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Tzw. macierzyństwo 
zastępcze – kilka uwag 
w kontekście nowelizacji 
Kodeksu karnego

▶ Paulina Banaszak1

▶ dr Konrad Burdziak2

▶ W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zacho
wania składające się na tzw. macierzyństwo zastępcze 
nie były, co do zasady, zabronione pod groźbą kary. 
Z uwagi jednak na  istotne skutki wskazanego zjawi
ska, ustawodawca zdecydował się na zmianę tego sta
nu rzeczy. Istotą ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny3, o której mowa w niniejszym artykule, jest na
jogólniej rzecz ujmując, uznanie zachowań polegają
cych na  przekazaniu dziecka innej osobie w  zamian 
za korzyść majątkową albo osobistą, przy jednoczes
nym zatajeniu tego faktu przed sądem orzekającym 
w postępowaniu o przysposobienie, jak również prze
kazaniu dziecka z pominięciem postępowania o przy
sposobienie za  zachowania zabronione pod groźbą 
kary. W niniejszym artykule autorzy odnoszą się do 
przedmiotowej nowelizacji, komentują wprowadzone 
zmiany, a ponadto zastanawiają się, czy istnieje inny, 
niż zaproponowany przez ustawodawcę, sposób ure
gulowania tego zjawiska.

Wprowadzenie
Istota macierzyństwa zastępczego4 sprowadza się do tego, 
że: „(…) tzw. matka zastępcza (inaczej: surogatka), któ
ra jest zarazem matką biologiczną, zachodzi w ciążę i ro
dzi dziecko bez intencji jego wychowania oraz przyjęcia 
w przyszłości jakiejkolwiek odpowiedzialności rodziciel
skiej. Podejmuje się tego najczęściej za stosownym wy
nagrodzeniem, rzadziej bezinteresownie”5. W literaturze 
wskazuje się na  następujące rodzaje macierzyństwa za

1  Autorka jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersyte
tu Szczecińskiego oraz asystentką w Sekcji Prawa i Procesu Karnego In
stytutu Wymiaru Sprawiedliwości; ORCID: 0000000273670860.
2  Autor jest adiunktem w  Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz adiunktem w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Insty
tutu Wymiaru Sprawiedliwości; ORCID: 0000000206961174. 
3  Zob. ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.  poz.  2128). Pro
jekt ustawy wraz z  uzasadnieniem dostępny na: https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs/2/12321495/12583151/dokument405579.pdf (dostęp: 
21.8.2019 r.).
4  Jak wskazuje J.  Holocher, Pojęcie zastępczego macierzyństwa nie 
jest pojęciem prawnym. Jest pojęciem prawniczym, powoływanym tak 
w doktrynie, jak i orzecznictwie na oznaczenie różnorodnych okolicz
ności (konfiguracji osobowych i motywacji) prawnie istotnych: J. Ho-
locher, Zastępcze macierzyństwo – zagadnienia terminologiczne. Trzy 
perspektywy: teorii i filozofii prawa, dogmatyki prawniczej i debaty pub
licznej [w:]  Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. 
Perspektywa krajowa, pod red. P. Mostowika, Warszawa 2019, s. 50. 
5  A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu 
biotechnomedycznego, Białystok 2011, s. 223.

