wewnątrzrodzinnego, w których choć nie występu-
je niebezpieczeństwo genetycznego pokrewieństwa 
między komórkami rozrodczymi, to jednak pojawiają 
się pewne wątpliwości natury aksjologicznej. Mowa 
tutaj przede wszystkim o sytuacjach, gdy dawstwo 
komórki rozrodczej następuje na rzecz osoby, która 
pozostaje w związku małżeńskim z krewnym dawcy. 
Równocześnie pozostający w związku z tą osobą krew-
ny dawcy korzysta z dawstwa anonimowego. W ten 
sposób urodzone dziecko jest genetycznie spokrew-
nione z dawcą komórki rozrodczej, należącym do 
rodziny oraz dawcy komórki rozrodczej uzyskanej 
z dawstwa anonimowego. Tak stanie się np. gdy daw-
ca nasienia przekaże je do zastosowania w metodzie 
zapłodnienia pozaustrojowego, której poddaje się 
jego siostra wraz z mężem, przy czym zastosowana 
komórka jajowa nie pochodzi od siostry dawcy, ale 
od anonimowej dawczyni.

Poniższa analiza dotyczyć będzie zasadności wpro-
wadzenia w prawie polskim możliwości dawstwa we-
wnątrzrodzinnego, które spełnia następujące kryteria:
 – Jest dawstwem wewnątrzpokoleniowym.
 – Jest dawstwem między krewnymi.
 – Jest dawstwem, w którym nie występuje gene-

tyczne pokrewieństwo między komórkami roz-
rodczymi.
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 – Jest dawstwem, które nie budzi wątpliwości ze 
względów aksjologicznych.

Wskazane zawężenie rozważanej problematyki 
podyktowane jest chęcią udowodnienia zasadności 
wprowadzenia w prawie polskim możliwości we-
wnątrzrodzinnego dawstwa komórek rozrodczych 
w tych przypadkach, które rodzić mogą najmniej kon-
trowersji. Brak uregulowania normatywnego dawstwa 
wewnątrzrodzinnego sam w sobie jest zagadnieniem 
budzącym szereg wątpliwości. Obrona stanowiska, 
zgodnie z którym konstrukcja prawna wewnątrzro-
dzinnego dawstwa komórek rozrodczych jest warta 
uwzględniania, ma stanowić jedynie otwarcie dysku-
sji w tym względzie. Propozycja powyższa ma jednak 
charakter wyjściowy i stanowi pewien przyczynek do 
dyskusji nie tylko co do samego wprowadzenia we-
wnątrzrodzinnego dawstwa komórek rozrodczych, 
ale także jego zakresu.

3. Sytuacja dawcy komórki rozrodczej 
w przypadku dawstwa wewnątrzrodzinnego

Analizę należy rozpocząć od ustalenia pozycji osoby, 
która jest dawcą nasienia albo komórki jajowej. W tym 
obszarze występuje szereg niebezpieczeństw, które 
mogą prowadzić do zanegowania możliwości wpro-
wadzenia wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek 
rozrodczych. W doktrynie powszechnie wskazuje się 
na niebezpieczeństwo pozostawania takiej osoby pod 
presją – albo wynikającą z wewnętrznego przekona-
nia o konieczności pomocy rodzinie, albo wynikają-
cą z nacisków pozostałych członków rodziny9. Może 
ona przybrać zarówno postać presji emocjonalnej, 
jak i materialnej.

Zawężenie proponowanego ujęcia dawstwa we-
wnątrzrodzinnego tylko do dawstwa wewnątrzpoko-
leniowego wynika z potrzeby wyeliminowania ekono-
micznego podporządkowania dawcy oraz biorczyni, 

 9 E.S. Glazer, E.W. Sterling, Having Your Baby Through Egg 
Donation, Londyn 2013, s. 102; E. Vayena, S. Golombok, 
Challenges in Intra-Family Donation…, dz. cyt., s. 174–175. 
Badania pokazują jednak, że dawcy nie odczuwają w tym za-
kresie presji: S. Yee, J.A. Hitkari, E.M. Greenblatt, A Follow-Up 
Study of Women Who Donated Oocytes to Known Recipient 
Couples for Altruistic Reasons, „Human Reproduction” 2007, 
t. 22, nr 7, s. 2047.

chociażby w relacji matka–córka10. O wiele trudniej 
jest jednak chronić potencjalnych dawców komórek 
rozrodczych przed naciskami o charakterze emocjonal-
nym. Prośba ze strony siostry o przekazanie komórki 
jajowej stawia taką osobę w niekomfortowej sytuacji, 
gdyż ewentualna odmowa może być odebrana jako 
brak lojalności w stosunku do rodzeństwa.

Problemy związane z dawstwem komórek rozrod-
czych między członkami rodziny pojawiają się nie 
tylko na etapie przed zastosowaniem metody me-
dycznie wspomaganej prokreacji, a przede wszystkim 
już po urodzeniu dziecka. W literaturze podnosi się 
występujące niekiedy trudności z zaakceptowaniem 
przez dawców odmiennej roli społecznej pełnionej 
względem dziecka, która różni się przecież od prawdy 
genetycznej11. Jedynie przykładowo można wskazać 
na sytuację, w której genetyczna matka dziecka w jego 
życiu pełni rolę „tylko” ciotki. Napięcie związane 
z przyjęciem drugorzędnej roli społecznej względem 
dziecka, którego dawca jest genetycznym rodzicem, 
może zintensyfikować się chociażby w przypadku 
problemów z niepłodnością, które dotkną dawcę już 
po urodzeniu dziecka poczętego przy wykorzystaniu 
jego komórek rozrodczych12.

