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Załącznik 1         Warszawa, 1 września 2015 r. 
 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI DOSTOSOWANIA SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH  
do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności  

wersja 1.0 
 

Streszczenie menedżerskie: 
 

Dokument opisuje funkcjonalności modułu obsługi rejestru uznań podsystemu rejestru stanu 
cywilnego, zwanego Bazą Usług Stanu Cywilnego (BUSC) wchodzącego w skład Systemu Rejestrów 
Państwowych (SRP) jakie trzeba zaimplementować w oprogramowaniu w celu spełnienia wymogów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087) (UoLN), która wchodzi w 
życie z dniem 1 listopada 2015 r. 
 
W konsekwencji zapisów wprowadzonych ww. ustawą, w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.) (PoASC), zmianie uległy przepisy dotyczące 
funkcjonującego w ramach BUSC rejestru uznań oraz protokołu uznania ojcostwa dokumentującego 
oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Kluczowe zmiany dotyczą: 
1. Rozszerzenia zakresu danych w rejestrze uznań o informację, że oświadczenie konieczne do 

uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy, albo z dawstwa zarodka (na podstawie art. 
93 pkt 1 lit. a) UoLN);  

2. Możliwości usuwania z rejestru uznań powyższej informacji, jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia 
przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę koniecznego do uznania ojcostwa dziecko się 
nie urodziło (na podstawie art. 93 pkt 1 lit. b) UoLN); 

3. Określenia zakresu danych zamieszczanych w protokole uznania ojcostwa, w przypadku gdy 
oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu 
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z 
komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy, albo z dawstwa zarodka, co 
implikuje konieczność zmiany wzoru protokołu uznania ojcostwa, stanowiącego załącznik nr 18 
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów 
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194) (na podstawie 
art. 93 pkt 2 UoLN). 
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Zakres zmian projektowych i oprogramowania: 
 

Ze względu na wskazane uwarunkowania prawne, istnieje konieczność wykonania prac polegających 
na: 

I. Modyfikacji wzoru obecnego protokołu uznania ojcostwa stanowiącego załącznik nr 18 do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 
zakresu rejestracji stanu cywilnego, poprzez: 
1. Rozszerzenie wzoru graficznego ww. protokołu o dodatkową, odrębną część zastrzeżoną 

dla przypadku, gdy oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed 
przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od 
anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od 
anonimowego dawcy, albo z dawstwa zarodka. Część ta, jako „CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa 
dziecka, które rodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji” 
powinna następować po części III dotychczasowego protokołu. Część ta powinna zawierać 
wyodrębnioną sekcję dotyczącą: oświadczenia mężczyzny, oświadczenia kobiety i adnotacji 
urzędowych. 

2. Wprowadzenie, celem uspójnienia poszczególnych elementów protokołu, zmian we wzorze 
graficznym ww. protokołu na str. 2 w „CZĘŚCI I. Oświadczenie mężczyzny” poprzez dodanie 
na końcu sekcji: „3. Oświadczenie mężczyzny” zawierającej dane identyfikujące matkę 
dziecka. Propozycja brzmienia:  
„Mężczyzna oświadcza, że matką dziecka jest:  
Imię pierwsze 
Imię drugie 
Imiona kolejne 
Nazwisko  
Data Urodzenia 
Miejsce Urodzenia”. 
Rozszerzony wzór graficzny protokołu musi być zgodny z dotychczasowymi wzorami 
dokumentów określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Ponieważ 
opracowany protokół powinien zostać zaimplementowany w SRP w ramach przypadków 
użycia dotyczących uznania ojcostwa dziecka, dodatkowa IV część protokołu musi 
uwzględniać integralność oświadczenia mężczyzny, oświadczenia kobiety oraz adnotacji 
urzędowych co oznacza, że sekcje początkowe i końcowe ww. części nie mogą zaczynać się 
i kończyć na tej samej stronie. Modyfikacje w części I protokołu nie mogą naruszać 
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integralności strony 2 wzoru, tj.: nie powinny powodować przeniesienia jakichkolwiek 
treści zawartych na str. 2 na kolejną stronę tego dokumentu. Zaktualizowany wzór 
dokumentu musi zostać przekazany do MSW w formacie PDF, w tym również w wersji 
edytowalnej. 

II. Zaimplementowaniu nowego protokołu uznania ojcostwa podsystemie rejestracji stanu 
cywilnego BUSC wchodzącym w skład SRP.  

