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Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo
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dzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993; tenże, w: J. Pietrzykowski (red.), Sys-
tem prawa rodzinnego i  opiekuńczego, cz. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
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postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1975, t.  I; W. Siedlecki, Postępowanie nie-
procesowe, Warszawa 1988; W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykła-
du, Warszawa 2004; J.  Słyk, w:  K.  Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V: 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017; T. Smyczyński, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, Warszawa 2005; tenże, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, War-
szawa 2001; tenże (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
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ca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, Warszawa 2011; A. Strzembosz, Nowa ustawa 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich. Próba komentarza, Biblioteka Palestry, Warszawa 
1983; A. Szpunar, Recenzja pracy B. Walaszka: Przysposobienie, NP 1967, Nr 2; tenże, Szkoda 
wyrządzona przed urodzeniem się dziecka, St. Cyw. 1969, t. XIII–XIV; M. Szymczak (red.), 
Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978; tenże (red.), Słownik języka polskiego, t. II, 
Warszawa 1979; tenże (red.), Słownik języka polskiego, t.  III, Warszawa 1981; J.  Tokarski 
(red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980; K.  Tryniszewska, Komentarz 
do art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Lex/el. 2015; B. Wala-
szek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodo-
wym prywatnym i  procesowym, Warszawa 1966; tenże, Zarys prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, Warszawa 1971; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. 
Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972; J. Winiarz 
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(red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, Warszawa 1989; tenże, w: J. Pietrzykowski (red.), 
Kodeks rodzinny i  opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012; tenże, Ochrona praw matki, 
dziecka i rodziny, Warszawa 1965; tenże, Prawo rodzinne, Warszawa 1994; J. Winiarz, J. Gaj-
da, Prawo rodzinne, Warszawa 1999; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warsza-
wa 1970; F. Zedler, Glosa do uchwały SN (7) z 17.1.2001 r., III CZP 49/00, PS 2001, Nr 9; 
tenże, Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa 1986; tenże, Postępowanie zabez-
pieczające i egzekucyjne. Komentarz, Toruń 1994, t. I; tenże, Sądy rodzinne. Wybrane zagad-
nienia organizacyjne i procesowe, Warszawa 1984; A. Zieliński, w: J. Jodłowski, K. Piasecki 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989, t. 3; tenże, Sądow-
nictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975; A. Zieliński (red.), Kodeks po-
stępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012; Z.  Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, 
Warszawa 1972; tenże, Logika praktyczna, Warszawa 1977; tenże, Teoria prawa, Warszawa– 
–Poznań 1973.

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 617.  
Pokrewieństwo

§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi 
od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą 
od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.
§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, 
wskutek których powstało pokrewieństwo.

Spis treści

A. Komentarz
 1. Pojęcie pokrewieństwa 
 2. Linie pokrewieństwa
 3. Stopnie pokrewieństwa

 4. Stosunek pokrewieństwa a wyrok
 5. Dziecko nieznanych rodziców
B. Linia orzecznicza

A. Komentarz

1. Pojęcie pokrewieństwa. Pokrewieństwo jest wynikiem węzła krwi, 
łączącego określone osoby. Istnieje ono nawet wtedy, gdy nie ustalono 
jeszcze prawnego pochodzenia danej osoby. Skutki prawne wywołuje 
jednak tylko ustalony prawnie stosunek pokrewieństwa. Takim skutkiem 
jest np. przewidziany w art. 14 § 1 KRO zakaz zawarcia małżeństwa przez 
krewnych w linii prostej i rodzeństwo oraz wynikający z art. 128 KRO obo-
wiązek alimentacyjny obciążający krewnych w linii prostej i rodzeństwo. 
Stosunek pokrewieństwa jest ustalony prawnie, tzn. zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, np. wtedy, gdy dziecko jest objęte domniemaniem pocho-
dzenia od męża matki (art. 62 § 1 i 2 KRO) albo miało miejsce uznanie 
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ojcostwa (art. 73 § 1 KRO). W razie sądowego ustalenia ojcostwa stosunek 
pokrewieństwa jest ustalony prawnie z chwilą uprawomocnienia się wy-
roku w części ustalającej ojcostwo. Dowodem pokrewieństwa jest akt stanu 
cywilnego (w myśl art. 3 PrASC akty stanu cywilnego stanowią wyłączny 
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być 
udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym).

