
 
 
 
 
 
 

Od redaktora 

Szanowni Państwo! 
 
Określenie prawidłowego stanu cywilnego kaŜdego człowieka jest istotne 

zarówno z punktu widzenia poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa 
oraz państwa. Z pewnością tej kategorii nie moŜna zawęzić do granic danego 
kraju, wymyka się ona takim ograniczeniom. Z tego powodu rejestracja stanu 
cywilnego, która nie ma jedynie charakteru rejestracyjnego zdarzeń wpływają-
cych na stan cywilny osób, dokonywana przez powołanych do tego urzędni-
ków, rodzi określone pytania natury dogmatycznej czy interpretacyjnej, które 
nurtują naukę prawa lub administracji i naleŜą do istotnych zagadnień z punk-
tu widzenia prawa prywatnego bądź publicznego. Praktyka przynosi wciąŜ 
nowe problemy, przed którymi stają w Polsce kierownicy urzędów stanu 
cywilnego, organy nadzoru oraz sądy powszechne i administracyjne. Nierzad-
ko kwestie związane ze stanem cywilnym i jego rejestracją są przedmiotem 
rozwaŜań Sądu NajwyŜszego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak 
to kierownicy USC, którym powierzone jest prowadzenie ksiąg stanu cywil-
nego jako najwaŜniejszego rejestru dla osób fizycznych, są odpowiedzialni za 
prawidłową rejestrację. Są więc pracownikami zatrudnianymi w USC, o szcze-
gólnych kompetencjach a zarazem odpowiedzialności. Zakres nałoŜonych za-
dań, często wykraczających poza ramy przypisane do tego urzędu na podsta-
wie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, które wciąŜ ulegają poszerze-
niu, wymusza na samych kierownikach USC i zatrudnionych w tych urzędach 
pracownikach ciągłe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Spe-
cyfika ich pracy wymaga bardzo dobrej znajomości zarówno ustawy – Prawo  
o aktach stanu cywilnego, jak i zagadnień związanych z prawem cywilnym, 
rodzinnym, prywatnym międzynarodowym czy postępowaniem administracyj-
nym. Poza tym nowe obowiązki, jakie otrzymał kierownik USC m.in. w za-
kresie uznawania orzeczeń zagranicznych, ewidencji ludności z jednej strony 
oraz zwiększona mobilność obywateli rodząca nowe lub potęgująca margina-
lizowane do tej pory problemy dotyczące stanu cywilnego z drugiej, wymaga-
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ją dodatkowo znajomości róŜnych systemów prawnych. Aby podołać temu 
zadaniu, ustawodawca wprowadził Ustawą z dnia 19 września 2008 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 182, poz. 1121) nowe wymagania wobec osób, które mają być za-
trudnione na stanowisku kierownika USC oraz jego zastępcy. WaŜne jest, aby 
zarówno kierownicy oraz pracownicy urzędów stanu cywilnego, jak i inne 
osoby podejmujące pracę w USC uzyskali wysokie kwalifikacje zawodowe. 
Na sprawę ukończenia właściwych studiów zwraca takŜe uwagę Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w piśmie z 8 stycznia 2009 r. (DSO-
WSC-6000-137/08/09) skierowanym do Stowarzyszenia Urzędników Stanu 
Cywilnego RP, wskazując, Ŝe „ratio legis przepisu [zawartego w przywołanej 
ustawie] stanowi poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce, której 
gwarantem ma być między innymi specjalistycznie wykształcony kierownik 
urzędu stanu cywilnego”. 

Postawienie wysokich wymagań odnośnie do kwalifikacji osób piastują-
cych stanowiska kierownika USC – szczególnie w zakresie wykształcenia – 
jest zrozumiałe i wynika z charakteru oraz wagi wykonywanych przez nich 
czynności. Dodatkowym czynnikiem jest fakt przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz związany z tym zwiększony transgraniczny przepływ osób  
i dokumentów. W stanowisku MSWiA wyraŜonym w piśmie z 13 stycznia 
2009 r. (DSO-WSC-6000-110/08/09) potwierdzono, Ŝe intencją ustawodawcy 
była poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego, a takŜe uznano, iŜ „realiza-
cja wskazanego załoŜenia jest moŜliwa przede wszystkim w drodze zapewnie-
nia, Ŝe przedmiotowe zadania będą realizowane wyłącznie przez posiadają-
cych kierunkowe wykształcenie i odpowiedni staŜ pracy specjalistów”. 

