
Od redaktora

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugi numer Metryki 
za 2013 r. I tym razem mamy nadzieję, że treść tego numeru spełni Państwa 
oczekiwania. Zmieniająca się rzeczywistość stwarza nowe potrzeby, a to pocią-
ga za sobą nowelizacje prawa, w tym ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 
Mając na uwadze opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – De-
partament Spraw Obywatelskich projekt założeń do ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego zwróciliśmy się z prośbą o aktywny udział Ministerstwa w przy-
gotowaniu materiału dotyczącego proponowanych zmian do ustawy na łamach 
naszego periodyku. Cieszy nas współpraca z Departamentem Spraw Obywa-
telskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której efektem jest zamieszczenie 
uwag dotyczących projektowanych zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego. 
Materiał ten traktujemy jako wprowadzający do poszerzonej dyskusji na temat 
zmian w Prawie o aktach stanu cywilnego. Dlatego już dziś zapraszam wraz 
z Henrykiem Chwyciem ze Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP 
wszystkich naszych czytelników oraz absolwentów podyplomowych studiów 
z zakresu administracji – rejestracja stanu cywilnego do Lublina na zaplanowaną 
na maj przyszłego roku dwudniową konferencję poświęconą m.in. przyszłości 
rejestracji stanu cywilnego i zmianom w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, 
połączoną ze zjazdem absolwentów wszystkich sześciu edycji. Chcielibyśmy, aby 
patronat nad tą konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych.

W dziale zatytułowanym „Z praktyki”, do współredagowania którego w dal-
szym ciągu zachęcam szczególnie praktyków, zamieszczamy materiały pomocne 
w pracy kierownika USC. Zwracam uwagę na materiał opisujący różnice w wy-
glądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego, 
tym razem dotyczący odpisów aktów zgonu. W Polsce od 1998 r. odpisy aktów 
stanu cywilnego produkuje kilka drukarń. Należy podzielić niepokój autora ar-
tykułu, że prawie żadna z nich nie posiada wydziałów produkcyjnych podle-
gających jakimkolwiek zasadom i  procedurom bezpieczeństwa produkcji. Jak 
zauważono, praktyka dowodzi, że szata grafi czna dostarczanych do USC blan-
kietów, jak i sama technika naniesienia nadruków, ich lokalizacji, kształt obra-
zów czcionek, powtarzalność występowania symboli i znaków, zgodność treści 
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godła państwowego z symboliką heraldyczną określoną w art. 28 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wzorem godła Polski 
przedstawionym w załączniku nr 1 do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pie-
częciach państwowych odbiegają od pożądanych, co powoduje powstawanie 
wątpliwości odnośnie do oryginalności aktów stanu cywilnego. Cieszymy się, 
że w tym numerze rozpoczynamy druk komentarza do ustawy o zmianie imienia 
i nazwiska autorstwa sędziego Przemysława Wypycha.

Zachęcam do owocnej lektury tego numeru, a także kolejnego, w którym 
chcemy zamieścić opinie i stanowiska dotyczące przewidywanych zmian praw-
nych w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Zamieścimy także przesuwany już 
kolejny raz materiał z dyskusji nad pozycją, rolą i zadaniami kierownika USC. 
Wydaje się, że czas proponowanych zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego 
jest najlepszą sposobnością ku pochyleniu się nad tym zaniedbanym zagadnie-
niem, dotyczącym statusu kierownika USC i jego zastępcy.

Pragnę także zakomunikować Państwu, że w ostatnim czasie powołaliśmy 
Fundację Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina. Podstawową misją Fun-
dacji jest wszelka działalność służąca rozwojowi nauki, szczególnie w zakresie 
rejestracji stanu cywilnego, nieprzypadkowo więc nazwana została ona imieniem 
Profesora Józefa Litwina. Pochylając się bowiem nad historią rejestracji stanu 
cywilnego w Polsce nie sposób nie przywołać postaci Profesora Litwina, twórcy 
nowoczesnej rejestracji stanu cywilnego. Tak o Profesorze pisał J. Kodrębski:

Profesor Józef Litwin odegrał czołową rolę przy tworzeniu w Polsce po raz pierwszy jedno-
litego prawa o aktach stanu cywilnego. Ta, tak ważna dziedzina prawa ukształtowana została na 
nowych zasadach po zakończeniu II wojny światowej w dużej mierze dzięki jego wysiłkom zarówno 
przy przygotowywaniu aktów legislacyjnych, jak i ich komentowaniu. Był to badacz o nader sze-
rokich zainteresowaniach humanistycznych a zebrane przez niego i przechowywane w Bibliotece 
Uniwersytetu Łódzkiego materiały dla historii kultury prawnej mają wielką wartość1.

Kończąc zachęcam po raz kolejny 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 in-
ternetowej: www.metryka.info, na której znajdą Państwo informacje dotyczące wy-
dawania naszego czasopisma, w tym także warunków publikacji na naszych łamach.

Życzę przyjemnej i inspirującej lektury.
Piotr Kasprzyk

1 J. Kodrębski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1995. 
Szkic do historii, [w:] Prawo Polskie w II połowie XX wieku. Rola Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego w polskiej transformacji, Łódź 1997, s. 17-18.