2. Linie pokrewieństwa. Spokrewnionymi w linii prostej są osoby, które po-
chodzą jedna od drugiej (bezpośrednio albo pośrednio). Pokrewieństwo w tej 
linii obejmuje przodków (wstępnych) i ich zstępnych (np. dziadka, ojca, córkę, 
wnuka itd.). Osoby, które pochodzą od określonej osoby, nazywa się jej zstęp-
nymi. Osoby, od których pochodzi określona osoba, nazywa się jej wstępnymi.

Krewnymi w linii bocznej są osoby mające przynajmniej jednego wspól-
nego przodka, ale od siebie niepochodzące (nie są więc one krewnymi w linii 
prostej). Krewnymi w linii bocznej są nie tylko np. wuj i siostrzeniec, stryj i bra-
tanek, dzieci rodzeństwa (tzw. kuzyni), ale i samo rodzeństwo (np. T. Smyczyń-
ski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 6). 

3. Stopnie pokrewieństwa. Bliskość pokrewieństwa oblicza się według 
stopni, tzn. według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. 
Rodzice i dzieci są ze sobą spokrewnieni w linii prostej w pierwszym stop-
niu, dziadkowie i wnuki w linii prostej w drugim stopniu. W linii bocznej nie 
ma pokrewieństwa pierwszego stopnia. Rodzeństwo to osoby spokrewnione 
w linii bocznej drugiego stopnia. W literaturze zwrócono uwagę na to, że skoro 
krewnymi w linii bocznej są osoby mające przynajmniej jednego wspólnego 
przodka, ale od siebie niepochodzące, to wobec tego przez rodzeństwo należy 
rozumieć zarówno rodzeństwo naturalne, jak i przyrodnie (por. np. J. Winiarz, 
J. Gajda, Prawo rodzinne, s. 16). 

4. Stosunek pokrewieństwa a wyrok. Stosunek pokrewieństwa niweczy pra-
womocny wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa 
oraz prawomocny wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. 
Taki stosunek niweczy również prawomocny wyrok ustalający bezskuteczność 
uznania ojcostwa. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że wyrok uwzględniający powództwo o zaprze-
czenie ojcostwa zawiera: a) w swej podstawie faktycznej ustalenie, obejmują-
ce okres wsteczny do urodzenia się dziecka, że mąż matki nie jest ojcem bio-
logicznym jej dziecka, b) w swej sentencji – uchylenie z mocą na przyszłość 
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(ex nunc) prawnego stosunku ojcostwa (uzasadnienie uchw. z 22.2.1980 r., 
III CZP 6/80, OSNCP 1980, Nr 9, poz. 159). Pogląd ten jest jednak trafny jedy-
nie częściowo. Na aprobatę zasługuje przedstawiany tu pogląd SN w tej części, 
z której wynika, że wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
zawiera w swej podstawie faktycznej ustalenie, obejmujące okres wsteczny 
do urodzenia się dziecka, że mąż matki nie jest ojcem biologicznym jej dziecka. 
Według nas nie zasługuje natomiast na aprobatę prezentowany tu pogląd SN 
co do tego, że wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa za-
wiera w swej sentencji uchylenie prawnego stosunku ojcostwa jedynie z mocą 
na przyszłość (szerzej na ten temat w tezie 30 do art. 62 KRO).

5. Dziecko nieznanych rodziców. Według art. 62 ust. 1 PrASC akt urodzenia 
dziecka nieznanych rodziców (np. dziecka pozostawionego w tzw. oknie życia) 
sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy na-
daje dziecku nazwisko i imię oraz określa, jakie imiona rodziców i nazwiska 
rodowe będą zamieszczone w akcie urodzenia (art. 62 ust. 2 PrASC). Ustalenie 
danych dziecka nieznanych rodziców nie jest ustaleniem pochodzenia dziecka 
(i to także wtedy, gdy określone przez sąd dane rodziców są danymi rodzi-
ców biologicznych dziecka). Zauważa się, że art. 62 PrASC stwarza jedynie 
podstawę do nadania dziecku nieznanych rodziców stanu cywilnego, zastępu-
jącego jego naturalny stan cywilny, którego nie można ustalić, oraz pozwala 
na jego rejestrację w rejestrze stanu cywilnego (por. A. Czajkowska, w: A. Czaj-
kowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 125). Na margi-
nesie – art. 62 ust. 1 i 2 PrASC stosuje się odpowiednio do sporządzenia aktu 
urodzenia osoby pełnoletniej, której tożsamości nie można ustalić ze względu 
na jej ułomność fizyczną lub psychiczną albo nieznane pochodzenie (art. 62 
ust. 3 PrASC).