III. Modyfikacji modułu obsługi rejestru uznań w podsystemie rejestracji stanu cywilnego BUSC 
przypadków użycia dotyczących rejestracji uznania ojcostwa, modułu zleceń, parametrów 
sterujących systemu oraz generowanych w systemie raportów w następującyc sposób:. 
1. W ramach dotychczasowej funkcjonalności uznania ojcostwa, która umożliwia 

przygotowanie protokołu uznania ojcostwa przy wsparciu systemu wymagane jest 
rozdzielenie uznania ojcostwa dziecka w trybie art. 73 Krio (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) 
od uznania ojcostwa dziecka w trybie art. 75 Krio poprzez zapewnienie użytkownikowi 
końcowemu możliwości wyboru, jaki rodzaj uznania ojcostwa będzie przedmiotem bieżącej 
rejestracji. W zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru jednego z ww. trybów 
uznania system powinien wspierać generowanie i drukowanie odpowiednich części 
protokołu, a zatem przy zaznaczeniu przez użytkownika końcowego opcji uznania ojcostwa 
(art. 73 Krio) system, tak jak dotychczas, powinien wspierać wypełnienie trzech pierwszych 
części protokołu uznania ojcostwa, zaś wybranie przez użytkownika opcji przeznaczonej dla 
nowego rodzaju uznania ojcostwa (art. 75 Krio) powinno skutkować możliwością 
przygotowania i wydrukowania przy wsparciu systemu tylko i wyłącznie dodatkowej, tj.: IV 
części protokołu. 

2. Dla rejestracji ojcostwa dziecka w oparciu o art. 73 Krio niezbędne są zmiany 
determinowane zmianami w części I tego protokołu. Oznacza to, że dostępny w rejestrze 
do wypełnienia formularz: „Protokół uznania ojcostwa – CZĘŚĆ I. Oświadczenie mężczyzny” 
powinien zostać rozszerzony poprzez dodanie bezpośrednio przed sekcją dotyczącą 
oświadczenia mężczyzny (o nazwisku dziecka) dodatkowych etykiet z polami do 
wypełnienia identyfikujących matkę dziecka z możliwością wyszukania jej w systemie tj. 
system powinien zaciągać te dane do wypełnianego formularza: „Protokół uznania 
ojcostwa – CZĘŚĆ I. Oświadczenie matki dziecka.” System, tak jak dotychczas, na podstawie 
wypełnionych danych powinien umożliwiać wygenerowanie właściwej dla oświadczenia 
mężczyzny części nowego wzoru protokołu uznania ojcostwa.  

3. Dla rejestracji uznania ojcostwa na podstawie art. 75 Krio należy odwzorować 
dotychczasowy proces biznesowy dedykowany dla rejestracji uznania ojcostwa 
wprowadzając jednak niezbędne zmiany wynikające z ukształtowanej przepisami prawa 
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specyfiki uznania ojcostwa dziecka, które rodzi się w następstwie procedury medycznie 
wspomaganej prokreacji. Wymagania co do oczekiwanych zmian w tym zakresie:  
a) po wybraniu przez użytkownika uznania ojcostwa w trybie art. 75 Krio system powinien 

prezentować użytkownikowi formularz projektu protokołu do wypełnienia i 
wydrukowania zgodnie z dodatkową IV częścią protokołu uznania ojcostwa;  

b) odnośniki na formularzu w systemie powinny być zgodne z terminologią właściwą dla 
tego szczególnego rodzaju ojcostwa, np.: w systemie należy posługiwać się 
sformułowaniami oświadczenie kobiety, nie zaś oświadczenie matki dziecka; 

c) po potwierdzeniu podpisania protokołu uznania ojcostwa, czy to w części dotyczącej 
mężczyzny, czy kobiety, terminologia używana na podglądzie szczegółów uznania 
ojcostwa, a także zakres wyświetlanych tam danych powinny być zgodne z istotą 
uznania ojcostwa na podstawie art. 75 Krio, co oznacza, że docelowo sekcja dotycząca 
dziecka powinna być znacząco ograniczona, a na podglądzie szczegółów uznania 
ojcostwa powinna być mowa o: 

i. Dacie złożenia oświadczenia przez kobietę, nie zaś matkę dziecka,  
ii. Danych mężczyzny, nie zaś danych ojca, 

iii. Danych kobiety, nie zaś danych matki, 
iv. Imieniu i nazwisku kierownika urzędu stanu cywilnego, nie zaś imieniu              

i nazwisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula RP; 
d) po potwierdzeniu podpisania protokołu uznania ojcostwa na podglądzie szczegółów 

uznania ojcostwa powinna być informacja wskazująca, że oświadczenie konieczne do 
uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z 
komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka. 
Wymaganie to zostanie dookreślone w toku prac analitycznych.  

e) w ramach trybu uznania ojcostwa (art. 75 Krio) powinien być niedostępny odnośnik: 
„Utwórz zaświadczenie”, który inicjuje proces wygenerowania zaświadczenia 
potwierdzającego uznanie ojcostwa dziecka; 

f) terminologia zastosowana dla uznań ojcostwa w trybie art. 75 Krio powinna być 
dostosowana do tego szczególnego rodzaju ojcostwa, np. w systemie należy 
uwzględnić sformułowania: oświadczenie kobiety, data złożenia oświadczenia przez 
kobietę i pożądanym jest, aby sekcja dotycząca dziecka była znacząco ograniczona, jak 
również za dopuszczalne należy uznać zuniwersalizowanie sposobu prezentacji danych 
w rejestrze uznań;  
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g) w rejestrze uznań ma być przechowywana informacja o złożeniu oświadczenia 
koniecznego do uznania ojcostwa przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek 
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z 
komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka; 