Zagrożenia pojawiające się na tle wewnątrzrodzin-
nego dawstwa komórek rozrodczych należy skon-
frontować z prowadzonymi na ten temat badaniami. 
Przeprowadzone analizy statystyczne, pomimo swo-
jego wycinkowego charakteru, pokazują, że w zdecy-
dowanej większości przypadków wewnątrzrodzinne 
dawstwo komórek rozrodczych jest rozwiązaniem, 
które nie prowadzi do konfliktów między dawcą a bio-
rczynią i jej mężem13. Dane statystyczne pokazują, 

 10 L.A. Marshall, Intergenerational Gamete Donation. Ethical 
and Societal Implications, „American Journal of Obstetrics 
and Gynecology” 1998, t. 178, nr 6, s. 1172–1173; The Ethics 
Committee of the American Society for Reproductive Me-
dicine, Family Members…, dz. cyt., s. 800; A. Krawczak, In 
vitro. Bez strachu, bez ideologii, Warszawa 2016, s. 352–353.

11 Szerzej: The Ethics Committee of the American Society for 
Reproductive Medicine, Family Members…, dz. cyt., s. 798.

12 H. Van Parys i in., Constructing…, dz. cyt., s. 861; L.A. Mar-
shall, Intergenerational Gamete Donation…, dz. cyt., s. 1173.

13 R. Lessor, All in the Family. Social Processes in Ovaria Egg 
Donation Between Sisters, „Sociology of Health and Illness” 
1993, t. 15, nr 3, s. 409, 410; V. Jadva i in., A Longitudinal Stu-
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że w większości przypadków występuje harmonijna 
relacja między biorczynią oraz jej mężem a dawcą 
komórek rozrodczych, w żadnym zaś przypadku nie 
odnotowano poważnego konfliktu ani wrogości. Co 
więcej, nawet wówczas, gdy występowało niezado-
wolenie z relacji między rodzicami dziecka a dawcą 
komórek rozrodczych, nie wpływało ono na relacje 
między dzieckiem a dawcą14.

4. Sytuacja dziecka urodzonego wskutek 
zastosowania dawstwa wewnątrzrodzinnego

Podstawową zasadą polskiego prawa rodzinnego 
jest zasada dobra dziecka. Nie powinno budzić sprze-
ciwu stwierdzenie, że wewnątrzrodzinne dawstwo 

komórek rozrodczych może być oceniane rozmaicie 
z punktu widzenia realizacji zasady dobra dziecka. 
W doktrynie przyjmuje się, że ochrony przewidzianej 
dla dziecka nie stosuje się w odniesieniu do zarodków 
nieimplementowanych, a zatem tym bardziej komórek 
rozrodczych, z których nie powstał jeszcze zarodek15. 

dy of Recipients’ Views and Experiences of Intra-Family Egg 
Donation, „Human Reproduction” 2011, t. 26, nr 10, s. 2777; 
A. Winter, J.C. Daniluk, A Gift from the Heart. The Expe-
riences of Women Whose Egg Donation Helped Their Sisters 
Become Mothers, „Journal of Counseling and Development” 
2004, t. 82, s. 486–490; H. Van Parys i in., Constructing…, 
dz. cyt., s. 859.

14 V. Jadva i in., A Longitudinal Study…, dz. cyt., s. 2780–2781.
15 J. Haberko, Status cywilnoprawny ludzkiego embrionu w fazie 

przedimplantacyjnej, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 17–31; 

Nie może to jednak prowadzić do ignorowania faktu, 
że skonstruowane przez ustawodawcę regulacje do-
tyczące medycznie wspomaganej prokreacji muszą 
uwzględniać fakt, iż w konsekwencji ich zastosowania 
urodzi się dziecko.

Niewykluczone jest przyjęcie stanowiska, że do-
bro dziecka nie stoi na przeszkodzie zastosowania 
wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek rozrodczych. 
Potwierdza to bliższa analiza wpływu zastosowania 
tego rodzaju dawstwa na możliwość utrzymania, choć-
by w niepełnym zakresie, wiedzy dziecka o swoim 
pochodzeniu genetycznym. Należy bowiem pamiętać, 
że w wielu ustawodawstwach odchodzi się od pełnej 
anonimowości dawców, przy czym warto podkreślić, 

że rozwiązania w tym zakresie mogą być bardziej lub 
mniej wyważone, np. w zakresie dostępu do danych 
identyfikujących dawców16.

W literaturze powszechnie dostrzega się wagę prob-
lemu prawa dziecka do poznania swojego pochodzenia 

taż, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie 
procedur medycznych, Warszawa 2010, s. 95–109; Z. Czernik, 
J. Gajda, Ochrona prawna dziecka poczętego In vitro i pozo-
stającego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege 
ferenda), „Nowe Prawo” 1990, nr 10–12, s. 105. Por. M. Safjan, 
Rozwój współczesnej medycyny i biologii a prawna ochrona 
dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1988, nr 3, s. 131.