B. Linia orzecznicza

Krewni w rozumieniu art. 617 KRO
Z brzmienia art. 617 § 1 KRO wynika wprost, że by uznać osoby za spokrewnione konieczne 
jest posiadanie jednego wspólnego przodka, nie jest natomiast wymagane, by osoby spokrew-
nione pochodziły od tych samych rodziców. Wystarczy, by miały jednego wspólnego rodzica. 
Konsekwencją tego jest przyjęcie, że „rodzeństwo” obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, 
ale również przyrodnie.

Wyr. WSA w Lublinie z 22.11.2012 r., II SA/Lu 757/12, Legalis
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Art. 618.  
Powinowactwo

§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem 
a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania mał-
żeństwa.
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stop-
nia pokrewieństwa.

Spis treści

A. Komentarz
 1. Pojęcie powinowactwa
 2. Powstanie powinowactwa
 3. Wygaśnięcie powinowactwa

 4. Linie i stopnie powinowactwa
 5. Skutki powinowactwa
B. Linia orzecznicza

A. Komentarz

 1. Pojęcie powinowactwa. W myśl art. 618 § 1 zd. 1 KRO z małżeństwa 
wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego mał-
żonka. Przez powinowactwo rozumie się więc stosunek rodzinnoprawny 
istniejący między jednym z małżonków (ale nie jego krewnymi) a krew-
nymi drugiego małżonka. Stosunek powinowactwa ma miejsce np. mię-
dzy bratem żony a jej mężem czy między rodzicem żony a jej mężem. Taki 
stosunek nie istnieje jednak np. między bratową żony a mężem tej żony czy 
między bratem żony a siostrą męża.

Na równi z krewnymi traktuje się określone osoby przysposobione. Sto-
sunek powinowactwa istnieje zatem np. między bratem żony a jej mężem 
niezależnie od tego, czy ten brat żony jest jej bratem naturalnym czy dziec-
kiem przysposobionym przez rodziców żony.

2. Powstanie powinowactwa. Chwilą powstania powinowactwa jest chwila 
zawarcia małżeństwa. W wypadku zawarcia małżeństwa w sposób okreś-
lony w art. 1 § 1 KRO chwilą powstania stosunku powinowactwa jest chwila 
ogłoszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego, że wskutek zgodnych 
oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte (takie ogłoszenie, doko-
nane na podstawie art. 7 § 4 KRO, oznacza, że kierownik urzędu stanu cywil-
nego przyjął od małżonków oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński). 
W razie zawarcia małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 KRO chwilą po-
wstania stosunku powinowactwa jest chwila złożenia oświadczeń przewidzia-
nych w art. 1 § 2 KRO, lecz dopiero po sporządzeniu przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego aktu małżeństwa (w myśl art. 1 § 2 zd. 2 KRO, gdy zostaną 
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spełnione przesłanki określone w art. 1 § 2 zd. 1 KRO, małżeństwo uważa się 
za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego).

Powinowactwo nie powstaje w wypadku tzw. matrimonium non existens 
(małżeństwa nieistniejącego). Stosunek powinowactwa powstaje, choćby mał-
żeństwo zostało zawarte wbrew istnieniu którejkolwiek z przeszkód małżeń-
skich [por. J. Winiarz, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
s. 623].

3. Wygaśnięcie powinowactwa. Powinowactwo nie wygasa z ustaniem mał-
żeństwa (np. przez śmierć jednego z małżonków czy prawomocne orzeczenie 
rozwodu) – art. 618 § 1 zd. 2 KRO. Stosunek powinowactwa wygasa, jeżeli mał-
żeństwo zostało unieważnione. 

