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       Pan 
       Grzegorz Karpiński 
       Podsekretarz Stanu 
       w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
       Warszawa 
 

  

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

W odpowiedzi na pismo DP-III-0231-34/2014/AB dnia 30 października br., w sprawie 

zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu 

przenoszenia aktów stanu cywilnego, przedstawiam opinię Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Urzędników Stanu Cywilnego RP do ww. projektu. 

 

§ 2 – po ust. 5 dodać ust. 6 w brzmieniu ”Daty zapisane w kalendarzu juliańskim 

w przeniesionym akcie wpisuje się zgodnie z kalendarzem gregoriańskim”.  

Oficjalnie w Rosji rok przejścia z kalendarza juliańskiego na kalendarz gregoriański to rok 

1917, jednakże Kościół prawosławny stosował daty kalendarza juliańskiego po roku 1917. 

Niektóre cerkwie prawosławne stosują kalendarz juliański do dnia dzisiejszego, jako 

kalendarz liturgiczny.  

 

§ 5 – w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastąpić przecinkiem, a po nim zamieścić wpis ”nie 

dotyczy to aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości”. Akt zgonu osoby o nieustalonej 

tożsamości zawiera opis znalezionych zwłok, a chyba w systemie komputerowym nie ma 

rubryk np. „kobieta w wieku ok… lat”, „ubrana w buty…, kurtkę …, sweter …, koszulę… „  itd. 

 

§ 6 – zbędny jest ust. 2 bowiem, jeżeli jest jedno imię w akcie stanu cywilnego to logicznym 

jest, że tylko takiego imienia osoba używa i tylko to imię będzie wpisane w rejestrze stanu 

cywilnego. 
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§ 8 - przepis ust. 1 mówi, iż akty, potwierdzające zawarcie małżeństwa przed kierownikiem 

urzędu stanu cywilnego, sporządzone do dnia 1 marca 1976 r., które nie zawierają 

informacji  o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa uzupełniane są z urzędu przy 

przenoszeniu do rejestru stanu cywilnego w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu 

zawarcia małżeństwa. Skoro projektodawca określił tę czynność jako uzupełnienie, właściwe 

wydaje się zastosowanie trybu określonego w art. 37 ust. 4 ustawy P.a.s.c. (w nowym 

brzmieniu), czego konsekwencją byłby m.in. obowiązek powiadomienia stron o zamiarze 

uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Ponadto, jeśli aktualne pozostają zapisy projektu 

rozporządzenia MSW w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, 

przekazane samorządom w lipcu br., to należałoby wnioskować, iż zgodnie z wyrażoną 

w tym projekcie koncepcją (§ 28) dołączenie do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki 

dodatkowej późniejszego wpisu, który wpływa na treść lub ważność tego aktu wymaga 

określenia rodzaju i nazwy wzmianki oraz wskazania podstawy dokonania wpisu. Dla osoby 

sporządzającej wzmiankę o uzupełnieniu aktu, o którym mówi § 8 ust. 1 opiniowanego 

projektu rozporządzenia, będzie to oznaczało konieczność wpisania podstawy prawnej 

sporządzanej wzmianki, czym w praktyce będzie nazwa aktu prawnego, data jego wydania 

oraz wskazanie publikatora.  Proponujemy zatem rozważenie innego zapisu § 8 ust. 1: 

Dokonując przeniesienia aktów potwierdzających zawarcie małżeństwa sporządzonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie zawierają informacji o nazwisku noszonym 

po zawarciu małżeństwa, w akcie przeniesionym do rejestru stanu cywilnego nazwisko 

to zamieszcza się w rubryce przeznaczonej na zamieszczenie nazwiska noszonego 

po zawarciu małżeństwa, ze wskazaniem podstawy prawnej naniesienia tej informacji; 

(zasadne byłoby także dodanie w module BUSC, w tym obszarze, słownika podstaw 

prawnych). Propozycja modyfikacji tego przepisu wiąże się również z tym, iż projektodawca 

nie wziął pod uwagę dwóch faktów -  także akty sporządzone po 1976 r. w wielu 

przypadkach nie zawierają informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa 

(zarówno akty krajowe, jak i transkrybowane), a ponadto zawarte w pierwszym zdaniu 

stwierdzenie: akty, potwierdzające zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC wyłączają 

z obowiązku „uzupełniania” z urzędu także aktów sporządzonych za granicą, a następnie 

wpisanych do polskich ksiąg.  