16 Szerzej m.in.: S. Allan, Donor Conception and the Search 
for Information. From Secrecy and Anonymity to Openness, 
Nowy Jork 2017.

Przeprowadzone analizy statystyczne, pomimo 
swojego wycinkowego charakteru, pokazują, 
że w zdecydowanej większości przypadków 
wewnątrzrodzinne dawstwo komórek rozrodczych 
jest rozwiązaniem, które nie prowadzi do konfliktów 
między dawcą a biorczynią i jej mężem.
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biologicznego17. Podjęcie badań nad wewnątrzrodzin-
nym dawstwem komórek rozrodczych wymaga analizy 
co najmniej dwóch niezwykle istotnych problemów.

Po pierwsze należy rozważyć, czy instytucja daw-
stwa komórek rozrodczych między członkami rodziny 
jest wartościowa w punktu widzenia możliwości utrzy-
mania w ramach jednej, szeroko rozumianej rodziny 
więzi genetycznej z dzieckiem, które ma się urodzić.

Po drugie należy poddać analizie problem ujawnia-
nia dziecku informacji o tym, że zostało ono urodzone 
wskutek zastosowania dawstwa komórek rozrodczych 
oraz że dawcą był członek jego rodziny.

Jak już podkreślono, wewnątrzrodzinne dawstwo 
komórek rozrodczych mogłoby realizować niezwykle 
istotną potrzebę rodziców dotkniętych problemem 
niepłodności. Mowa o utrzymaniu związków gene-

17 Zob. m.in. L. Bosek, Prawo osobiste do poznania własnej toż-
samości biologicznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, z. 
4, s. 947–984; M. Działyńska, Pochodzenie dziecka od rodziców 
(w:) T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka – 
analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 135–147; A. Dyoniak, 
Pozycja prawna dziecka urodzonego w następstwie implantacji 
embrionu, „Nowe Prawo” 1989, z. 1, s. 38–50; M. Safjan, Prawo 
wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, 
s. 284–299; L. Stecki, J. Winiarz, J. Gajda, Prawo dziecka do 
poznania swego pochodzenia genetycznego (dwugłos), „Państwo 
i Prawo” 1990, z. 10, s. 64–79; M. Szałajko, Prawo dziecka do 
znajomości swego pochodzenia genetycznego – podstawy praw-
ne oraz wskazania innych dziedzin nauki, „Rodzina i Prawo” 
2014, nr 28, s. 40–63; K. Szczucki, Prawo dziecka poczętego 
metodą in vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej 
(w:) L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania 
bioetyczne, Warszawa 2010, s. 184–198; Z. Radwański, Sta-
nowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego 
unasiennienia matki, „Studia Iuridica Silesiana” 1979, nr 5, 
s. 171–185; A. Zielonacki, Prawo do znajomości własnego 
pochodzenia, „Studia Prawnicze” 1993, z. 1, s. 99–109.

tycznych tak urodzonego dziecka zarówno z ojcem, 
jak i matką. W przypadku skorzystania przez kobietę 
z dawstwa komórki jajowej pochodzącej od jej siostry 
dziecko będzie poczęte przy zastosowaniu nasienia 
męża biorczyni oraz komórki jajowej jej siostry. Jest 
to niewątpliwie wartość sama w sobie, gdyż likwiduje 
występujące na obszarze dawstwa anonimowego opi-
sane w doktrynie problemy. Jawność danych dotyczą-
cych dawców komórek rozrodczych ma, zdaniem zwo-
lenników takiego zapatrywania, zaletę polegającą na 
wykluczeniu możliwości zaistnienia przypadkowych 
małżeństw między krewnymi. Pozwala również uzy-

skać informacje medyczne dotyczące rodziny dziecka, 
a tym samym umożliwia skuteczniejsze jego leczenie18. 
Doniosłą rolę ma także fakt, że dziecko może poznać 
historię swojej rodziny, a tym samym w pełniejszym 
stopniu kształtować poczucie własnej tożsamości.

Przede wszystkim należy zauważyć, że ani przy 
dawstwie anonimowym, ani przy dawstwie wewnątrz-
rodzinnym nie można nakazać rodzicom dziecka 
ujawnienia przed nim faktu poczęcia wskutek zasto-
sowania medycznie wspomaganej prokreacji19. Po-
nadto osoby decydujące się na skorzystanie z dawstwa 
komórki rozrodczej chcą osiągnąć ściśle określony 
cel, którym jest urodzenie się dziecka. W związku 
z brakiem w polskim porządku prawnym dawstwa 
wewnątrzrodzinnego nie mają oni innego wyboru 
niż zastosowanie dawstwa anonimowego.

Podstawowa wątpliwość sprowadza się do pytania, 
czy dawstwo wewnątrzrodzinne byłoby konstrukcją 

18 Zob. m.in. M. Safjan, Prawo…, dz. cyt., s. 30; L. Stecki, J. Wi-
niarz, J. Gajda, Prawo…, dz. cyt., s. 68; Z. Radwański, Stano-
wisko prawne…, dz. cyt., s. 181.

19 L. Firth, Beneath the Rhetoric. The Role of Rights in the Pra-
ctice of Non-Anonymous Gamete Donation, „Bioethics” 2001, 
t. 15, nr 5/6, s. 476–481.

