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Pan 
       Grzegorz Karpiński 
       Podsekretarz Stanu 
       w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
       Warszawa 

 

  

 Szanowny Panie Ministrze, 

     

 

W odpowiedzi na pismo DP-III-0231-29/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania 

uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu 

cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych 

w formie dokumentu elektronicznego, wynoszonych poza urząd stanu cywilnego, 

przedstawiam opinię Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego 

Rzeczypospolitej Polskiej do ww. projektu. 

 

I. Uwagi ogólne 

Projekt rozporządzenia nie daje odpowiedzi na pytanie czy rejestr stanu cywilnego będzie 

wykonywał pewne czynności automatycznie, czego należałoby od niego oczekiwać, jeśli ma 

wspierać pracę kierownika USC. Przepisy powinny wyraźnie na to wskazywać. Nieostre określenia 

typu: „zamieszcza się”, „rejestruje się”, itp. powodują wątpliwości czy czynności, których dotyczą 

będą realizowane automatycznie, czy też będą wymagały aktywności kierownika. Przykładowe 

czynności to:  

§ 11. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpi zmiana numeru PESEL w trybie 

przewidzianym w art. 19 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w rejestrze stanu 

cywilnego, w miejsce dotychczas przechowywanego numeru PESEL, zamieszcza się przy 

wszystkich aktach stanu cywilnego danej osoby nowy numer PESEL. 
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§ 14. 2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rejestruje się datę, do której matka dziecka 

może potwierdzić, że mężczyzna, który złożył oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 

dziecka jest ojcem dziecka. 

3. Jeśli matka dziecka nie potwierdziła w terminie, o którym mowa w art. 73 § 1 ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.3)), zwanej 

dalej „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym”, że mężczyzna, który złożył oświadczenie konieczne 

do uznania ojcostwa dziecka jest ojcem dziecka, rejestruje się w rejestrze uznań informację 

oznaczającą brak ważności uznania ojcostwa dziecka. 

§ 28. Na podstawie zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą 

o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa, w rejestrze stanu cywilnego 

rejestruje się datę, do której jest ważne to zapewnienie. 

§ 47.2. Jeżeli ustawa określa termin ważności dokumentu wydawanego z rejestru stanu 

cywilnego datę ważności tego dokumentu zamieszcza się cyframi arabskimi w kolejności dzień, 

miesiąc, rok. 

 

II. Uwagi szczegółowe: 

 

- § 1 ust. 2 – do katalogu informacji, które można umieścić w rejestrze, a następnie wydać z nich 

dokument, oprócz oznaczenia numeru domu (lub mieszkania, co projektodawca pominął) należy 

także dopisać partykuły np.: von, vel, de oraz nazwiska patronimiczne pochodzenia szkockiego 

lub irlandzkiego, co dążyłoby do zgodności z zasadami języka polskiego oraz stanowiłoby 

realizację definicji transkrypcji, która zgodnie z art. 103 ust. Ustawy polegać ma na „wiernym 

i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo jak 

i formalnie bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk (...)” za wyjątkiem sytuacji, o których 

mowa w art. 103 ust. 7 ustawy, 

- § 2 – jeśli projektodawca zmieni treść projektu rozporządzenia w sprawie przenoszenia aktów 

stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w zakresie §14, dot. podpisywania certyfikatem 

przenoszonych aktów, modyfikacji będzie wymagał §2 opiniowanego rozporządzenia, tak aby 

z obowiązku podpisania wyłączyć akty przenoszone, względnie dopisać zdanie: 

lub upoważnionego pracownika, 

- § 4 ust. 4 – przepis mówi, że „w przypadku braku możliwości ustalenia daty urodzenia rodziców 

dziecka, dat urodzenia osób, które zawarły małżeństwo, daty urodzenia osoby zmarłej, w akcie 

stanu cywilnego zamieszcza się wiek osoby, jeśli jest znany”. W starych księgach często nie ma 

konkretnej daty, ani wieku, ale jest rok urodzenia. Domniemanie wieku po roczniku wydaje się zbyt  
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ryzykowne. Dużo praktyczniejsza i dążąca do realizacji zasady prawdy obiektywnej byłaby 

możliwość alternatywnego wpisania roku urodzenia, 

- § 7 ust. 2 – w ostatnim zdaniu brak wskazania czyje imię, nazwisko i nazwisko rodowe winno być 

zamieszczone, 

- § 12 – powstanie luka czasowa pomiędzy przyjęciem lub odmową przyjęcia przez konsula 

oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka, a odzwierciedleniem tej czynności (lub odmowy 

jej dokonania) w rejestrze uznań, powodująca jego niekompletność (założeniem była 

referencyjność rejestru stanu cywilnego). Projektodawca powinien rozważyć wprowadzenie 

w rozporządzeniu przepisu mówiącego o innej metodzie przesyłania danych w zakresie uznań, 

innych niż tradycyjna poczta. 