4. Linie i stopnie powinowactwa. Linię i stopień powinowactwa określa się 
według linii i stopnia pokrewieństwa (art. 618 § 2 KRO). Już przed dokona-
niem w tym względzie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą 
nowelizacyjną z 2008 r. zauważono, że w powinowactwie występują linie 
i stopnie określane analogicznie jak w wypadku pokrewieństwa (np. teść i zięć 
są powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia, a siostra męża z jego żoną 
– w linii bocznej drugiego stopnia (J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, s. 17).

5. Skutki powinowactwa. Zgodnie z treścią art. 14 § 1 KRO nie mogą zawrzeć 
ze sobą małżeństwa powinowaci w linii prostej (z ważnych powodów sąd może 
zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi).

Według art. 90 § 1 KRO, jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła mał-
żeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą 
złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, 
że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 KRO nosi 
albo nosiłoby ich wspólnie dziecko (do zmiany nazwiska dziecka, które ukoń-
czyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda). Nadanie dziecku nazwiska, o którym 
to nadaniu tu mowa, nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko 
ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców 
dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (art. 90 
§ 2 KRO). Artykuł 90 § 1 i 2 KRO stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małolet-
niego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka 
(art. 90 § 3 KRO).

W myśl art. 144 § 1 KRO dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych 
od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom 
współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w sto-
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sunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką. Z kolei według art. 144 § 2 
KRO mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka świad-
czeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziec-
ka, a jego żądanie odpowiada zasadom współżycia społecznego. Takie samo 
uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka.

B. Linia orzecznicza

Źródło i powstanie powinowactwa
Źródłem powinowactwa w znaczeniu prawnym jest stosunek rodzinny powstały w następstwie 
zawarcia małżeństwa. Chwilą powstania powinowactwa jest moment zawarcia małżeństwa. 
(…) Oznacza to wprawdzie przynależność do rodziny poprzez współmałżonka, ale brak jest 
powiązań z daną osobą więzami krwi. W konsekwencji błędny jest pogląd, że pasierba można 
także zaliczyć do krewnych.

Wyr. NSA z 4.4.2008 r., II GSK 474/07, Legalis

Dział IA. Rodzice i dzieci

Rozdział I. Pochodzenie dziecka

Oddział 1. Macierzyństwo

Art. 619.  
Matka dziecka

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.

Spis treści

A. Komentarz
 1. Macierzyństwo biologiczne 

i genetyczne
 2. Matka prawna 

 3. Urodzenie się dziecka
 4. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
B. Linia orzecznicza

A. Komentarz

1. Macierzyństwo biologiczne i genetyczne. Zapłodnienie jest połączeniem 
się dwóch komórek rozrodczych: komórki jajowej i plemnika, a ściślej – ga-
mety żeńskiej i męskiej, w jedną komórkę o diploidalnej liczbie chromosomów 
– zygotę, dającą początek nowemu organizmowi [por. A. Karwowski (red.), 
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Encyklopedia popularna PWN, 1980]. Spowodowanie wniknięcia plemni-
ków męskich do komórki jajowej może nastąpić w dwojaki sposób – naturalny 
i sztuczny.

Do zapłodnienia w sposób sztuczny (zwanego sztucznym zapłodnieniem) 
może dojść nasieniem męża kobiety będącej dawcą komórki jajowej (insemi-
nacja homologiczna) albo nasieniem innego mężczyzny (inseminacja hetero-
logiczna). Zapłodnienie komórki jajowej danej kobiety może nastąpić w orga-
nizmie kobiety (in vivo) albo poza nim (in vitro). W razie zapłodnienia in vitro 
embrion zostaje implantowany do organizmu kobiety. 