Można twierdzić, że dobro dziecka nie stoi 
na przeszkodzie zastosowania wewnątrzrodzinnego 
dawstwa komórek rozrodczych.
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prawną służącą dobru dziecka. Przy założeniu, że okre-
ślone osoby skorzystają z dawstwa komórki rozrodczej 
(zapłodnienia heterologicznego), warto zastanowić się, 
jak kształtuje się pozycja prawna dziecka poczętego 
dzięki zastosowaniu dawstwa anonimowego, a jak 
w razie zastosowania dawstwa wewnątrzrodzinnego. 
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku rodzice 
dziecka mogą albo zataić informację o dawstwie, albo 
ujawnić ją dziecku. W pierwszej kolejności badaniu 
zostaną poddane sytuacje, w których rodzice ujaw-
nili dziecku fakt skorzystania z dawstwa komórki 
rozrodczej.

W razie skorzystania z dawstwa anonimowego 
dziecko urodzone dzięki jego zastosowaniu może 
poznać tylko dane nieidentyfikujące dawcę komórki 
rozrodczej. Zgodnie z art. 38 ust. 2 u.l.n. osoba uro-
dzona w wyniku procedury medycznie wspomaganej 
prokreacji, w wyniku dawstwa innego niż partnerskie 
komórek rozrodczych lub dawstwa zarodka, ma pra-
wo zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawcy 
wymienionymi w art. 37 ust. 2 pkt 2 i 3 u.l.n. po osiąg-
nięciu pełnoletności. Wskazane w powyższym prze-
pisie dane to: rok i miejsce urodzenia dawcy komórek 
rozrodczych lub dawców zarodka oraz informacje na 
temat stanu zdrowia dawcy komórek rozrodczych lub 
dawców zarodka – wyniki badań lekarskich i labora-
toryjnych, którym poddany był kandydat na dawcę 
przed pobraniem komórek rozrodczych lub kandy-
daci na dawców zarodka przed utworzeniem zarodka. 
Dziecko w żadnym wypadku nie będzie mogło poznać 
danych identyfikujących dawcę komórki rozrodczej, 
w tym jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. 
Tutaj warto aprobująco odnieść się do samego po-
działu danych na identyfikujące i nieidentyfikujące. 
Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim zakresu 
gromadzonych i udostępnianych danych nieidenty-
fikujących, który mógłby być szerszy, oraz braku de 
lege lata możliwości uzyskania zgody dawcy na udo-
stępnienie jego danych identyfikujących.

W przypadku zastosowania dawstwa wewnątrz-
rodzinnego dziecko mogłoby poznać zarówno dane 
identyfikujące, jak i nieidentyfikujące. Ujawnienie 
przez rodziców samego faktu skorzystania z dawstwa 
byłoby często równoznaczne ze wskazaniem, który 
członek rodziny był dawcą. W doktrynie wskazano 
jednak również na przypadki tzw. „częściowego ujaw-

niania”, które polegają na ujawnieniu samego faktu 
skorzystania z medycznie wspomaganej prokreacji, ale 
bez wskazania, kto był dawcą komórki rozrodczej20. 
Biorąc pod uwagę polskie rozwiązania, zastosowanie 

„częściowego ujawnienia” niekoniecznie wiele by zmie-
niało. Poznanie przez dziecko samej daty urodzenia 
dawcy mogłoby mu sugerować pochodzenie komórek 
rozrodczych od konkretnego członka rodziny. W kon-
tekście dawstwa wewnątrzrodzinnego pojawiałby się 
oczywiście problem ujawnienia danych identyfikują-
cych dawcę oraz ochrony jego prawa do utrzymania 
tego rodzaju informacji w tajemnicy.

Warto także porównać sytuację dziecka, które nie 
wie o fakcie skorzystania z dawstwa komórki rozrod-
czej w razie dawstwa anonimowego oraz wewnątrz-
rodzinnego. Nie powinno budzić sprzeciwu stwier-
dzenie, że zakres niewiedzy dziecka przy dawstwie 
anonimowym jest szerszy niż w przypadku dawstwa 
wewnątrzrodzinnego. Dziecko, które urodziło się 
wskutek zastosowania komórki rozrodczej pobranej 
od członka rodziny, co prawda nie wie o tym, że jego 
genetycznym rodzicem jest np. ciotka lub wujek, po-
siada natomiast zgodne z prawdą informacje co do 
przynależności do szerzej rozumianej rodziny. Ma 
to kluczowe znaczenie w istotnych dla wielu ludzi 
kwestiach, takich jak chociażby utożsamianie się z hi-
storią i tradycją rodzinną, pochodzeniem etnicznym 
i społecznym czy wyznawaną religią. W przypadku 
dziecka poczętego dzięki dawstwu anonimowemu 
jego poczucie przynależności do rodziny z punktu 
widzenia powyższych kryteriów przynajmniej częś-
ciowo nie jest zgodne z prawdą.

5. Dawstwo wewnątrzrodzinne w polskim 
systemie prawa – de lege ferenda

Powyższe uwagi miały na celu uzasadnienie a prio-
ri słuszności wprowadzenia do polskiego porządku 
prawnego instytucji dawstwa komórek rozrodczych 
między członkami rodziny (dawstwa wewnątrzro-
dzinnego). Poniższa analiza będzie miała na celu 
umiejscowienie tej konstrukcji normatywnej w pol-
skim systemie prawa.