Ponadto: projektodawca pominął kwestię aktualizacji rejestru uznań w sytuacji dokonania uznania 

przed sądem. Ponadto, na podstawie art. 72 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uznanie 

ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Jeśli ma istnieć rejestr 

uznań, zasadnym byłoby umieszczanie w nim informacji o tym, iż taka sprawa zawisła przed 

polskim sądem, co skutkuje wyłącznością drogi sądowej, 

- § 16 ust. 6 – wymaga aktualizacji, w związku ze skreśleniem przez Senat art. 123 ustawy, 

- § 18 – konieczność uproszczenia treści, np.: Po dołączeniu do aktu stanu cywilnego wzmianki 

dodatkowej kierownik urzędu stanu cywilnego otrzymuje w rejestrze stanu cywilnego potwierdzenie 

dokonania tej czynności lub całkowitej rezygnacji z przepisu 

na rzecz umieszczenia tej informacji w instrukcji obsługi aplikacji, ponieważ z perspektywy 

adresata normy prawnej przepis niczego nie wnosi, 

- § 20 ust. 4 – uwaga generalna: ustęp mówi o wzmiankach do aktu małżeństwa skutkujących 

ustaniem, unieważnieniem lub stwierdzeniem nieistnienia małżeństwa oraz separacją. Wydaje się, 

że przepis pominął wzmianki zmieniające treść aktu stanu cywilnego, np.: sprostowanie, 

uzupełnienie, zmiana administracyjna, oświadczenie o powrocie do nazwiska, itd. Ponadto: 

 - pkt. 1 – przepis jest zbędny; informacja o zgonie małżonka w akcie małżeństwa może mieć 

postać tylko i wyłącznie przypisku a nie wzmianki, zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy „Informacje 

o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacje wpływające na stan 

cywilny tej osoby zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie przypisków”. O zgonie 

współmałżonka świadczy akt zgonu, a nie akt małżeństwa ze wzmianką o zgonie. Stan cywilny 

wdowiec/wdowa poświadcza akt zgonu współmałżonka, a nie akt małżeństwa, 

 - pkt. 2 – przeredagować dostosowując do treści art. 56 §1 Kro poprzez zapis: rozwiązaniu 

małżeństwa przez rozwód, 

- § 22 ust. 3 – powinien stanowić odrębny paragraf; zawarte w nim odniesienie do właściwego 

stosowania ust. 1 i 2 są nieczytelne z uwagi na różną materię prawną, którą regulują. 
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- § 26 ust. 3 – upoważnienie dla właściwego miejscowo wojewody do dostępu do aktu 

posiadającego status nie podlegający ujawnieniu, godzi w tajemnicę przysposobienia wyrażoną 

w art. 72 ustawy. Art. 72 ust. 2 mówi o możliwości wydania odpisu zupełnego aktu na żądanie 

sądu, a ustęp 3 formułuje uprawnienie przysposobionego po osiągnięciu pełnoletn iości. Przepis 

ustawy nie daje takiego upoważnienia wojewodzie.  

- § 28 – projektodawca nie wyjaśnia jak wypełnić dyspozycję przepisu, jeśli zapewnienie zostało 

lub zostanie złożone pod rządami dotychczasowych przepisów, które nie określały terminu 

ważności zapewnienia  

- §§ 33-36 – konieczność zastąpienia skreślonego art. 123 artykułem dodanym przez Senat po art. 

144, przy czym warto rozważyć czy przepisy wymienionych §§ nie powinny być umieszczone 

w rozporządzeniu w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego. W przeciwnym razie dwa akty 

prawne będę regulowały tę samą materię. 