stępczego6: stricte surrogate motherhood – kobieta i męż
czyzna na  mocy umowy nabywają status prawny matki 
i ojca przyszłego dziecka, które genetycznie od nich po
chodzi, pomimo tego, że inna kobieta była w ciąży i uro
dziła dziecko; surrogate motherhood sensu largo – kobie
ta i mężczyzna umownie nabywają status prawny matki 
i ojca dziecka, które pochodzi genetycznie od jednej z tych 
osób (nasienie/komórka jajowa pochodzi od innego męż
czyzny/kobiety, tzw. dawcy), pomimo tego, że inna ko
bieta była w ciąży i urodziła dziecko oraz faktu, że dzie
cko częściowo pochodzi genetycznie od innej (czwartej) 
osoby; oraz pseudo surrogate motherhood – inna konfigu
racja osób niż para składająca się z kobiety i mężczyzny 
na mocy umowy uzyskuje status prawnej matki albo ro
dziców, chociaż biologicznie rzecz ujmując, taka konfigu
racja osób nie może wydać na świat ani być zgodnie z bio
logią rodzicami dziecka – np. jedna osoba albo dwie osoby 
tej samej płci7.
Macierzyństwo zastępcze jest zjawiskiem, które występuje 
(i ewoluuje) w różnych formach i zakresach w systemach 
prawnych niektórych państw od początku XXI w.8 W pew
nych krajach jest ono prawnie uregulowane i dopuszczal
ne, w  innych jest ograniczone prawnie bądź całkowicie 
zakazane; jednocześnie – w wielu krajach problematyka 
macierzyństwa zastępczego nie stanowi w ogóle przed
miotu regulacji. Nie ulega przy tym wątpliwości, że macie
rzyństwo zastępcze jest zjawiskiem budzącym dużo emo
cji i kontrowersji. W ostatnich latach na jego temat toczy 
się coraz więcej dyskusji; także w Polsce, o czym świad
czyć mogą chociażby dwie obszerne monografie wydane 
w 2019 r.9 oraz duża międzynarodowa konferencja nauko
wa Surrogate motherhood – fundamental and legal problems 

6  Autorzy posługują się pojęciem „macierzyństwo zastępcze”, gdyż 
właśnie to pojęcie jest pojęciem najczęściej używanym w polskiej lite
raturze na określenie zachowań, o których mowa w opracowaniu. Na
leży jednak wyraźnie zaznaczyć, że poszczególni autorzy preferują róż
ne określenia i tak, tytułem przykładu, zdaniem W. Górowskiego nie jest 
zasadne używanie sformułowania „macierzyństwo zastępcze”. Według 
tego autora, istotę zjawiska lepiej oddaje sformułowanie „urodzenie za
stępcze”. W.  Górowski stwierdza bowiem, że: „W  istocie przecież cho
dzi o to, że inna kobieta związana jest z dzieckiem jedynie przez okres 
ciąży, a  następnie przekazuje je innej kobiecie. Potocznie macierzyń
stwo rozumie się nie jako samo urodzenie dziecka, ale cały proces życia 
i wychowania dziecka” (W. Górowski, Zastępcze macierzyństwo a pra
wo karne. Przegląd krajowego materialnego prawa karnego i  stanowi
ska doktryny na temat surrogate motherhood (tzw. urodzenia zastępcze
go) i  handlu dziećmi [w:]  Fundamentalne prawne problemy…, pod 
red. P. Mostowika, op. cit., s. 607. P. Mostowik proponuje posługiwanie się 
pojęciem „urodzenie zastępcze”, ewentualnie – „ciąża zastępcza” (P. Mo-
stowik, Obyś żył w  interesujących czasach. Uwagi ogólne [w:] Funda
mentalne prawne problemy…, pod red. P. Mostowika, op. cit., s. 35. Rów
nież M. Boruta proponuje posługiwanie się terminem „ciąża zastępcza” 
(M. Boruta, Ciąża zastępcza: perspektywa antropologii kulturowej i so
cjologii [w:] Fundamentalne prawne problemy…, pod red. P. Mostowi-
ka, op. cit., s. 98).
7  P.  Mostowik, Obyś żył w  interesujących czasach. Uwagi ogólne 
[w:] Fundamentalne prawne problemy…, pod red. P. Mostowika, op. cit., 
s. 35. 
8  Ibidem, s. 33. 
9  Fundamentalne prawne problemy…, pod red. P. Mostowika, op. cit. 
oraz Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global per
spective, pod red. P. Mostowika, Warszawa 2019.
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bistej i  zatajeniu tego ostatniego faktu przed sądem 
orzekającym w postępowaniu o przysposobienie; 

