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Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników drugi numer „Me-
tryki” za 2014 r. Jak Państwo z uwagą obserwują w ostatnich miesiącach wiele 
się dzieje w zakresie rejestracji stanu cywilnego, jeżeli chodzi o przygotowanie 
nowej ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz wdrożenie nowego systemu 
rejestrów państwowych, którego celem jest zapewnienie wszystkim kierownikom 
USC w Polsce możliwości prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w postaci 
elektronicznej.

Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał ustawę z dnia 28 listopada 
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która została opublikowana w Dz.U. 
z 2014 r. pod pozycją 1741; ma ona zastąpić dotychczasową ustawę z dnia 29 
września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (T.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1264 ze zm.). Wejście w życie przepisów nowej ustawy przewidziano na 
1 stycznia 2015 r. Data wejścia w życie nowej ustawy, określona w art. 149, nie 
jest jednak pewna, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało 
o planach jej nowelizacji w dwóch komunikatach: pierwszym z dnia 4 grudnia 
br i drugim z dnia 9 grudnia br. W obu komunikatach MSW informuje o prze-
sunięciu daty wejścia w życie ustawy o dwa miesiące, tak aby obowiązywała 
ona od dnia 1 marca 2015 r., (zob. htt ps://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12-
687,Zmiany-w-ustawie-Prawo-o-aktach-stanu-cywilnego-od-1-marca-2015-r.
html). Jak czytamy w ww. komunikacie z dnia 4 grudnia br. „Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zweryfi kowało stan Systemu Rejestrów Państwowych. 
Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obarczone jest dużym ryzykiem MSW 
przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy. [...] W związku 
z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie były dla minister-
stwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu o dwa miesiące 
terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Stosowne pra-
ce legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie 
o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW”.

W komunikacie z dnia 9 grudnia br. dowiadujemy się, że Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy 
o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany 
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te polegać mają na przesunięciu o dwa miesiące terminu wejścia w życie trzech 
ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Oznacza to, że ustawy 
wejdą w życie 1 marca 2015 r. Ponadto ustawa – Prawo o aktach stanu cywilne-
go przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy (zob. art. 145 P.a.s.c. z 2014 r.).

W związku z tym urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy, licząc od daty 
1 marca 2015 r., będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory. 
Bowiem mimo wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjo-
nowanie dotychczasowych aplikacji. MSW w sposób jednoznaczny informuje, 
że w związku z podjętymi decyzjami po 1 stycznia 2015 r. obywatele zostaną 
obsłużeni na dotychczasowych zasadach.

Mając na uwadze opracowane przez MSW zmiany prawne zwróciliśmy 
się z kolejną prośbą o aktywny udział Ministerstwa w przygotowaniu materia-
łu dotyczącego proponowanych zmian na łamach naszego periodyku. Cieszy 
nas współpraca z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, której efektem jest zamieszczenie kolejnego listu Pani Karoliny 
Grendy – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników 
czasopisma „Metryka” i uwag Ministerstwa dotyczących zmian w zakresie reje-
stracji stanu cywilnego. Cieszymy się także z nawiązanej współpracy z Panem 
Prof. dr hab. Jackiem Gołaczyńskim, Kierownikiem Centrum Badań Proble-
mów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Przygotowując się do pierwszego jubileuszu 5-lecia powstania naszego cza-
sopisma w 2015 r. prezentujemy poniżej nowy awers medalu autorstwa arty-
sty rzeźbiarza Jaromira Stasza. Decyzją Zespołu Redakcyjnego i uchwałą Rady 
Naukowej medal ten zostanie umieszczony na okładce „Metryki” od numeru 
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pierwszego za 2015 rok. Jak mogą Państwo zauważyć, szata grafi czna awersu 
nie odbiega znacząco od obecnego wzoru medalu, natomiast zmianie ulegnie 
zawołanie umieszczone w otoku i brzmi ono: STIENTIA NOBILITAT – łac. 
wiedza uszlachetnia, nobilituje. Naszym zdaniem zawołanie takie w trafny spo-
sób odnosi się do naukowego charakteru czasopisma, które zostało docenione 
przez środowisko naukowe oraz praktyków. Medalem tym chcemy w przyszłości 
uhonorować osoby, które swoją pracą wniosły znaczący wkład w rozwój i upo-
wszechnianie nauki prawa z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

* * *

Szanowni Państwo Czytelnicy i Przyjaciele „Metryki”, zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Niech te święta i Nowy Rok będą wypełnione radością, 
szczęściem i wieloma sukcesami. Korzystając z tej okazji chciałbym Wam po-
dziękować za to, że jesteście z nami. To Wasza obecność sprawia, że nasza praca 
to duża przyjemność a nasze czasopismo może się rozwijać. Mam nadzieję na 
dalszą, owocną współpracę w przyszłym roku, jak i w następnych latach – niech 
nigdy nie zabraknie zadowolenia ze współpracy z naszym czasopismem a w No-
wym Roku – energii i zapału do przyszłych działań.

Piotr Kasprzyk