Na konieczność modyfikacji § 8 wskazuje również brzmienie § 8 ust. 2, który mówi, 

iż nazwisko, o którym mowa w ust. 1 zamieszczać się będzie w akcie małżeństwa 

w rejestrze stanu cywilnego, w rubryce przeznaczonej na zamieszczenie nazwiska 

noszonego po zawarciu małżeństwa, co – jak przedstawiono w uzasadnieniu – będzie 

warunkiem wydania odpisu takiego aktu z rejestru stanu cywilnego. Ten zapis jest o tyle 

niepokojący, iż wydaje się, że projektodawca nie wziął pod uwagę treści art. 105 i 110 

ustawy, które dają możliwość złożenia oświadczeń o wyborze nazwisk przez małżonków 

oraz nazwiska dla dzieci zrodzonych z małżeństwa  w  terminie  późniejszym,  w sytuacji  
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transkrypcji aktu  stanu cywilnego lub jego odtworzenia. Ponadto zapisy § 8 wydają się nie 

być skorelowane z treścią § 3, który mówi, iż przeniesienie aktu stanu cywilnego dokonuje 

się z zachowaniem odrębności aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia i wzmianek 

dodatkowych. W praktyce będzie to zatem oznaczało, iż w akcie przeniesionym do rejestru 

stanu cywilnego informacja o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa pojawi się 

zarówno w formie wzmianki marginesowej, jak i odrębnej informacji w stosownej rubryce. 

Utrzymanie tego dualizmu będzie powodowało ograniczeniem czytelności aktu.  

 

§ 9 – analogiczna uwaga i propozycja jak w § 9 w odniesieniu do nazwiska jakie będą nosiły 

dzieci zrodzone z małżeństwa.  

 

§ 11 – wyrazy „odzwierciedla się”, zastąpić wyrazami „przekształca się”, tak jak jest 

to zapisane w § 4 ust. 2.  Jeżeli z treści § 11 wynika, że z rejestru wybiera się treść, 

to nie może być mowy o odzwierciedleniu. Odzwierciedlenie polega na wiernym przepisaniu 

treści przypisków a nie na wyborze z rejestru. 

 

§ 13 ust. 1 pkt. 2) – konieczność wpisywania nazwy województwa, w którym USC miał 

siedzibę wydaje się zbędna z punktu widzenia celowości rejestru stanu cywilnego, 

a ponadto może powodować trudność w ustaleniu właściwej nazwy województwa zarówno 

z przyczyn historycznych, dotyczących aktów sporządzonych przed 1 stycznia 1946 r., 

jak i z uwagi na liczne zmiany terytorialne na obszarze kraju po 1946 r. 

 

§ 14 – w przedstawionym brzmieniu przepis mówi, iż dokonanie przeniesienia aktu stanu 

cywilnego do rejestru stanu cywilnego wymaga jego uwierzytelnienia przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego za pomocą certyfikatu cyfrowego (...) Po wejściu w życie przepisów 

nowej ustawy kierownik USC, a także na mocy delegacji wyrażonej w art. 9 nowej ustawy 

p.a.s.c. zastępca kierownika USC, będą osobami bardziej niż dziś zaangażowanymi 

w bieżącą rejestrację stanu cywilnego. Będę zobowiązani m.in. do bieżącego podpisywania 

wszystkich aktów stanu cywilnego oraz protokołów, których sporządzenia będzie wymagała 

ustawa.  Art. 10 nowej ustawy będzie dawał kierownikowi możliwość pisemnego 

upoważnienia pracownika urzędu stanu cywilnego do wydawania odpisów aktów s.c. oraz 

zaświadczeń, a także przypisków (analogiczne upoważnienie dla wójta – art. 10 ust. 2). 