- § 43 – według brzmienia przepisu „w rejestrze stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego 

zleca właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w szczególności: (...)” i dalej 

projektodawca wymienia enumeratywnie trzy rodzaje czynności. Skoro użyto określenia 

„w szczególności”, czy ponadto kierownicy mogą zlecać sobie wykonywania także innych 

czynności?  

Ponadto: Należy głęboko przemyśleć zasadność przenoszenia aktu do rejestru stanu cywilnego 

tylko i wyłącznie w celu naniesienia przypisku (§43 pkt. 3). Urzędy, szczególnie w dużych 

miastach, każdego miesiąca otrzymują kilkaset przypisków z innych USC, mając do wprowadzenia 

dwa, trzy razy tyle własnych. Zasadnym byłoby złagodzenie obowiązku wykonywania przypisków 

pod aktami stanu cywilnego, do tych przypadków kiedy akt jest już przeniesiony do rejestru stanu 

cywilnego, w celu uniknięcia paraliżu po 1.01.2015 r. Za tym rozwiązaniem przemawia fakt, 

iż od 1 stycznia 2015 roku dane dotyczące stanu cywilnego osoby będą gromadzone w dwóch 

centralnych rejestrach podległych MSW: w rejestrze stanu cywilnego i w rejestrze PESEL. 

Rejestr PESEL również zawiera informacje o numerach aktów stanu cywilnego danej osoby. 

Dane wynikające z przypisków będą bowiem równolegle gromadzone i możliwe do sprawdzenia  

w rejestrze PESEL (patrz: art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.  

- § 44 – funkcjonalność, o której mowa w tym paragrafie wydaje się zbędna. Jeśli projektodawca 

planują ją jednak utrzymać celowe wydaje się zamieszczenie tej informacji w instrukcji obsługi 

aplikacji.  

- § 45 - zgodnie z treścią tego przepisu tylko decyzje o zmianie imienia i nazwiska będzie można 

przesyłać w rejestrze stanu cywilnego drogą elektroniczną. Wszystkie pozostałe protokoły 

utworzone w rejestrze stanu cywilnego będą przesyłane drogą pocztową. Ograniczenie możliwości 

elektronicznego przesyłania protokółów pomiędzy urzędami stanu cywilnego obala sens 

utworzenia jakichkolwiek dokumentów w postaci elektronicznej i w żaden sposób nie usprawni 

pracy urzędów. 
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- § 46 – należy rozważyć celowość tej dyspozycji, skoro §1 ust. 1 mówi już o tym, że wpisów 

w rejestrze dokonuje się w alfabecie łacińskim, wielkimi literami. Logicznym jest, że wydając 

dokumenty z rejestru stanu cywilnego również używa się wielkich liter. 

- § 47 – uwaga jak powyżej, przepis powiela zapisy §4 ust. 3  

- § 49 ust. 2 w związku z §51 ust. 2 – należy rozważyć czy intencją projektodawcy było, 

aby wszystkie osoby, o którym mowa w art. 45 ustawy miały możliwość wnioskowania 

o umieszczenie w odpisie starej nazwy miejscowości oraz w jaki sposób miałoby się to odbywać, 

skoro §51 ust. 2 ograniczył możliwość wprowadzania zmian w treści wydawanego odpisu? 

- § 50 – rozwiązanie celowe, jednak proponujemy uprościć zapis, np.: przy wydawaniu odpisu aktu 

stanu cywilnego rubryki niewypełnione w akcie stanu cywilnego, oznacza się tiretem.  

- § 53 ust. 1 – wydaje się, że celowe jest nałożenie obowiązku drukowania trzech, a nie czterech 

egzemplarzy zaświadczenia, o którym mowa w tym paragrafie, jeśli w rejestrze stanu cywilnego 

znajdować się będzie cyfrowe odzwierciedlenie wydanego zaświadczenia. W skali kraju spowoduje 

to duże oszczędności. 

- § 53 ust. 2 - zgodnie z projektem rozporządzenia MSW w sprawie wzorów dokumentów 

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika USC do ślubu „konkordatowego” 

jest odrębnym dokumentem (na odrębnym druku) od dokumentu, jakim jest zaświadczenie 

stwierdzające że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecnośc i 

duchownego. Ani przepisy nowej ustawy ani projekt rozporządzenia nie dają odpowiedzi 

na pytanie, kto będzie zaopatrywał duchownych w druki zaświadczeń stwierdzających, 

że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. 