Uznając kierunek wspomnianych zmian i ich słuszność w zakresie kształ-
cenia kadr urzędów stanu cywilnego, szczególnie wyraźnie w tym środowisku 
daje się odczuć brak niejako wsparcia merytorycznego ze strony przedstawi-
cieli nauki prawa i administracji. Często przy róŜnych okazjach, zwłaszcza na 
szkoleniach dla pracowników USC, dało się słyszeć głosy mówiące o braku 
tzw. fachowej literatury. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego na poziomie podstawowym 
oraz organów nadzoru, sądów powszechnych i administracyjnych, w środo-
wisku akademickim reprezentowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II i Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zrodziła się 
inicjatywa załoŜenia pierwszego w Polsce ogólnopolskiego czasopisma pod 
nazwą „Metryka”, zawierającego studia z zakresu prawa osobowego i rejestra-
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cji stanu cywilnego. Mamy nadzieję, Ŝe i ta inicjatywa będzie dobrze odebrana 
i spełni oczekiwania środowiska związanego z rejestracją stanu cywilnego. 
Dotychczasowa wieloletnia współpraca Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji KUL i Stowarzyszenia zaowocowała przecieŜ wieloma 
udanymi projektami, m.in. zorganizowaniem w Lublinie w dniach 12-14 maja 
2004 r. Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawo rodzinne w Polsce i w Euro-
pie”, a w dniach 29-30 maja 2007 r. Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawo 
rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca” (pro-
jekt realizowany był w ramach programu INTERREG III A/TACIS CBC). 
Zorganizowano takŜe konferencje i sesje naukowe o zasięgu krajowym, m.in.: 
konferencję pt. „Prawo rodzinne w dobie przemian. Aktualne problemy doty-
czące rejestracji stanu cywilnego” w październiku 2009 r. i sesję naukową  
pt. „Z zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego i rejestracji stanu cy-
wilnego w prawie polskim i obcym” w 2011 r. Przygotowano wiele semina-
riów szkoleniowych dla kierowników i pracowników urzędów stanu cywil-
nego. Obecnie prowadzimy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji KUL juŜ IV edycję podyplomowych studiów administracyjnych w za-
kresie rejestracji stanu cywilnego. 

Chcąc zapewnić wysoki poziom czasopisma, do współpracy w ramach 
Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego „Metryki” zaproszono przedstawi-
cieli kilku ośrodków naukowych, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódz-
kiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, szczególnie tym, które widząc potrzebę po-
wstania takiego specjalistycznego czasopisma, zaufały pomysłodawcom i zgo-
dziły się uczestniczyć w Radzie Naukowej. Podziękowania kieruję takŜe do 
członków Zespołu Redakcyjnego, składającego się zarówno z naukowców, jak 
i praktyków, za trud dotychczasowy i przyszły w redagowaniu tego periodyku.  

Czasopismo ma charakter naukowy i będą w nim poruszane zagadnienia 
istotne w pracy kierownika USC, dotyczące prawa o aktach stanu cywilnego, 
prawa rodzinnego, cywilnego, postępowania cywilnego (w tym międzynaro-
dowego) i administracyjnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ewidencji 
ludności i innych ustaw. Mamy nadzieję, Ŝe czasopismo to stanie się forum 
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dyskusyjnym na waŜne tematy, związane z prawem osobowym, stanem cywil-
nym i jego rejestracją w aktach stanu cywilnego. Z uwagi na walory naukowe 
i praktyczne z pewnością zainteresuje ono kierowników USC, pracowników 
urzędów stanu cywilnego, organy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, 
sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców praw-
nych oraz pracowników naukowych. W kolejnych numerach chcemy zamiesz-
czać artykuły naukowe, komunikaty, przegląd orzecznictwa (WSA, NSA, SN 
oraz trybunałów międzynarodowych), glosy, porady praktyczne, przegląd  
i omówienie zmian w prawie, bibliografie, a takŜe przegląd literatury za-
granicznej. Szczególny nacisk chcemy połoŜyć na aspekty praktyczne. 

„Metryka”, wydawana jako półrocznik, jest czasopismem otwartym. 
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom naszych odbior-
ców, zapraszamy do współpracy wszystkich, zarówno naukowców, jak i prak-
tyków, tj. pracowników USC, organów nadzoru, sędziów, adwokatów a takŜe 
radców.  

Chcemy podjąć ścisłą współpracę przy redagowaniu czasopisma z Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe 
tylko współpraca wszystkich instytucji zajmujących się rejestracją stanu cy-
wilnego moŜe przynieść efekty w postaci zadowolonych z obsługi obywateli 
jak i cudzoziemców. 

Aby na bieŜąco śledzić informacje związane z m.in. wydawaniem „Met-
ryki”, warunkami prenumeraty, załoŜyli śmy stronę internetową, do odwie-
dzenia której Państwa zachęcamy (http://metryka.info; http://www.metryka. 
info; http://usc.pl/metryka). 

 
Piotr Kasprzyk 

 
 
 
 
 
 