Niekiedy zdarza się zabieg polegający na „użyczeniu” łona przez inną 
kobietę niż ta, która po urodzeniu się dziecka chce być traktowana jako jego 
matka. Kobietę, w której organizmie rozwija się i dojrzewa wszczepiony płód, 
przyjęto nazywać „matką zastępczą”, a donoszenie implantowanego embrio-
nu i urodzenie dziecka określa się jako „macierzyństwo zastępcze” (J. Winiarz, 
J. Gajda, Prawo rodzinne, s. 192). „Matka zastępcza” jest matką biologiczną, 
choć nie musi być ona matką genetyczną. Możliwość transferu zarodka do ma-
cicy innej kobiety, niż dawczyni komórki jajowej, powoduje nieznane dawniej 
rozróżnienie macierzyństwa genetycznego i macierzyństwa biologicznego [por. 
T. Smyczyński, w: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 12: 
Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 215 i 227]. 

2. Matka prawna. Matką prawną dziecka jest kobieta, która je urodziła 
(art. 619 KRO). Taką matką jest więc również „matka zastępcza”. Artykuł 2 
ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej konwencji o statusie prawnym 
dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu 15.10.1975 r. 
(Dz.U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888), stanowi, że pochodzenie dziecka poza-
małżeńskiego od matki ustala się wyłącznie na podstawie faktu urodzenia. 

Kobieta, która urodziła dziecko, jest wpisana jako matka dziecka w jego 
akcie urodzenia (na podstawie art. 3 PrASC akty stanu cywilnego stanowią 
wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą 
może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym).

Udowodnienie faktu, że dane dziecko pochodzi od określonej kobiety, 
następuje na podstawie dokumentu urzędowego w postaci odpisu zupełnego 
aktu urodzenia dziecka. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne 
powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek 
dodatkowych (art. 44 ust. 2 PrASC), natomiast odpis skrócony aktu stanu cy-

Ważne 
dla 
praktyki
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wilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych 
wzmianek dodatkowych (art. 44 ust. 3 PrASC).

3. Urodzenie się dziecka. Chwilą urodzenia się dziecka nie jest moment roz-
poczęcia porodu, lecz chwila urodzenia. Urodzenie, od którego rozpoczyna się 
zdolność prawna człowieka, następuje na skutek naturalnego lub sztucznego 
odłączenia dziecka od ciała matki; nie jest jednak konieczne przerwanie (prze-
cięcie) pępowiny [por. K. Piasecki, w: J. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy z komentarzem, s. 375]. Bez znaczenia dla przyjęcia faktu po-
chodzenia dziecka od określonej kobiety jest to, czy dziecko urodziło się żywe. 
Artykuł 619 KRO nie wprowadza w tym względzie żadnego ograniczenia.

Urodzeniem się dziecka nie jest poronienie, czyli samoistne lub wywoła-
ne sztucznie przerwanie ciąży i wydalenie płodu przed ukończonym 18. ty-
godniem ciąży [co do pojęcia „poronienie” por. M. Szymczak (red.), Słownik 
języka polskiego, t. II, s. 823].

4. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa. Jeżeli w akcie urodzenia jest 
wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprze-
czenia macierzyństwa (art. 6112 § 1 KRO). Jeśli macierzyństwo kobiety wpi-
sanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone, można 
żądać ustalenia macierzyństwa (art. 6110 § 1 KRO). Ustalenie i zaprzeczenie 
macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka ( jednak w razie 
śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą 
dochodzić jego zstępni) – art. 6115 KRO. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub 
ochrona interesu społecznego, prokurator może w każdym czasie wytoczyć po-
wództwo o ustalenie macierzyństwa. Wytoczenie przez prokuratora powódz-
twa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka 
(art. 6116 KRO).

B. Linia orzecznicza

Dopuszczalność ustalenia macierzyństwa
Powództwo o ustalenie macierzyństwa – w stosunku do dziecka, które zostało zarejestrowane 
w urzędzie stanu cywilnego jako dziecko innej kobiety – jest dopuszczalne dopiero po uzyska-
niu prawomocnego wyroku stwierdzającego, że nie jest ona matką dziecka.