Przez wiele lat dominował pogląd, że anonimowość 
dawców komórek rozrodczych i zarodków stanowi 

20 V. Jadva i in., A Longitudinal Study…, dz. cyt., s. 2781.
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immanentną cechę dawstwa komórek rozrodczych 
czy dawstwa zarodków21. W ostatnich latach w niektó-
rych państwach wprowadzane są rozwiązania prawne, 
które przewidują brak anonimowości dawcy22. Należy 
przy tym podkreślić, że wszelkie próby ujawniania 
danych pozwalających na identyfikację takich osób 
wbrew ich woli należy ocenić krytycznie23.

W niektórych państwach problem anonimowo-
ści dawców został rozwiązany przez zastosowanie 
modelu dwuścieżkowego. Polega on na możliwości 
wyboru przez dawców oraz przez osoby korzystają-
ce z dawstwa komórek rozrodczych jednego z dwóch 
modeli – dawstwa anonimowego albo dawstwa niea-
nonimowego24. Alternatywa dotyczy wyboru między 
dawcą anonimowym i dawcą, który nie jest znany, ale 
może być w przyszłości zidentyfikowany25. Poza wska-
zanymi rodzajami dawstwa niektóre systemy prawne 
przewidują możliwość wyboru między dawcą, który 
jest znany osobom korzystającym z dawstwa (dawstwo 

21 Z. Radwański, Stanowisko prawne…, dz. cyt., s. 180.
22 L. Firth, Gamete Donation and Anonymity. The Ethical and 

Legal Debate, „Human Reproduction” 2001, t. 16, nr 5, s. 819; 
taż, Beneath the Rhetoric…, dz. cyt., s. 474–476; M. Denni-
son, Revealing Your Sources. The Case for Non-Anonymous 
Gamete Donation, „Journal of Law and Health” 2008, t. 21, 
nr 1, s. 7–12. Szerzej: S. Allan, Donor Conception…, dz. cyt.

23 Wyrok Wyższego Sądu Krajowego (OLG) w Hamm (Westfalia, 
Niemcy) z dnia 6 lutego 2013 r., I-14U 7/12, https://openjur.
de/u/599587.html (dostęp: 20.01.2018).

24 G. Pennings, The ‘Double Track’ Policy for Donor Anonymity, 
„Human Reproduction” 1997, t. 12, nr 12, s. 2839–2844.

25 Tamże, s. 2839; A.M. Bravermen, S.L. Corson, Factors Rela-
ted to Preferences in Gamete Donor Sources, „Fertility and 
Sterility” 1995, t. 63, nr 3, s. 545–549.

wewnątrzrodzinne i tzw. dawstwo „ze wskazaniem”) 
a dawcą, który jest tym osobom nieznany.

W odniesieniu do tzw. dawstwa „ze wskazaniem” 
występuje realne zagrożenie nielegalnego handlu 
komórkami rozrodczymi26. W poprzednio obowią-
zującym stanie prawnym mogły mieć miejsce przy-
padki uzyskiwania korzyści majątkowych w zamian za 

przekazanie komórek rozrodczych do dawstwa, na co 
wskazuje popularność forów internetowych, w których 
znajdują się tego typu ogłoszenia27. Ustawa o leczeniu 
niepłodności przewiduje tylko dawstwo na rzecz ano-

26 L. Gardocki, Organizowanie adopcji a handel dziećmi, „Pale-
stra” 1994, nr 11, s. 44–46; M. Pomarańska-Bielecka, Komer-
cyjny obrót dziećmi w celach adopcyjnych, „Edukacja Prawni-
cza” 2009, nr 3, s. 3–8; M. Pomarańska-Bielecka, Adopcja ze 
wskazaniem i zagrożenia z nią związane. O granicy między 
handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną 
rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji, „Dziecko 
Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2015, t. 14, nr 2, 
s. 88–112. Co do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, która miała wyeliminować przypadki handlu dziećmi, 
towarzyszące tzw. adopcji ze wskazaniem: J. Gajda, „Adopcja 
ze wskazaniem” w świetle art. 1191a kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, „Metryka” 2016, nr 1, s. 45–64; R. Łukasiewicz, 
Prawna regulacja przysposobienia ze wskazaniem a problem 
handlu dziećmi, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 3, s. 122–126; 
A. Wilk, Co nowego w przysposobieniu? Nowelizacja prawa 
o przysposobieniu, „Metryka” 2015, nr 2, s. 183–192.

27 Zob. np. https://robimydzieci.com (dostęp: 20.01.2018). Na 
temat handlu komórkami jajowymi w poprzednim stanie 
prawnym m.in. K. Nowosielska, Handel komórkami roz-
rodczymi kwitnie – będzie karany, http://www.rp.pl/Prawo-

-karne/310159887-Handel-komorkami-jajowymi-kwitnie--
--bedzie-karany.html (dostęp: 20.01.2018).