h) ponieważ nowy rodzaj uznania wywołuje skutki jeżeli dziecko urodzi się w następstwie 
procedury medycznie wspomaganej prokreacji w ciągu dwóch lat od dnia złożenia 
oświadczenia przez mężczyznę pożądane byłoby wprowadzenie do diagramu statusów 
dodatkowego statusu dla tego typu uznania; 

i) w ramach dostępnej w rejestrze uznań wyszukiwarki zaawansowanej należy 
wprowadzić możliwość wyszukiwania uznań ojcostwa w trybie art. 75 Krio poprzez 
dodanie nowego elementu checkbox, którego zaznaczenie pozwoli na wyszukanie tylko 
tego typu uznań; 

j) należy rozszerzyć zbiór parametrów sterujących systemu poprzez dodanie parametru 
pozwalającego na liczenie przez system terminu dwóch lat, po upływie których 
zaistnieją przesłanki do usunięcia z rejestru uznań informacji, że oświadczenie 
konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu 
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka 
powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo               
z dawstwa zarodka. Termin powinien być liczony wg zasad dla terminów liczonych   w 
latach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 
r., poz. 121, z późn. zm.); 

k) należy rozszerzyć moduł zleceń o zlecenie usunięcia informacji, że oświadczenie 
konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu 
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka 
powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z 
dawstwa zarodka. System powinien generować to zlecenie, jeżeli upłynie termin dwóch 
lat, a w rejestrze uznań nie jest zamieszczone oznaczenie aktu urodzenia dziecka, 
potwierdzającego urodzenie. Adresatem zlecenia powinien być kierownik urzędu stanu 
cywilnego, który zarejestrował uznanie ojcostwa w rejestrze uznań. Z poziomu 
obsługiwanego przez użytkownika zlecenia otrzymanego z systemu, powinna być 
możliwość przekierowania użytkownika do odpowiedniego wpisu w rejestrze uznań, 
celem usunięcia uznania z rejestru uznań; 

l) użytkownik po upływie dwuletniego terminu i braku w rejestrze uznań informacji o 
oznaczeniu aktu urodzenia powinien mieć możliwość usunięcia z rejestru uznań wpisu 
o uznaniu ojcostwa (art. 75 Krio). Należy zapewnić przy tym możliwość usunięcia tego 
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wpisu przez każdego kierownika usc. Przed usunięciem wpisu, system powinien 
wyświetlić użytkownikowi komunikat, czy użytkownik jest pewien, że chce dokonać 
usunięciu wpisu z rejestru uznań. Dokonanie usunięcia wpisu wymaga uwierzytelnienia 
przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego przez złożenie podpisu 
elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu wydanego przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. Złożenie podpisu odbywa się z wykorzystaniem 
karty mikroprocesorowej zabezpieczonej kodem PIN; 

m) w ramach dostępnego w SRP modułu raportowego rozszerzeniu ma podlegać raport – 
„Statystyka z rejestru uznań – liczba uznań ojcostwa”. Modyfikacje w tym raporcie 
powinny objąć dodanie dodatkowej kolumny informującej o liczbie uznań w trybie art. 
75 Krio. Wartości wskazane w tej kolumnie powinny się sumować z pozostałymi 
wartościami.  

 
Podsumowanie: 

 
1. Przekazanie zmodyfikowanego wzoru graficznego protokołu uznania ojcostwa powinno nastąpić 

niezwłocznie, tj. w terminie pozwalającym Ministrowi Spraw Wewnętrznych na przeprowadzenie 
przed 1 listopada 2015 r. prac legislacyjnych polegających na nowelizacji rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 
zakresu rejestracji stanu cywilnego w zakresie wzoru protokołu uznania ojcostwa, stanowiącego 
załącznik nr 18 do tego rozporządzenia. 

2. Prace w zakresie pkt: II, III.1., III.2., III.3.a), III.3.b), III.3.d), III.3.e), III.3.g), III.3.i) powinny być 
bezwzględnie sfinalizowane najpóźniej do dnia 31 października 2015 r. i powinny zakończyć się 
zaimplementowaniem rozwiązań na środowisko produkcyjne Systemu Rejestrów Państwowych. 
Jeżeli to możliwe, prace wskazane w pkt: III.3.c), III.3.f), III.3.h), III.3.j) – m) również powinny 
zostać zakończone w ww. terminie, jednak za dopuszczalne uznaje się ich zrealizowanie do dnia 
30 listopada 2015 r. 

3. Niezależnie od powyższego, protokół uznania ojcostwa oraz zaimplementowane w systemie 
rozwiązania powinny być zgodne ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego w zakresie wzoru protokołu uznania ojcostwa, stanowiącego załącznik 
nr 18 do tego rozporządzenia. Dodatkowo wdrażane w systemie rozwiązania mają być zgodne z 
niezdefiniowanymi obecnie wymaganiami, jeżeli na etapie szczegółowych prac analitycznych 
zaistnieje potrzeba zmiany lub sformułowania dodatkowych wymogów.  