Wyr. SN z 9.3.1967 r., II CR 561/66, OSNCP 1967, Nr 7–8, poz. 146
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Art. 6110.  
Ustalenie

§ 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych ro-
dziców albo macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia 
dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone, można żądać 
ustalenia macierzyństwa.
§ 2. Powództwo o ustalenie macierzyństwa wytacza dziecko 
przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko kuratorowi 
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
§ 2.1 Powództwo o ustalenie macierzyństwa wytacza dziecko 
przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko kuratorowi 
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W razie śmierci dziec-
ka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą 
dochodzić jego zstępni.
§ 3. Matka wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa prze-
ciwko dziecku.
§ 3.2 Matka wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa 
przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kura-
torowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Spis treści

A. Komentarz
 1. Wypadki ustalenia macierzyństwa
 2. Dziecko nieznanych rodziców
 3. Zaprzeczone macierzyństwo
 4. Legitymacja procesowa czynna
 5. Powództwo małoletniego dziecka
 6. Powództwo pełnoletniego 

ubezwłasnowolnionego

 7. Powództwo przeciwko kuratorowi
 8. Kwalifikacje kuratora
 9. Powództwo matki
 10. Ustanowienie kuratora
 11. Powództwo prokuratora
 12. Powództwo wzajemne
 13. Umorzenie postępowania
B. Linia orzecznicza

A. Komentarz

1. Wypadki ustalenia macierzyństwa. W myśl art. 6110 § 1 KRO ustalenia 
macierzyństwa można żądać w dwóch wypadkach: 1) jeżeli sporządzono akt 
urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo 2) jeżeli macierzyństwo kobiety 
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone.

1 Art. 6110 § 2 w brzmieniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 3295), która wchodzi w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

2 Art. 6110 § 3 w brzmieniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 3295), która wchodzi w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
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2. Dziecko nieznanych rodziców. Dzieckiem nieznanych rodziców jest takie 
dziecko, co do którego nie wiadomo, kto jest jego matką. Gdy jest nieznana 
matka dziecka, to również z natury rzeczy jest nieznany jego ojciec (por. 
np. A. Czajkowska, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu 
cywilnego, s. 125). 

Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców (np. dziecka pozostawionego 
w tzw. oknie życia) sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego 
(art. 62 ust. 1 PrASC). Sąd opiekuńczy ustala w miarę możliwości miejsce i da-
tę urodzenia dziecka po zasięgnięciu opinii osoby, pod której opieką dziecko się 
znajduje, nadaje dziecku imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona rodziców 
i ich nazwiska rodowe mają być wpisane do aktu urodzenia. Nazwisko nadane 
dziecku wpisuje się jako nazwisko jego rodziców (art. 62 ust. 2 PrASC). W razie 
nieustalenia miejsca urodzenia dziecka za miejsce urodzenia uważa się miejsce 
znalezienia dziecka (art. 62 ust. 3 PrASC). Do postępowania w sprawie o usta-
lenie treści aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców stosuje się w szcze-
gólności art. 568 i n. KPC.

Przez wspomniane tu ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych 
rodziców powstaje surogat stanu cywilnego osoby, której rzeczywisty stan cy-
wilny nie może być stwierdzony (por. A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze 
w sprawach małoletnich, s. 232). Takie ustalenie danych dziecka nieznanych 
rodziców nie jest – oczywiście – ustaleniem pochodzenia dziecka (i to także 
wtedy, gdy określone przez sąd dane rodziców są danymi rodziców biologicz-
nych dziecka).

3. Zaprzeczone macierzyństwo. Jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako 
matka kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzeczenia macie-
rzyństwa (art. 6112 § 1 KRO). Zaprzeczenie macierzyństwa następuje tylko 
na skutek powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa. Macierzyństwo kobiety 
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone w ro-
zumieniu art. 6110 § 1 KRO z chwilą uprawomocnienia się wyroku uwzględnia-
jącego powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa. 

4. Legitymacja procesowa czynna. Legitymacja procesowa czynna 
do wytoczenia powództwa o ustalenie macierzyństwa przysługuje dziecku 
(art. 6110 § 2 KRO), matce (art. 6110 § 3 KRO) i prokuratorowi, jeżeli wy-
maga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego (art. 6116 
KRO). Taka legitymacja nie przysługuje mężczyźnie, którego dotyczy 
domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. W myśl art. 4561 § 1 