3) wyrażeniu przez osobę, której przysługuje władza 
rodzicielska nad dzieckiem, zgody na  adopcję tego 
dziecka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej i zatajeniu tego ostatniego faktu przed są
dem przyjmującym oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskaza
nia osoby przysposabiającego;

4) wyrażeniu przez osobę, której przysługuje władza 
rodzicielska nad dzieckiem, zgody na  adopcję tego 
dziecka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści 
osobistej i  zatajeniu tego ostatniego faktu przed są
dem przyjmującym oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskaza
nia osoby przysposabiającego;

5) wyrażeniu przez osobę, której przysługuje władza ro
dzicielska nad dzieckiem, zgody na adopcję tego dzie
cka przez inną osobę z  pominięciem postępowania 
o przysposobienie; 

6) wyrażeniu przez daną osobę zgody na adopcję dziecka 
przez siebie w warunkach, o których mowa w § 2 (jest 
to – rzecz jasna – pięć osobnych typów czynów zabro
nionych pod groźbą kary)13. 

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że usta
wodawca zdecydował się na daleko idącą (zwłaszcza gdy 
uwzględni się:
1) regulacje dotyczące usiłowania, podżegania, pomoc

nictwa, sprawstwa kierowniczego i sprawstwa poleca
jącego oraz 

2) fakt, że dla dokonania czynów zabronionych pod groź
bą kary określonych w art. 211a § 2 i 3 KK wystarcza

13  Upraszczając sprawę, powiedzieć można, że w  omawianej ustawie 
określono dwie postaci adopcji, których w przekonaniu jej autorów za
bronić należy pod groźbą kary. Pierwsza z nich polega na przeprowadze
niu postępowania o przysposobienie z wykorzystaniem procedury usta
nowionej przez ustawodawcę, jednak postępowanie to ma mieć na celu 
osiągnięcie przez rodziców biologicznych dziecka korzyści majątkowej 
lub osobistej, a jednocześnie musi dojść do zatajenia tego celu przed są
dem orzekającym w  postępowaniu o  przysposobienie. Jak wskazano 
w treści uzasadnienia projektu ustawy: „(…) motywacją towarzyszącą 
przysposobieniu dziecka nie powinna być (…) chęć osiągnięcia jakiej
kolwiek korzyści, gdyż takie zachowanie stawia na dalszym planie jego 
dobro, polegające na przysposobieniu przez osoby rzeczywiście mogą
ce zapewnić mu optymalne warunki rozwoju i wychowania oraz mogą
ce obdarzyć dziecko uczuciem, a niejednokrotnie dobro to wręcz prze
kreśla. W razie ujawnienia się takiej motywacji dziecko łatwo może stać 
się przedmiotem »transakcji handlowej«, dehumanizując tę instytucję, 
służącą przecież wyłącznie zagwarantowaniu jego podstawowych ludz
kich praw”. Drugą postacią nielegalnej adopcji jest natomiast jej doko
nanie z pominięciem postępowania o przysposobienie. Ma ona miejsce 
wtedy, gdy: „(…) sprawca wykorzystuje inne instytucje prawne w celu 
osiągnięcia skutku adopcji, np.  fikcyjne uznanie dziecka (przez osobę 
niebędącą biologicznym rodzicem) czy zrzeczenie się praw rodziciel
skich przez matkę w celu dokonania przez inną osobę takiej adopcji”. Co 
ważne, dla przyjęcia bezprawności tego zachowania nie jest konieczne 
działanie przez sprawcę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub oso
bistej. Jak wskazał projektodawca: „(…) kryminalne bezprawie (tego 
zachowania – dop. P.B, K.B.) manifestuje się bowiem w  tym wypad
ku poprzez obejście prawa w postaci postępowania przewidzianego dla 
rozstrzygnięcia zgodności nabycia władzy rodzicielskiej przez inną oso
bę z dobrem dziecka i kontroli organów państwa nad tym procederem, 
jak też zastosowanie instytucji, które temu celowi nie służą, ukrywając 
przed organami państwa rzeczywisty zamiar sprawcy”. Zob. więcej pro
jekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, zob. przyp. 3.

zorganizowana przez P. Mostowika w Instytucie Wymiaru 
Sprawiedliwości10.

