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       Pan 
       Grzegorz Karpiński 
       Podsekretarz Stanu 
       w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
       Warszawa 

 

  

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP przesyła poniżej opinię 

dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

 

1. Proponowane wzory druków wymagają znaczącego przeredagowania, celem zmniejsza 

ich objętości. Zaproponowana koncepcja graficzna zasługuje na aprobatę pod 

względem estetycznym, jednak – na przykładzie odpisów skróconych aktów, których 

wydaje się najwięcej – zmniejszenie ilości światła, bardziej ekonomiczne wykorzystanie 

miejsca na stronie oraz przeredagowanie treści, przy zachowaniu minimum wymogów 

ustawowych, mogłoby spowodować, iż dokumenty te można byłoby drukować na jednej 

zamiast na dwóch kartkach (tak jak jest to praktykowane w większości krajów). Ta sama 

uwaga dotyczy jednak pozostałych druków, szczególnie protokołu uznania ojcostwa 

(załącznik nr 18, str. 6) oraz zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 

(wzór nr 35, str. 10). Znaczące ograniczenie objętości druków jest konieczne z powodów 

ekonomicznych. Zwiększone koszty papieru i druku będzie ponosił zarówno Skarb 

Państwa jak i samorządy, bowiem minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie 

przekazywał urzędom stanu cywilnego wyłącznie blankiety odpisów aktów stanu 

cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie 

z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Pozostałe druki, a rozporządzenie 

ustala łącznie 35 wzorów, samorządy będą musiały wydrukować na własnym papierze, 

co przy rażąco niskim poziomie finansowania zadań zleconych z zakresu spraw 

obywatelskich nie pozostanie bez znaczenia dla ich budżetów.  
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Warto w tym miejscu podkreślić, iż projekt rozporządzenia ani ustawa nie wskazują 

kto ma zaopatrywać kościoły i związki wyznaniowe w druki zaświadczenia 

stwierdzającego, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone  

w obecności duchownego (załącznik nr 27 projektu).  

 

2. Doprecyzowania wymaga określenie „pieczęć urzędowa”, które znajduje się na każdym 

z druków. Projekt nie określa jednak, jak ma wyglądać ta pieczęć i jaką treść zawierać.  

 

3. Projekt rozporządzenia nie przewiduje wzoru protokołu z przyjęcia oświadczeń 

o wyborze nazwisk dla małżonków i dzieci z przywołaniem podstawy prawnej określonej 

w art. 25 i 88 kro, co tworzy lukę prawną wynikającą z treści np. art. 105 nowej ustawy: 

„…małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję 

albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć 

oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa”. 

 

4. We wzorze wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (załącznik nr 31 

projektu) brak jest określenia przez wnioskodawcę jego stanu cywilnego, podczas 

gdy we wzorze wniosku jest zapis: „Potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

że nie zachodzą okoliczności mające wpływ na mój stan cywilny odzwierciedlony 

w rejestrze stanu cywilnego”.  

 

5. Wymóg podpisania każdego druku podpisem czytelnym przez upoważnionych 

pracowników, a przede wszystkim kierownika i/lub zastępcę kierownika oraz wszystkich 

uczestników czynności prawnych dokonywanych przed nimi jest nieuzasadniony. Żaden 

z obowiązujących w Polsce aktów prawnych, w tym tak podstawowe jak Kodeks cywilny 

i Kodeks postępowania cywilnego, nie definiuje pojęcia czytelnego podpisu, w związku 

z czym nie jest możliwe jednoznaczne określenie czy złożony podpis jest czytelny 

(czytelność może być subiektywna). W literaturze również przeważa pogląd, iż podpis 

to znak graficzny indywidualizujący dana osobę, zatem nie można żądać od obywatela, 

aby złożył podpis czytelny (co jak należy sądzić miałoby oznaczać wykaligrafowany znak 

graficzny, pozwalający zidentyfikować tę osobę po imieniu i nazwisku), jeśli podpisuje 

się nieczytelnie i nawet w dowodzie osobistym wydanym wg dzisiejszego wzoru widnieje 

taki podpis. W przypadku kierowników i zastępców kierownika USC, a także 

upoważnionych pracowników usc lub urzędu gminy obowiązek użycia tzw. podpisu 

czytelnego jest ponadto o tyle nieuzasadniony, że za każdym razem będą oni odciskali 
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tym samym miejscu pieczęć imienną. Nie bez znaczenia pozostaje także masowość 

wydawanych dokumentów. Konieczność złożenia „czytelnego podpisu”, w przypadku 

osoby o długim imieniu i podwójnym nazwisku będzie niepotrzebnie przedłużać proces 

wydawania dokumentu. Celowym wydaje się zastąpienie określenia „własnoręczny 

czytelny podpis” określeniem „własnoręczny podpis”.  

 

  

   Z poważaniem 

 

 P R E Z E S 
      Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Urzędników Stanu Cywilnego RP 
 

        (-) Tomasz Brzózka 

 


