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Rzecznik Praw Obywatelskich

L,-,
w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 11 marca 2019 r. (sygn. XI.534.4.2016.MA) 
w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci będących obywatelami polskimi, 
w których jako rodzice figurują osoby tej samej płci przedstawiam, co następuje.

Odpowiadając na sformułowane przez Pana Rzecznika pytanie „czy planowana jest zmiana przepisów 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów 
wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194), tak aby wzór formularza aktu 
urodzenia umożliwiał transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej 
uprzejmie wyjaśniam, że wskazana propozycja sprowadza się de facto do zastąpienia w akcie urodzenia 
oraz jego odpisach nazw obecnych rubryk dotyczących rodziców oznaczonych jako „matka" i „ojciec" - 
sformułowaniami typu „rodzic 1" i „rodzic 2", co byłoby sprzeczne z polskimi zasadami ustalającymi 
pochodzenie dziecka, uregulowanymi w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682, z późn. zm). Z przywołanej regulacji wynika jednoznacznie, że matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Natomiast przepisy dotyczące ojcostwa, niezależnie od sposobu 
jego ustalenia, zawsze jako ojca dziecka wymieniają mężczyznę. Konsekwencją ww. ustawowych rozwiązań 
są wzory odpisów aktu urodzenia (zupełne i skrócone), które zostały określone w przywołanym 
rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Nie bez znaczenia pozostaje również konstytucyjna zasada ustrojowa dotycząca opieki Państwa 
nad małżeństwem i rodziną. Zgodnie z art, 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej sytuacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie podejmował oraz inicjował 
działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów przywołanego rozporządzenia.
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