Ważne 
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KPC w sprawach o ustalenie macierzyństwa przewodniczący zawiadamia 
owego mężczyznę o toczącym się procesie, doręczając mu odpis pozwu. 
Zawiadomienie to ma mu umożliwić wzięcie udziału w sprawie w cha-
rakterze interwenienta ubocznego (art. 76 KPC). Wziąć udział w sprawie 
o ustalenie macierzyństwa w charakterze interwenienta ubocznego może 
także mężczyzna, który uznał ojcostwo albo którego ojcostwo zostało usta-
lone przez sąd (art. 76 KPC); do takiego mężczyzny nie znajduje jednak 
zastosowania art. 4561 KPC. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy 
nowelizującej z 2008 r. stwierdzono, że sytuacja prawna domniemanego 
ojca jest zjawiskiem wtórnym (pochodnym) względem macierzyństwa 
określonej kobiety.

Matką w rozumieniu art. 6110 § 2 i 3 KRO jest kobieta, która urodziła dane 
dziecko (a zatem chodzi tu o matkę w znaczeniu użytym w art. 619 KRO).

W sprawie o ustalenie macierzyństwa matka oraz ojciec dziecka mają zdol-
ność procesową także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynno-
ści prawnych, jeżeli ukończyli 16 lat (art. 4531 KPC). Oczywiście, dotyczy 
to tego ojca dziecka, który bierze udział w sprawie w charakterze interwe-
nienta ubocznego.

Według art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, uchwalonej przez 
Sejm w dniu 16.5.2019 r., przyjętej przez Senat bez poprawek (druk sejmowy 
Nr 3295), art. 6110 § 2 KRO otrzyma brzmienie: „Powództwo o ustalenie macie-
rzyństwa wytacza dziecko przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko 
kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W razie śmierci dziecka, które 
wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni”.

5. Powództwo małoletniego dziecka. Na podstawie art. 6110 § 2 KRO dziecko 
wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa przeciwko matce, a jeżeli 
matka nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 
Według art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, uchwalonej przez Sejm w dniu 
16.5.2019 r., przyjętej przez Senat bez poprawek (druk sejmowy Nr 3295), 
w art. 6110 § 2 KRO dodaje się zdanie: „W razie śmierci dziecka, które wyto-
czyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni”. 
W przeciwieństwie do matki (art. 6111 KRO), wytoczenie przez dziecko po-
wództwa o ustalenie macierzyństwa nie jest ograniczone żadnym terminem 
(także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu spo-
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łecznego, w każdym czasie może wytoczyć powództwo o ustalenie macierzyń-
stwa; art. 6116 KRO).

Dziecko wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa przeciwko matce. 
Mężczyzna, którego dotyczy domniemanie z art. 62 KRO, a także mężczyzna, 
który uznał ojcostwo albo którego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, może 
wziąć udział w sprawie o ustalenie macierzyństwa w charakterze interwenien-
ta ubocznego. To powoduje, że ani matka, ani prawny ojciec dziecka nie mogą 
w takiej sprawie reprezentować małoletniego dziecka (art. 98 § 2 i 3 KRO). Takie 
dziecko reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy (art. 99 KRO).

Kurator ustanowiony na podstawie art. 99 KRO jest z mocy ustawy repre-
zentantem małoletniego, którego interesy mogą być w danej sprawie sprzecz-
ne z interesami rodziców. W takiej sytuacji kurator działa jako przedstawiciel 
ustawowy małoletniego i tym samym wyłącza w stosunku do małoletniego 
wynikające z władzy rodzicielskiej rodziców uprawnienia określone w art. 98 
§ 1 KRO. Uprawnienie to i związane z nim obowiązki przechodzą na kuratora 
ad actum (uzasadnienie uchw. SN z 14.4.1980 r., III CZP 19/80, OSNCP 1980, 
Nr 11, poz. 205).

6. Powództwo pełnoletniego ubezwłasnowolnionego. W imieniu pełnolet-
niego dziecka ubezwłasnowolnionego całkowicie powództwo o ustalenie ma-
cierzyństwa może wytoczyć jego opiekun prawny (por. w szczególności art. 13 
§ 2 KC i art. 66 KPC). W imieniu pełnoletniego dziecka ubezwłasnowolnionego 
częściowo powództwo o ustalenie macierzyństwa może wytoczyć jego kurator 
(por. zwłaszcza art. 16 § 2 KC i art. 66 KPC), przy czym należy mieć na uwadze 
to, że – jak stanowi art. 181 § 1 KRO – kurator osoby ubezwłasnowolnionej czę-
ściowo jest powołany do jej reprezentowania tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy 
tak postanowił.

