
Od redaktora

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer 
Metryki za 2014 r. I tym razem mam nadzieję, że treść tego numeru spełni Pań-
stwa oczekiwania. Wiemy, że w zakresie rejestracji stanu cywilnego czekają nas 
duże zmiany. Przygotowywane od wielu miesięcy przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych – Departament Spraw Obywatelskich założenia do ustawy Prawo 
o aktach stanu cywilnego nabrały ostatecznego kształtu i w dniu 18 lipca br. został 
wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 
(nr druku 2620). Zasadniczym celem nowej regulacji – jak czytamy w uzasadnie-
niu do projektu – jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz popra-
wa sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako 
rejestratora zdarzeń. Projektodawca zwraca uwagę, że „cel ten zostanie osiągnięty 
przez zapewnienie wszystkim kierownikom urzędów stanu cywilnego w Polsce 
możliwości prowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego 
w postaci elektronicznej”. Zgodnie więc z projektem ustawy od dnia 1 stycznia 
2015 r. wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego będą prowadzone wyłącz-
nie w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzone dotych-
czas w postaci papierowej będą przenoszone do systemu stopniowo. Zakładane 
zmiany pozwolą na odejście od papierowych aktów stanu cywilnego i uzyskanie 
przez osoby zainteresowane odpisu aktu stanu cywilnego, w tym również w po-
staci dokumentu elektronicznego, w dowolnym USC na terenie kraju. Ponadto 
elektroniczny system aktów stanu cywilnego pozwoli na zwolnienie z obowiązku 
przedkładania w USC odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a kierowników urzędu stanu cywilnego od 
przekazywania pocztą informacji o zmianach związanych ze stanem cywilnym. 
Miejmy nadzieję, że nowa ustawa usprawni i uprości postępowania związane 
z  dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Pozytywnie należy przyjąć 
propozycję odejścia m.in. przy transkrypcji czy odtworzeniu zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego od decyzji administracyjnych na rzecz czynności 
materialno-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu 
cywilnego czy też zastąpienie postępowań sądowych procedurą administracyjną 
w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych 
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rejestracji stanu cywilnego lub wcześniejszych aktów stanu cywilnego prowa-
dzonych dla osoby albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Mając na uwadze opracowany przez MSW projekt ustawy zwróciliśmy się 
z prośbą o aktywny udział Ministerstwa w przygotowaniu materiału dotyczącego 
proponowanych zmian na łamach naszego periodyku. Cieszy nas współpraca 
z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
której efektem jest zamieszczenie listu Pani Karoliny Grendy – Dyrektor De-
partamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników czasopisma „Metryka” 
i uwag Ministerstwa oraz Centralnego Ośrodka Informatyki dotyczących pro-
jektowanych zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Materiał ten chce-
my traktować jako przyczynek do szerszej dyskusji na temat zmian w prawie 
o aktach stanu cywilnego. Ponadto w dziale zatytułowanym „Z praktyki”, do 
współredagowania którego w dalszym ciągu zachęcam szczególnie praktyków, 
rozpoczynamy kolejne serie z zakresu retoryki dla kierowników USC, umiejęt-
ności komunikowania się z klientem w aspekcie psychologicznym a także za-
gadnień prawa kanonicznego w ramach instytucji określających stan cywilny 
i kanoniczny. Nawiązaliśmy także współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwo-
ści – Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, której 
efektem jest zamieszczony pierwszy z kilku materiałów przygotowanych przez 
Panią sędzię Joannę Maciejowską. Nawiązując do tematów z zakresu prawa pry-
watnego międzynarodowego zwracam uwagę na interesujący artykuł Pana Dra 
Michała Wojewody dotyczący prawa obcego w praktyce polskich urzędów stanu 
cywilnego. Wszystkim autorom, którzy przygotowali materiały do tego numeru, 
serdecznie dziękuję za włożony trud w ich przygotowanie, a czytelnikom życzę 
owocnej lektury.

Zachęcam w dalszym ciągu do zadawania za pośrednictwem redakcji pytań 
oraz zgłaszania propozycji, jakie mają Państwo do MSW i przesyłania ich na 
adres mailowy metryka@onet.pl

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metryka.
info, na której znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące wydawania na szego 
czasopisma, w tym także warunków publikacji na naszych łamach.
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