Zakres wprowadzonych zmian
Dyskusje prowadzone w  kontekście macierzyństwa za
stępczego dotyczą m.in. tego, czy powinno być ono do
zwolone, czy też może zakazane, a jeżeli miałoby być do
zwolone, to pod jakimi warunkami. Zwrócić należy w tym 
kontekście uwagę na stosunkowo świeżą ustawę o zmianie 
ustawy – Kodeks karny11, w której przewidziano wpro
wadzenie do KK następujących zmian: 
1) dodanie do art.  115  KK §  22a, zgodnie z  którym: 

„Adopcją jest nabycie władzy rodzicielskiej (bez do
precyzowania, czy musi to być jednocześnie władza 
rodzicielska formalna i faktyczna, czy wystarczy sama 
faktyczna, oraz bez doprecyzowania, czy musi to być 
nabycie zgodne z prawem, czy też nie – dop. P.B, K.B.) 
nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dzie
cko pochodzi (bez doprecyzowania, co należy ro
zumieć przez sformułowanie „pochodzi” – dop. P.B, 
K.B.)”; 

2) dodanie do art. 211a § 2 oraz 3, zgodnie z którymi: 
„§  2. Tej samej karze (karze określonej w  art.  211a 
§ 1 KK, tj. karze od 3 miesięcy do lat 5 – dop. P.B, K.B) 
podlega, kto, będąc osobą, której przysługuje władza 
rodzicielska nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję 
tego dziecka przez inną osobę: 1) w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten cel 
przed sądem orzekającym w postępowaniu w sprawie 
o przysposobienie, a w przypadku wyrażenia przez ro
dzica zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości 
bez wskazania osoby przysposabiającego – przed są
dem przyjmującym oświadczenie o wyrażeniu tej zgo
dy, 2) z pominięciem postępowania o przysposobie
nie. § 3. Tej samej karze (karze określonej w art. 211a 
§ 2 KK, tj. karze od 3 miesięcy do lat 5 – dop. P.B, 
K.B.) podlega, kto wyraża zgodę na adopcję dziecka 
przez siebie w warunkach, o których mowa w § 2”12. 

Innymi słowy – ustawodawca zdecydował się na wprowa
dzenie do KK definicji legalnej słowa „adopcja” oraz 
nowych typów czynów zabronionych pod groźbą kary, 
polegających – kolejno – na: 
1) wyrażeniu przez osobę, której przysługuje władza ro

dzicielska nad dzieckiem, zgody na adopcję tego dzie
cka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści ma
jątkowej i zatajeniu tego ostatniego faktu przed sądem 
orzekającym w postępowaniu o przysposobienie; 

2) wyrażeniu przez osobę, której przysługuje władza ro
dzicielska nad dzieckiem, zgody na adopcję tego dzie
cka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści oso

10  Zob.  O.  Bobrzyńska, Report from the  conference Surrogate 
motherhood: fundamental and legal problems, „Prawo w  Działaniu” 
Nr 36/2018, s. 7–17.
11  Zob. przyp. 3. 
12  W kontekście proponowanych w ustawie regulacji pojawiło się wie
le (zasadnych, dodajmy) wątpliwości. Zob.  http://orka.sejm.gov.pl/
Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK–80 (dostęp: 21.8.2019 r.); projekt ustawy 
o zmianie ustawy Kodeks karny, zob. przyp. 3.