- § 57 ust. 2 – analogiczna uwaga, jak do §26 ust. 3 – upoważnienie dla wojewody godzi w zasadę 

tajemnicy przysposobienia.  

- § 61 - nie ma prawnego uzasadnienia do archiwizowania protokołu oświadczenia o uznaniu, które 

nie rodzi skutków prawnych (brak oświadczenia matki). Oświadczenie to zgodnie z przepisami 

ustawy (art. 19) znajduje się w rejestrze uznań, do którego kierownik ma wgląd, w razie w razie 

np. konieczności udowodnienia zdarzenia, jakim było złożenie oświadczenia przez ojca.  

- § 62 ust. 2 i 3 – określenie, iż opakowanie przeznaczone do wysyłki powinno chronić przed 

uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym jest zbyt wieloznaczne i restrykcyjne, 

szczególnie w odniesieniu do odporności chemicznej, bowiem zapis wyklucza wszelkie papierowe 

i plastikowe opakowania, a inne nie są dostępne w powszechnej sprzedaży. Przepisu nie da się 

zastosować w praktyce szczególnie w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom, 

o którym mowa w ust. 2. Projektodawca zauważa ten problem nawet w uzasadnieniu, pisząc: 

„uwzględniając, iż wynoszenie akt zbiorowych poza urząd z racji niebezpieczeństwa grożącego 

tym aktom może się zmaterializować w związku z trudnymi do przewidzenia działaniem siły 

wyższej, np.: w przypadku pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej nie sposób oczekiwać, 
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aby wskazany reżim był również w tych okolicznościach zachowany i stąd też będzie 

on stosowany, o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach”, co budzi zdziwienie, bo nawet 

mając na uwadze fakt, iż wynoszenie akt zbiorowych poza urząd w ogólności ma charakter 

incydentalny, projektodawca nie powinien formułować przepisów, w sposób który budzi 

uzasadnione wątpliwości co do sposobu, a także okoliczności ich stosowania.  

 

III. Uwaga redakcyjna: w jednym z początkowych przepisów wydaje się umieszczenie odnośnika 

do pełnego określenia certyfikatu cyfrowego, tak aby nie powtarzać pełnego brzmienia 

aż siedmiokrotnie (§§ 2, 13, 17, 26, 32, 35, 40). 

 

IV. Uwagi do uzasadnienia projektu 

 

1. W pkt. I, str. 2: stwierdzenie, iż na korzyść projektowanej regulacji przemawia również fakt, 

że rejestr stanu cywilnego obsługiwany przez system teleinformatyczny pozwoli na zmniejszenie 

kosztów ponoszonych przez organy, a związanych z obowiązkiem utrwalania i przekazywania 

danych w formie papierowej nie jest oparty na prawdzie. Według wstępnych szacunków koszty 

po stronie samorządowej zwiększą się, szczególnie w związku z koniecznością utrwalania 

czynności na drukach o ustalonej ilości stron, których objętość będzie kilkukrotnie większa niż dziś. 

Podczas opiniowania projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przez zespoły APiBO i SI, 

wspólnie z MSW uzgodniono kompromisowy zapis w OSR, który brzmi: Przepisy ustawy zrodzą 

skutki finansowe związane z wdrożeniem systemu, zwłaszcza w początkowym okresie jego 

wdrażania. Punkt 12 Oceny Skutków Regulacji zostanie uzupełniony o zapis dot. monitorowania 

(we współpracy ze stroną samorządową KWRiST) skutków finansowych opiniowanej ustawy, wraz 

z wdrażanymi z nią nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi; po ich analizie (dwa lata 

po wejściu w życie ustawy) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpi do Ministerstwa Finansów 

z wnioskiem o odpowiednie modyfikacje kwot dotacji na to zadanie zlecone, celem 

zrekompensowania ewentualnych ubytków. Zasadnym wydaje się analogiczny zapis 

w uzasadnieniu i Ocenie Skutków Realizacji opiniowanego projektu rozporządzenia. 

2. W pkt. 2, s. 7, drugi akapit – projektodawca posługuje się art. 123 (skreślonym), analogicznie 

konieczność naniesienia poprawki na str. 9 (akapit przedostatni) oraz na str. 10 (akapit pierwszy). 

  

   Z poważaniem 

P R E Z E S 
      Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Urzędników Stanu Cywilnego RP 

 

        (-) Tomasz Brzózka 

 