Mało prawdopodobne jest, aby członkowie 
rodziny dokonywali nieformalnych transakcji 
komórkami rozrodczymi, gdyż dawstwo 
takie ma raczej podłoże altruistyczne.
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nimowej biorczyni, tym samym wyklucza tego rodza-
ju sytuacje. Ponadto przepisy prawno-karne zawarte 
w ustawie o leczeniu niepłodności wyrażają dążenie 
ustawodawcy do wyeliminowania takich przypadków.

Postulowane wewnątrzrodzinne dawstwo komó-
rek rozrodczych nie wiąże się ze wskazanymi wyżej 
zagrożeniami. Mało prawdopodobne jest, aby człon-
kowie rodziny dokonywali nieformalnych transakcji 
komórkami rozrodczymi, gdyż dawstwo takie ma raczej 
podłoże altruistyczne. Można zatem proponować, aby 
tzw. dawstwo „ze wskazaniem” było ograniczone jedy-
nie do analizowanego w niniejszym artykule dawstwa 
wewnątrzrodzinnego i to w określonym wyżej zakresie, 
a więc aby było dawstwem wewnątrzpokoleniowym, 
dawstwem między krewnymi, dawstwem, w którym 
nie występuje genetyczne pokrewieństwo między ko-
mórkami rozrodczymi, oraz dawstwem, które nie budzi 
wątpliwości ze względów aksjologicznych. Oczywiście 
nie wyklucza to dyskusji nad rozszerzeniem zakresu 
dawstwa „ze wskazaniem” czy dawstwa wewnątrzro-
dzinnego. Wskazane wyżej rozwiązanie ma być jedynie 
propozycją takiego uregulowania, które zminimalizu-
je niebezpieczeństwa, jakie mogą występować na tle 
dawstwa komórek rozrodczych od znanych dawców.

Dostęp do danych dotyczących dawców komórek 
rozrodczych powinien być de lege ferenda uzależniony 
od dwóch kryteriów – rodzaju dawstwa oraz zgody 
dawcy. Dostęp do danych identyfikujących i nieidenty-
fikujących obejmowałby dawstwo wewnątrzrodzinne 
oraz dawstwo anonimowe, jeżeli dawca wyraził zgodę 
na udostępnienie swoich danych małoletniemu po 
uzyskaniu przez niego pełnoletności. Brak dostę-
pu do danych identyfikujących dotyczyłby sytuacji 
dawstwa anonimowego przy braku wyrażenia zgody 
na ujawnienie tych informacji28. Rozwiązanie to po-

28 Tego rodzaju rozwiązanie występuje w niektórych państwach 
w przypadku przysposobienia oraz urodzeń anonimowych. 
Zob. m.in.: Child Welfare Information Gateway, Access 
to Adoption Records, Waszyngton 2012, s. 3–6; J. Gajda, 
Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie 
cywilnym, Przemyśl–Rzeszów 2012, s. 248, 277; D. Łukasz 
i in., Ustawodawstwo związane z pozostawieniem noworodka 
przez matkę w celu adopcji z uwzględnieniem anonimowości 
matki w wybranych państwach europejskich, „Zeszyty Praw-
nicze BAS” 2007, nr 4, s. 150–152; A.N. Schulz, Poszanowanie 
życia prywatnego a „anonimowe urodzenie” dziecka w świetle 

zwala w sposób wyważony chronić interes dziecka 
do poznania informacji o swoim pochodzeniu oraz 
interes dawcy, który decydował się na dawstwo swo-
ich komórek rozrodczych, zachowując anonimowość. 
Dziecko mogłoby uzyskać dane o rodzicu genetycznym 
dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Ze względu na 
to, że po wielu latach dawca mógł zmienić stanowi-
sko co do zachowania swojej anonimowości, należy 
pozostawić mu możliwość wyrażenia zgody na ujaw-
nienie swoich danych identyfikujących również po 
dokonanym dawstwie.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 
instytucji wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek 
rozrodczych mogłoby prowadzić do daleko idących 
komplikacji. W tym miejscu należy przypomnieć, że 
społeczne i prawne role pełnione przez poszczególnych 
członków rodziny nie odpowiadają w pełni prawdzie 
genetycznej. Okazuje się, że przy legalizacji dawstwa 
komórek rozrodczych między członkami rodziny 
reguły rządzące prawem filiacyjnym, które wyklu-
czają związki kazirodcze, mogłyby zostać naruszone. 
Pokrewieństwo jako przeszkoda zawarcia małżeń-
stwa zostało w prawie polskim ujęte w sposób wąski. 
Zgodnie z art. 14 § 1 k.r.o. nie mogą zawrzeć ze sobą 
małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani 
powinowaci w linii prostej. Prawo polskie nie wyklu-
cza więc np. małżeństwa między kuzynami. Wskutek 
zastosowania wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek 
rozrodczych mogłoby dojść do małżeństwa osób, któ-
rych genetyczną matką jest ta sama osoba. Problem 
ten, choć nie ma dużej doniosłości praktycznej (rzadko 
dochodzi do małżeństw między kuzynami), pokazuje 
jednak na możliwość wystąpienia niespójności pol-
skich przepisów prawnych w sytuacji wprowadzenia 
postulowanej konstrukcji prawnej. Z sytuacją tą można 
mieć do czynienia wówczas, gdy osoby poczęte dzięki 

orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie 
Pascale Odievre przeciw Francji (wyrok z 13 lutego 2003 r., skar-
ga nr 42326/98), „Przegląd Prawa Europejskiego” 2004, nr 4, 
s. 94–101; K. Warecka, Godelli przeciwko Włochom (wyrok 
ETPC z dnia 25 września 2012 r., skarga nr 33783/09), LEX/
el. 2014; K. Gałka, Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 września 
2012 r., 33783/09, LEX/el. 2014; M.A. Nowicki, Europejski 
Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2012, LEX 2013, 
s. 231.W odniesieniu do dawstwa: G. Pennings, The ‘Double 
Track’…, dz. cyt., s. 2842.
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dawstwu komórki rozrodczej od członka rodziny nie 
wiedzą o tym fakcie. Rozstrzygnięcie problemu mał-
żeństw między genetycznym rodzeństwem w razie 
wewnątrzrodzinnego dawstwa komórek rozrodczych 
wymaga dokonania szerszych uwag ogólnych.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listo-
pada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 
2016.2064 j.t., dalej: p.a.s.c.) osoba zamierzająca za-
wrzeć małżeństwo składa pisemne zapewnienie, że nie 
wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa. W analizowanym przypadku nupturienci 
będący kuzynami są w istocie genetycznym rodzeń-
stwem. Nie zachodzi jednak przeszkoda małżeńska 
wobec tego, że w świetle prawa nie są oni krewnymi 
w linii prostej ani rodzeństwem. Zgodnie z art. 5 k.r.o. 
kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział 
się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 
zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświad-
czeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 k.r.o., a w razie 
wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy 
małżeństwo może być zawarte. Nie jest pewne, czy kie-
rownik USC mógłby w praktyce zastosować odmowę, 
o której mowa w art. 5 k.r.o. Analizę należy rozpocząć 
od dawstwa innego niż partnerskie, następnie prze-
chodząc do nieuregulowanego w polskim porządku 
prawnym dawstwa wewnątrzrodzinnego.

Przede wszystkim należy zauważyć, że kierownik 
USC dysponuje informacją o zastosowaniu dawstwa 
komórki rozrodczej tylko w przypadku uznania oj-
costwa na podstawie art. 751 k.r.o.29 Zgodnie z art. 19 
ust. 2 pkt. 5a p.a.s.c. w rejestrze stanu cywilnego pro-
wadzi się rejestr uznań, w którym gromadzi się infor-
macje, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 
zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu 
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od ano-

29 Konstrukcję uznania ojcostwa z art. 751 k.r.o. należy ocenić 
krytycznie. Jak trafnie zauważa J. Haberko: „Analizowana 
sytuacja od uznania ojcostwa różni się nie tylko tym, że 
oświadczenie składa się niezgodnie z prawdą biologiczną, 
ale także tym, że składa się je z zastrzeżeniem terminu, wa-
runkowo oraz bez odniesienia do podmiotu, w stosunku 
do którego relacja rodzinnoprawna w postaci ojcostwa ma 
powstać i przy nieustalonym macierzyństwie” (J. Haberko, 
Uznanie ojcostwa…, dz. cyt., s. 189).

nimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy 
albo z dawstwa zarodka. Zgodnie z art. 63 ust. 12 
p.a.s.c. 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.

W rejestrze stanu cywilnego nie gromadzi się nato-
miast danych o zastosowaniu komórek rozrodczych 
pochodzących od dawcy w innych przypadkach. W ra-
zie domniemania pochodzenia dziecka od męża mat-
ki fakt zastosowania dawstwa komórki rozrodczej 
nie jest dokumentowany w aktach zbiorowych aktu 
urodzenia, a tym samym dziecko nie ma możliwości 
ujawnienia dawstwa w sposób analogiczny, jak to się 
dzieje przy uznaniu na podstawie art. 751 k.r.o. Poza 
tym wątpliwości wywołuje to, czy konstrukcja uzna-
nia ojcostwa z art. 751 k.r.o. zawsze dotyczy w istocie 
uznania ojcostwa. Należy pamiętać, że dawstwo inne 
niż partnerskie może polegać nie tylko na dawstwie 
nasienia, ale także dawstwie komórki jajowej. Przepisy 
Ustawy o leczeniu niepłodności (art. 21 ust. 1 pkt 2, 
art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 pkt 6 ppkt b) są skon-
struowane w taki sposób, że zastosowanie dawstwa 
innego niż partnerskie w odniesieniu do pary niepo-
zostającej w związku małżeńskim wymaga złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 751 k.r.o., nieza-
leżnie od tego, czy chodzi o dawstwo nasienia, dawstwo 
komórki jajowej, czy dawstwo zarodka. Jest to kolejna 
przyczyna, dla której posłużenie się konstrukcją uzna-
nia ojcostwa w sytuacjach dawstwa innego niż partner-
skie jest błędne. Właściwsze byłoby wyrażenie zgody 
na dawstwo nasienia, dawstwo komórki jajowej albo 
dawstwo zarodka, która de lege ferenda byłaby prawnie 
relewantna w kontekście późniejszego uregulowania 
prawnego ojcostwa mężczyzny, który ją wyraża.