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszel-
kich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku podopieczne-
go (art. 156 w zw. z art. 175 KRO). Opiekun dziecka powinien więc uzyskać 
zezwolenie sądu opiekuńczego na wytoczenie powództwa o ustalenie macie-
rzyństwa.

Wtedy, gdy kurator został jedynie ogólnie umocowany do reprezentowa-
nia ubezwłasnowolnionego częściowo dziecka, wytoczenie przez niego sto-
sownego powództwa o ustalenie macierzyństwa wymaga zezwolenia sądu 
opiekuńczego (art. 156 w zw. z art. 178 § 2 KRO). Samo postanowienie przez 
sąd opiekuńczy o ogólnym umocowaniu kuratora do reprezentowania osoby 
ubezwłasnowolnionej częściowo (art. 181 § 1 KRO) nie oznacza, że kurator 
nie powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniej-
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szych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku pozostającego pod kuratelą 
(a zatem nie oznacza, iż jest wówczas wyłączone stosowanie art. 156 w zw. 
z art. 178 § 2 KRO).

7. Powództwo przeciwko kuratorowi. Jeżeli matka nie żyje, dziecko wytacza 
powództwo o ustalenie macierzyństwa przeciwko kuratorowi ustanowionemu 
przez sąd opiekuńczy (art. 6110 § 2 KRO).

Wszczęcie postępowania w sprawie o ustanowienie kuratora, o którym mo-
wa, może nastąpić z urzędu (art. 570 KPC). Brak jest przeszkód, aby wszczęcie 
postępowania nastąpiło tu na wniosek (art. 506 KPC). Wnioskodawcą może 
być każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Wnioskodawcą może 
tu być zwłaszcza dziecko zamierzające dochodzić albo dochodzące ustalenia 
macierzyństwa. Według art. 6110 § 2 KRO ustanowienie kuratora należy do są-
du opiekuńczego, a zatem organizacyjnie do sądu rodzinnego, czyli wydziału 
rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego. 

Sąd Najwyższy w nadal odpowiednio aktualnym uzasadnieniu uchw. 
z 14.4.1980 r. (powołanej wyżej, w tezie 5) wyjaśnił jednak, że nie stanowi 
uchybienia procesowego, które by mogło wpłynąć na wynik sprawy, ustano-
wienie kuratora na mocy art. 99 KRO przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę 
o dział spadku, w której wystąpiła sprzeczność interesów między małoletnim 
dzieckiem a jednym z rodziców. Sąd ten bowiem działa w granicach swej wła-
ściwości funkcjonalnej, skoro stosownie do zasady przewidzianej w art. 568 
KPC jest on także sądem opiekuńczym. Podział wewnętrzny czynności sądów 
rejonowych według rodzaju spraw jest kwestią o charakterze jedynie technicz-
no-organizacyjnym – podkreślił SN. Pogląd ten dotyczy także ustanowienia ku-
ratora na podstawie art. 99 KRO przez sąd rejonowy rozpoznający określoną 
sprawę w postępowaniu procesowym – a zatem również ustanowienia takiego 
kuratora przez sąd rozpoznający sprawę o ustalenie macierzyństwa.

Kurator, o którym mowa w art. 6110 § 2 KRO, nie jest reprezentantem nie-
żyjącej matki, lecz pozwanym w sprawie o ustalenie macierzyństwa.

8. Kwalifikacje kuratora. W miarę możności funkcję kuratora sąd powinien 
powierzyć osobie, która ze względu na posiadane informacje będzie mogła 
być aktywnym uczestnikiem procesu. Kandydata takiego należy poszukiwać 
w kręgu najbliższych krewnych lub spadkobierców osoby, w miejsce której ku-
rator ma występować. Osoba kuratora może ulec zmianie po jego ustanowie-
niu, jeżeli sąd dopiero w toku procesu poweźmie wiadomość o bardziej odpo-
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