Należy jednak pamiętać, iż kierownik USC (bądź jego zastępca) odpowiadają również 

za zarządzanie urzędem oraz jego reprezentację na zewnątrz, sprawy finansowe 

i techniczne, nie wspominając o konieczności merytorycznego orzekania 

w skomplikowanych stanach faktycznych, nierzadko z elementem prawa obcego, 

czy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów i orzecznictwa. Swoiste 

„przywiązanie” kierownika USC do komputera, poprzez dodatkowe obciążenie 

go koniecznością podpisania każdego przenoszonego aktu swoim certyfikatem całkowicie 
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sparaliżuje jego pracę. Należy mieć bowiem na uwadze, że nawet w średniej wielkości 

urzędzie każdego dnia wydawanych jest kilkaset odpisów aktów stanu cywilnego (do tego 

dojdzie jeszcze konieczność realizacji zleceń z innych urzędów). Siłą rzeczy największą 

trudność w solidnym wywiązaniu się ze zwiększonych obowiązków będą mieli kierownicy 

w dużych miastach, podczas gdy - proporcjonalnie do ilości podległych pracowników - ich 

obowiązki związane z zarządzaniem są dużo większe. Delegacja zawarta w § 14 jest  o tyle 

nieracjonalna, iż w praktyce kierownicy i tak nie będą w stanie sprawdzić każdego 

przedłożonego im rekordu rubryka po rubryce. W rzeczywistości ich zaangażowanie będzie 

się koncentrowało jedynie na nieustannym zatwierdzaniu przenoszonych aktów, 

które uprawniony kierownik USC, często ten sam, kiedyś już zatwierdził swoim podpisem 

w księdze papierowej. Jest to tym bardziej zaskakujące, iż ustawodawca przewidział wobec 

kierownika USC i jego zastępcy wysokie wymagania kwalifikacyjne i wyposażył 

go w szerokie kompetencje. Mając na uwadze doniosłość dokonywanych przed nim 

czynności, wyposażenie go w dodatkową wyłączną kompetencję do zatwierdzania każdego 

przenoszonego aktu nie będzie adekwatne do jego potencjału merytorycznego. 

Urzędy zatrudniają pracowników, aby na mocy stosownych upoważnień wspierali oni 

kierownika w bieżącej pracy. Zatem, takie uprawnienie do podpisu certyfikatem, 

na podstawie pisemnego upoważnienia, powinno przysługiwać pracownikowi 

przenoszącemu akt. Zwiększenie jego odpowiedzialności wymusi jednocześnie większą 

dbałość o prawidłowość przenoszonych danych. Tym bardziej, iż ustawodawca poczynił już 

krok w tym, dopuszczając w art. 124 ust. 3 ustawy możliwość podpisania wzmianki 

dodatkowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego w księdze stanu cywilnego 

prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych przez upoważnionego pracownika. 

Czemu zatem przeniesiony akt, wraz z wszelkimi wymaganymi informacjami, w tym 

imieniem i nazwiskiem osoby, która akt sporządziła (o ile jest znane) lub nazwą parafii oraz 

numerem historycznym, nie mógłby być podpisany przez pracownika, który i tak 

w konsekwencji będzie wydawał odpis aktu stanu cywilnego lub wysyłał go elektroniczne 

poprzez moduł zleceń BUSC? 

 

Uwagi redakcyjne:  

 a) § 10 ust. 1, po słowie zamieszcza należy dodać słowo: „się”, 

 b) § 10 ust. 2 słowo „wpisane” należy zastąpić słowem „wpisanych”, a w dalszej części 

zdania, po słowie „cywilnego” należy użyć przecinka.  

   

   Z poważaniem. 

 P R E Z E S 
 Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
 Urzędników Stanu Cywilnego  RP 
 
 (-) Tomasz  Brzózka 

 