Postulować należy ujednolicenie regulacji w zakresie 
umieszczania w aktach zbiorowych aktu urodzenia 
informacji dotyczącej skorzystania z dawstwa ko-
mórek rozrodczych. Stanowiłaby ona de lege ferenda 
podstawę do uzyskania informacji, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 pkt 2 i 3 u.l.n. Pozwalałoby to także 
wzmocnić spójność norm polskiego systemu prawa. 
Należy przypomnieć, że przysposobiony może uzyskać 
dane o tym, że przysposabiający nie są jego genetycz-
nymi, rodzicami przez wydanie mu po osiągnięciu 
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pełnoletności odpisu zupełnego dotychczasowego aktu 
urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych re-
jestracji stanu cywilnego albo odpisu zupełnego aktu 
urodzenia w przypadku braku sporządzenia nowego 
aktu. Choć osoba poczęta dzięki dawstwu komórki 
rozrodczej może uzyskać informacje o poczęciu jej 
w ten sposób przez złożenie odpowiedniego wniosku 
do ministra właściwego do spraw zdrowia, wydaje 
się, że tego rodzaju dysonans w możliwości uzyska-
nia danych o braku pochodzenia genetycznego od 
swoich prawnych rodziców może mieć daleko idące 
konsekwencje. Odmienną kwestią pozostaje natomiast 
fakt, że przysposobiony uzyskuje dostęp do danych 
identyfikujących, natomiast dziecko poczęte dzięki 
zastosowaniu dawstwa komórek rozrodczych – je-
dynie dane nieidentyfikujące.

Jako przykład może posłużyć sytuacja, kiedy dziecko 
domyśla się, że nie jest genetycznym synem swojego 
ojca, którym w świetle prawa jest mąż jego matki. Po 
uzyskaniu odpisu zupełnego swojego aktu urodzenia 
u kierownika urzędu stanu cywilnego dowiaduje się, 
że nie był adoptowany. Nie wyklucza to jednak tego, że 
mogło nastąpić anonimowe dawstwo nasienia, o czym 
osoba ta nie dowie się w urzędzie stanu cywilnego. 
Może to doprowadzić do zaniechania dalszych poszu-
kiwań. Wydaje się, że urząd stanu cywilnego powinien 
być miejscem, w którym można uzyskać informację 
o braku pochodzenia genetycznego od rodzica zarówno 
w przypadku przysposobienia, jak i dawstwa anoni-
mowego. Inną kwestią natomiast pozostaje dostęp do 
dalszych danych (identyfikujących i nieidentyfikują-
cych), który w odniesieniu do przysposobienia i daw-
stwa anonimowego nie jest w prawie polskim jednolity.

W sytuacji zastosowania wewnątrzrodzinnego daw-
stwa komórek rozrodczych informacja o fakcie sko-
rzystania z dawstwa powinna znaleźć się w aktach 
zbiorowych aktu urodzenia. Problem ewentualnego 
kazirodztwa w przypadku zastosowania dawstwa mię-
dzy członkami rodziny należałoby rozwiązać przez 
ogólne regulacje, o których była wyżej mowa. Zapro-
ponowanie szczegółowego unormowania, skonstruo-
wanego tylko dla mało prawdopodobnych w praktyce 
sytuacji musiałoby napotkać na zarzut kazuistyki. 
Mając to na uwadze, należałoby przyjąć rozwiązanie, 
zgodnie z którym kierownik USC mógłby w przy-
padku małżeństwa między rodzeństwem sprawdzać 

w dokumentach z akt zbiorowych aktu urodzenia, 
czy nastąpiło dawstwo komórki rozrodczej, i w sy-
tuacji wątpliwości odmówić wydania zaświadczenia 
o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku 
małżeńskiego lub przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński.

6. Wnioski
Dawstwo komórek rozrodczych między członkami 

rodziny jest zagadnieniem wpisującym się w szerszy 
kontekst dyskusji na temat „otwierania się” instytucji 
dawstwa komórek rozrodczych. Rozważenie proble-
matyki dawstwa wewnątrzrodzinnego musiało odbyć 
się przez nawiązanie do bardziej ogólnych problemów. 
Uregulowanie prawne tej materii powinno nastąpić 
po dogłębnych badaniach nie tylko z zakresu prawa, 
ale także psychologii czy socjologii. Zaproponowany 
kształt dawstwa wewnątrzrodzinnego stanowi jedy-
nie rozwiązanie wyjściowe. Skonstruowane zostało 
ono przy założeniu konieczności wprowadzenia tej 
instytucji, przy zminimalizowaniu występujących na 
jej tle potencjalnych niebezpieczeństw. W kontekście 
zachodzących w innych krajach europejskich zmian 
wydaje się, że ewolucja instytucji dawstwa komórek 
rozrodczych zmierza w kierunku tzw. modelu dwu-
ścieżkowego lub jawności dawstwa. Polska ustawa 
o leczeniu niepłodności normuje dawstwo komórek 
rozrodczych, zakładając jego anonimowość. Wobec 
tego ustawa wyeliminowała występujące wcześniej 
w praktyce przypadku dawstwa „ze wskazaniem” oraz 
dawstwa wewnątrzrodzinnego. Wydaje się, że kwestią 
czasu jest powrót do dyskusji nad modelem dawstwa 
w Polsce. Warto byłoby przy tej okazji rozważyć za-
sadność wprowadzenia wewnątrzrodzinnego dawstwa 
komórek rozrodczych w polskim porządku prawnym.
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